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Agócs Nándor

A pannoniai kőfaragóműhelyek
kutatásának problémái

A

Római Birodalom hajdan volt nagyságának tanúi a ránk maradt, változatosságban
bővelkedő kőemlékek. A római korban számos kőzet fajtát (mészkő, homokkő,
márvány stb.) használtak fel a legkülönfélébb formákban, melyek azonban nem csupán az épületek és az egész birodalmat behálózó utak építőanyagául szolgáltak. A
faragványokkal ékesített építészeti tagozatok (oszlopok, architrávok stb.) az épületek
egyik legfőbb díszét is jelentették és máig őrzik egykori készítőik mesterségbeli tudását. Még inkább igaz ez a római életmód és gondolkodás szellemében az örökkévalóságnak készült feliratot hordozó kőemlékekre, melyek díszítettségük, kialakításuk
nyomán lehetőséget nyújtanak arra, hogy elkülönítsük azokat a kőfaragóműhelyeket,
amelyekben készültek. Ezen műhelyek meghatározása nehezen tud túllépni azon,
hogy néhány hasonló elemmel rendelkező, azonos elrendezésű és kialakítású faragványt tartalmazó kőemléket csoportosítson.1 Mégis szükségszerű lépés ez, hiszen tudnunk kell, hogy egy adott időszakon belül hány csoport elkülönítése lehetséges, majd
az egymáshoz közel álló csoportok esetében fel lehet vetni, hogy egyazon műhely
termékei voltak. Ily módon kerülhetünk legközelebb azon kérdés megválaszolásához,
hogy hány műhely létezésével számolhatunk egyáltalán egy-egy pannoniai város vonatkozásában. A számos felirathordozó típus közül a táblák, mérföldkövek vagy oltárok kevésbé alkalmasak az ilyen jellegű kutatásokra, a legtöbb lehetőséget e téren a
sírsztélék és szarkofágok jelentik.
A proveniencia kérdése a kőfaragás esetében is megkerülhetetlen. Természetesen bányákat ott érdemes keresni, ahol adottak a feltételek és megtalálhatóak a római korban
használt nyersanyagok. Félkész vagy félbehagyott termékek, hátrahagyott szerszámok,
esetlegesen bányászatra utaló feliratok vagy ábrázolások, auctorok utalásai, vagy egyéb
külső források azonosíthatnak kőbányákat. Pannonia vonatkozásában egyikkel sem
rendelkezünk, bányák igazgatása kapcsán is jobbára csak – a más tartományokhoz mérten szerény nagyságú – ércbányászatról rendelkezünk adatokkal.2 A bányák kutatását
nehezíti, hogy a rómaiak a köveket felszíni fejtéssel bányászták,3 illetőleg a kitermelés
nagyrészt a római kort követően is folytatódott, ami az ókori nyomok elhomályosodását
eredményezi. A kevés ismeret alapján annyi megállapítható, hogy ahol lehetséges volt,
igyekeztek lokálisan kielégíteni a szükségleteket, a nagyobb városok környékén több
helyütt is folyhatott kitermelés.4
1

ERDÉLYI 1974. 156.
FITZ 1971. 156–158.
3
SCHAUSCHEK 1955. 308.
4
Jobbára a bányászat mértéke és kiterjedtsége okán feltételezik a bányák római eredetét, de további
információk hiányában gyakorta nem dönthető el, hogy középkori vagy római kori, esetleg mindkét korban
használt bányáról van szó. Ehhez lásd FALLER 1939. 300., TORMA 1982. 39–49., PETŐ 1998. 123–133.
2
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Bár általában a felirathordozókat a rajtuk található díszítések alapján csoportosíthatjuk, időnként előfordul, hogy más módon is megtehetjük ezt. Budapesten a Daru utcában és Szentendrén két, szinte azonos szövegű verses sírfelirat került elő, az akrosztikont
tartalmazó versekből kiderül, hogy egy Lupus nevezetű „költő” műveiről van szó.5 Bár a
felirathordozók eltérőek, valószínűsíthető, hogy azonos műhelyben készültek. A műhelyek elhatárolásában azonban csupán kiegészítő lehetőségként számolhatunk a verses
sírfeliratokkal, azaz az epitaphiumokkal, ugyanis más feliratokhoz mérten csak rendkívül ritkán fordulnak elő.6 Hiszen eleve nagyobb tudást igényelt elkészítésük. Távlati
lehetőségként jelentkeznek a paleográﬁai, azaz a betűformákkal foglalkozó kutatás is,
melyek további segítséget jelentenek a műhelyek elhatárolásában. Bár eleddig ilyen jellegű kutatásokat sem Magyarországon, sem Pannonia más területein nem folytattak.
Maróti Éva felismerte, hogy néhány Szentendrén előkerült sírsztélé olyan hasonlóságokat mutat, melyek alapján kétségtelenül egy műhelyben készült alkotásokról van szó,
így ő egy Szentendre (Ulcisia) környéki műhelyt feltételezett.7 Azonban Solymáron,
Zsámbékon és Budapesten is előkerültek további sztélék, melyek ehhez a csoporthoz
kapcsolhatóak. Közös jellemvonásuk, hogy a sztélék általában vízszintes záródásúak,
nélkülöznek minden architektonikai elemet, leszámítva egy, vélhetően már a műhely
későbbi alkotását (Lupa 2973 – TitAqu II. 706.), melyet tympanon és akroterion díszít.
A portrémező alakjai szögletesek, gyakorlatilag egy téglalapba írhatóak. A kezek is éles
szögben törnek, csak a későbbi alkotásokon kezd feloldódni ez a merev ábrázolás,
az ujjak jellemzően hosszúkásak, mindenütt szinte ugyanazt a kéztartást találjuk. A
férﬁakat római viseletben ábrázolják, a nők ellenben az eraviscus törzs hagyományos
női viseletét hordják. A portrémező alatt áldozati vagy kocsi jelenet, esetleg mindkettő
található. ezeket egyszerű vékony keret választja el a portrémezőtől és egymástól. A
feliratos mező szövege gyakorlatlan kézre vall, korántsem nyújt rendezett, egységes betűképet. A megmaradt feliratok, illetve az ábrázolások alapján megállapítható, hogy az
Aquincum környéki eraviscusok számára dolgozó műhelyről van szó, amely az 1. század végén – a 2. század elején működhetett. Eddigi ismereteik alapján a 2. század első
felében Aquincumban legalább két csoport különíthető el. A Burger Alice által meghatározott ún. collegiumi kőfaragóműhely, 8 illetőleg a Nagy Tibor által leírt ún. Szélisten
– protomés műhely.9 Ezek kutatása még korántsem befejezett, a műhelyek elhatárolásával azonban megteremtették annak lehetőségét, hogy az általuk csoportosított sztélék
sorát felülvizsgáljuk, és bővítsük, vagy éppen csökkentsük a csoport tagjainak számát.
Teljesen más jellegű emlékekkel találkozunk Pannonia nyugati felében. A
Vindobonához közeli Klosterneuburg területén több azonos kialakítású sírsztélé került elő. Vízszintes záródásúak, oromzatukat tympanonszerű kiképzés díszíti, melynek közepén sas látható. Az oromzat felett, két oldalt a sarokban lefelé néző delﬁn
ábrázolások, a tympanon alatt növényi ornamentikával díszített epistylion, a feliratos
mezőt oszlopok keretezik. A jobb állapotban ránk maradt sztélék alapján tudjuk, hogy
kratérból kinövő növényi ornamentika zárta alul őket. A feliratot mindenesetben a
D(is) M(anibus) formula kezdi, a szöveg alapján peregrinus jogállású, de gyakorta már
római nevet viselő személyek (Lupa 1888 – 1890) szerepelnek közöttük, némelyikük
katonaként (Lupa 1896, Lupa 1894, Lupa 1891) is szolgált valamelyik auxiliaris egy5

RÉVAY 1943. 144–146., ADAMIK 1976. 203–206.
A pannoniai verses feliratokhoz, illetve műhelyekhez lásd összefoglalóan FEHÉR 1998.
7
MARÓTI 2003. 11.
8
BURGER 1959. 9–26.
9
NAGY 1971. 113.
6
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ségben. Ezek a sztélék azonban több Scarbantia és Savaria környékén előkerült sztélével rokoníthatóak. Csupán néhány eltérés mutatkozik a klosterneuburgi sztélékhez
mérten. Nem csupán delﬁnek, hanem hippocampusok is szerepelhetnek a tympanon
feletti sarokban, az epistyliont a növényi ornamentika mellett állatpárok (kutya, griff,
pegazus) is díszithetik. A feliratos mezőben bevezető formula nincs, az elhunytak nominativusban vagy dativusban szereplő neve indítja a szöveget. Ezeknek a sztélének
Noricum keleti határán találhatóak párhuzamai,10 melyek mind szövegezésüket, mind
a díszítettséget tekintve azonosak a fentebbi Pannoniából származó sztélékkel. Ez felveti annak a kérdését, hogy a két tartomány közül melyik hatott a másik kőfaragására; vagy a noricumi műhelyben készültek a Pannonia területén előkerült kőemlékek,
vagy esetleg fordítva. Eddigi ismereteink szerint az 1. század végén, legfeljebb a 2. század korai évtizedeiben készült sztélékről van szó. Jól mutatja a provincia nyugati és
keleti vége közötti markáns különbséget, hogy a fent említett aquincumi műhely és
ezek Ny-Pannonia és K-Noricum határán található sztélék is azonos társadalmi réteg, a
bennszülött, még peregrinus jogállású, de a rómaivá válás igényével fellépő népesség
igényeit elégítette ki. Továbbá szemmel látható, hogy mekkora különbségek voltak a
Barbaricummal szembenéző határ menti sáv és a biztonságosabb, a romanizáció útján
előrehaladottabb területek között.
Az egykori Intercisa (Dunaújváros) területéről előkerült sztélék egyrészről megvilágítják a késő római kori kőfaragásban uralkodó tendenciákat, másrészről ékes példái
annak, hogy nem csupán a városi ranggal rendelkező településeken, hanem a katonai
táborok környékén is működhettek kőfaragással foglalkozó műhelyek. Intercisa életében is kétségkívül a Serverus császárok uralma jelentette a fénykort, ezt követően
lassú hanyatlás kezdődött, mely a kőfaragáson is rajta hagyta kéznyomát. Már a 3. század első felében elkezdődik az átalakulás, a portrémező alakjai egyre kevésbé plasztikusak, a végtagok és a test harmonikus aránya felborul, előbbiek ormótlanul naggyá
válnak (RIU 5 1191.). Az architektonikus elemek egyre inkább jellegtelenné válnak, a
tympanon alatti epistylion eltűnik és maga a tympanon is esetlenné válik, közel derékszögben törik (RIU 5 1193). Az alakok megformálása egyre kevésbé portrészerű, inkább
általános típusokat (gyerek, ﬁatal férﬁ, nő stb.) jelenítenek csak meg, a plasztikusságot
felváltja a már-már domborműszerű lapos kialakítás. A folyamatosan csökkenő tudásnak köszönhetően egyre több ízben csupán bekarcolt vonalak jelzik a részleteket, az
egy jelenetben látható alakok egymáshoz képesti harmóniája felbomlik, az egyik alak
gyakorta jóval nagyobb, mint a másik. Bár a jelenetek elemei (köpeny, övcsat, lószerszám stb.) részletekig menően ábrázoltak, minden plasztikus megjelenítést nélkülöznek. A vonalak egyre élesebbé és szögletesebbé válnak, kevés helyen ívelt a körvonal.
A talaj síkját már meg sem jelenítik, így az alakok szinte a levegőben „lebegnek”. A két
nézőpont egy ábrázoláson belüli megjelenítésével többször találkozunk (RIU 5 1205). A
3. század második felére a 4. század elejére már a portré és a feliratos mező sem különül
el egymástól. (RIU 5 1201). Nemhogy portrészerű ábrázolásról nem beszélhetünk, de
szinte emberi arcról sem, a naturalista ábrázolás teljességgel eltűnik. A gyakorlatlan
kezeknek már nem a részletek kidolgozása a célja, hanem hogy a lényeget érzékeltessék. A bekarcolt vonallal jelzett formák válnak uralkodóvá, azonban nem csupán az
ábrázolások válnak egyre esetlenebbé, hanem a feliratok is. Már egyáltalán nem beszélhetünk folyamatosan dolgozó műhelyekről, javarészben korábbi sztéléket faragnák át
10
Már Garbsch is összefoglalta azokat a noricumi és pannoniai sztéléket, melyek orom mezejében sas ábrázolás
található (GARBSCH 1923. 164.)
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a „mesterek”. A 4. századra a pannoniai kőfaragás agóniája a végéhez közelít, a képi
ábrázolások eltűnnek, a síremlékeket már csupán összerótt betűkből készült feliratok
díszítik. Egy 310-ben készült síremlék egyszerű feliratával (RIU 5 1261) az utolsók között idézi a hajdan volt világot.
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Assabiny Alexandra

Élsportolók bal pitvari deformációjának vizsgálata
speckle tracking echokardiográﬁával

Bevezetés

A

z élsportolók hirtelen szívhalála az esetek szaporodásával párhuzamosan egyre
több kérdést vet fel. Nem véletlenül, hiszen ők az egészséges életmód megtestesítői: olyan ﬁatalok, akik rendszeresen sportolnak, helyesen táplálkoznak. Nem meglepő
tehát, hogy váratlan haláluk felborzolja a kedélyeket, a média pedig választ vár a miértekre. Hirtelen szívhalálnak nevezzük, amikor ismert szívbeteg, vagy olyan személy,
akinél nem ismert szívbetegség, kardiális oknál fogva az akut tünetek fellépte után 1
órán belül hirtelen, természetes halált hal. Az ehhez vezető kardiovaszkuláris okok között említhető a hipertróﬁás kardiomiopátia (HCM), szívkoszorúér-anomáliák, az aorta
ruptúrája, szívizomgyulladás, Marfan-szindróma, aritmogén jobb kamra diszplázia,
vagy éppen a hosszú-QT szindróma. Mivel sajnos a kialakult állapot kezelése – azaz az
újraélesztés – a leggyakrabban eredménytelen, ezért törekednünk kell a megelőzésére.
Azonban a megelőzés feltétele a hirtelen szívhalál patomechanizmusának megértése,
illetve a ﬁziológiás sportadaptációs változások feltérképezése.

A sportolók vizsgálata
Hazánkban kötelező sportorvosi szűrő rendszer működik, melynek keretein belül 18
év fölött évente egy alkalommal, míg 18 év alatt hat havonta ellenőrzik a sportolókat. A sportorvosi vizsgálatokat az Országos Sportegészségügyi Intézet (OSEI) sportegészségügyi szakrendelésének sportorvosai, valamint az országos sportegészségügyi
hálózat területileg, illetve a fővárosban kerületileg illetékes sportorvosai végzik az
OSEI szakmai irányelvei alapján. Jelenleg kötelező az anamnézis felvétele, a ﬁzikális
vizsgálat, a vérnyomás mérése valamint egy 12 elvezetéses EKG elkészítése. Abban
az esetben, ha ezek bármelyike során olyan jelet tapasztalnak, amely felveti valamely
kórállapot fennállását, további vizsgálatok, például echokardiográﬁa, mágneses rezonanciás képalkotás vagy elektroﬁziológiai vizsgálat következhet. Nyilvánvalóan itt is,
mint minden más szakterületen akkor merülnek fel további vizsgálatok, ha az valóban indikált és többletinformáció várható tőlük, hiszen a páciens számára pszichésen
megterhelő lehet az indokolatlan vizsgálatok sokasága, az egészségügy szempontjából pedig a pénzügyi megfontolásokat sem szabad ﬁgyelmen kívül hagyni. Mindezen
vizsgálatok alapján döntheti el a sportorvos, hogy az adott sportolót engedi-e tovább
versenyezni, edzeni.
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A sportszív
A rendszeres, hosszútávú terhelés hatására a sportszív strukturális, elektroﬁziológiai
(ingerületvezetési), ezek eredményeként pedig funkcionális remodelinggel, átalakulással jellemezhető. Ennek köszönhetően a sportolók szíve az átlagosnál nagyobb teljesítményre képes az edzések és versenyek közben. Attól függően, hogy az élsportoló
milyen sportágban versenyez, más és más típusú terhelésnek van kitéve. Hagyományos felosztás szerint három csoportot különítünk el: ilyenek a dinamikus, a statikus valamint a kevert terhelésű sportágak. Dinamikus sportág esetén – mint amilyen
a hosszútávfutás vagy az úszás – nagyobb perctérfogatot kell biztosítani a szervezet
számára, ami döntően volumenterhelést ró a szívre. Statikus sportág esetén a szívnek
nagyobb vérnyomást kell leküzdenie, ez pedig döntően nyomásterhelést jelent. Erre
példa a súlyemelés, a gerelyhajítás. Az élsportolók nagy része azonban a kevert csoportba tartozik, mivel az edzésterv felállítása során törekednek arra, hogy mind statikus, mind dinamikus komponenseket tartalmazzon, ennek következtében a szív mind
volumen-, mind nyomásterhelésnek ki van téve. Az általunk vizsgált kajakos, kenus és
evezős élsportolók is az utóbbi csoportba sorolhatók. Munkacsoportunk a sportszív
bal pitvarának funkcionális remodellingjét vizsgálta. A kamrai ciklussal ellentétben a
pitvarok élettani működése kevésbé ismert. A pitvar működését három funkcionális
szakaszra oszthatjuk: bal kamrai szisztole alatt a mitrális billentyű zárva van, a pitvar
pedig feltelődik a tüdővénák felől: ezt nevezzük telődési, rezervoir funkciónak. A kamrai korai diasztole alatt, amikor a mitrális billentyű kinyílik, a pitvar conduit funkciót
tölt be, a vér rajta passzívan átáramlik. A kamrai késői diasztole alatt azonban a pitvar
aktívan kontrahál, pumpafunkciót tölt be, komplettálva ezzel a kamra telődését. A pitvari működés tehát igen fontos tényezője a szívciklusnak, azonban kevésbé ismert és
vizsgált, mint a kamrák funkciója. Jelenleg a nemzetközi irodalomban is kevés cikk
foglalkozik azzal, hogy a sportadaptáció során milyen változások következnek be a bal
pitvar működésében.

Echokardiográﬁa
A hagyományos szívultrahangos vizsgálat során álló- és mozgóképeken vizsgálhatjuk a szívet, annak geometriájára és funkciójára utaló paramétereket mérhetünk. A
vizsgálat viszonylag gyors, olcsó, széles körben elérhető, nem jelent sugárterhelést a
szervezet számára. A hagyományos echokardiográﬁa, mint első választandó képalkotó
eljárás, rendkívül sok információt adhat az élsportoló szívének állapotáról. Az általunk vizsgált bal pitvari működésre több, a napi gyakorlatban is használt paraméter
utal. Ilyenek a pulzatilis Dopplerrel mért mitrális, illetve pulmonális vénás beáramlás
görbéje, valamint a mitrális anulusz elmozdulásának sebességei, amelyeket szöveti
Doppler technikával számszerűsíthetünk. Mindezen hagyományos echokardiográﬁás
technikák igen elterjedtek és széles körben használatosak, azonban csak indirekten
utalnak a pitvar funkciójára. Ezzel szemben egy új echokardiográﬁás módszerrel, a
speckle tracking metodikával közvetlenül mérhetjük a pitvari szívizomzat funkcióját.
Munkacsoportunk célkitűzése volt, hogy ezen új technika segítségével térképezzük fel
a sportszív bal pitvarának működését, ezzel elősegítve a sportadaptációs változások
mélyebb megértését.
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Speckle tracking echokardiográﬁa
A speckle tracking echokardiográﬁa a hagyományos szívultrahangos vizsgálatra épülő,
de annál részletgazdagabb megítélést lehetővé tévő eljárás. Ennek során a hagyományos kétdimenziós képalkotással elkészített ﬁlmek szoftveres analízisét végezzük el.
Módszertani alapját az adja, hogy az ultrahang a szívizomzat minden embernél egyedi
mikroszkópos struktúráján szóródik, visszaverődik, illetve interferál, ezáltal az adott
egyénre jellemző mintázat válik láthatóvá a szürkeárnyalatos képen („ujjlenyomat”).
Ennek az egyedi mintázatnak az egységeit nevezzük „foltoknak” (speckle). A szoftver
ezen foltok csoportjait az ún. kerneleket követi térben és időben a szívciklus folyamán.
A követés (tracking) eredménye a szoftver által kirajzolt görbe, mely görbe nevezetes
pontjainak mérésével tudjuk a szív funkcióját számszerűsíteni, ezáltal objektivizálni.
A bal pitvar analízise során kapott görbének két kitüntetett pontja van: az első pozitív
hullám maximális értéke a peak atrial longitudinal strain (PALS), ami a pitvar telődési,
rezervoir funkcióját, a második csúcs a peak atrial contraction strain (PACS) pedig az
aktív pumpafunkciót jellemzi.

Módszereink
Vizsgálatunk során 28 kajakos, kenus és evezős élsportolót hasonlítottuk össze korban, nemben és testméretekben illesztett 13 egészséges, rendszeresen nem sportoló
önkéntessel. Szív mágneses rezonancia vizsgálattal határoztuk meg a bal kamrai végdiasztolés (LVEDVi) és végszisztolés (LVESVi) térfogatok testfelszínre indexált értékeit.
A hagyományos echokardiográﬁás vizsgálat során mértük a bal pitvari transzverzális
(Td) és longitudinális átmérőket (Ld), valamint biplane area-length módszerrel számítottuk a testfelszínre indexált bal pitvari végszisztolés térfogatot (RAVi). Doppler mérésekkel jellemeztük a mitrális- (E és A hullám) és a pulmonális vénás beáramlást (S és
D hullámok), illetve a laterális mitrális anulusz elmozdulásának sebességeit (s’, e’, a’).
A hagyományos echokardiográﬁás méréseken kívül, 2D speckle tracking technikával
(Philips QLab v9.0 szoftver) mértük 6 pitvari szegmentumban a telődési funkciót leíró
peak atrial longitudinal straint (PALS), valamint az aktív pumpafunkciót jellemző peak
atrial contraction straint (PACS). A változók normalitásának vizsgálatához ShapiroWilk-tesztet, ennek eredménye alapján pedig kétmintás t-próbát, valamint Pearson korrelációs teszteket használtunk.

Eredmények
Mind a szív MR-rel meghatározott bal kamrai végszisztolés és végdiasztolés térfogatok (sportoló vs. kontroll; LVEDVi: 119±15 vs. 98±11, LVESVi: 50±10 vs. 38±8 ml/m2;
átlag±SD, p<0.01), mind az echokardiográﬁával mért bal pitvari átmérők (Td: 42±4 vs.
39±3, Ld: 49±5 vs. 46±4 mm; p<0.05) és végszisztolés volumenek (RAVi: 32.5 vs. 28.6
ml/m2 p<0.05) szigniﬁkánsan nagyobbnak bizonyultak az élsportolókban. A speckle
tracking echokardiográﬁával mért deformációs paraméterek, a PALS és a PACS egyaránt
szigniﬁkánsan kisebbek voltak az élsportolókban, mint a nem sportoló önkéntesekben (PALS: 61±17 vs. 77±26, PACS: 16±8 vs. 22±11%; p<0.05). Szoros korrelációkat
találtunk a bal pitvari deformációs paraméterek és a bal kamrai geometriai paraméte-
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rek között (PALS és LVEDVi r=-0.58; LVESVi=-0.69; PACS és LVEDVi r=-0.59; LVESVi
r=-0.65; p<0.05), azaz a kamrai volumenek növekedése a pitvari deformáció csökkenésével járt együtt. A bal kamrai diasztolés funkciót jellemzõ mitrális laterális e’ hullám, a töltõnyomással korreláló E/e’, és a pitvari relaxációtól és kontrakciótól függő
pulmonális vénás S hullám nem különbözött a két csoportban (e’: 15±4 vs. 15±3 cm/s;
E/e’: 6±1 vs. 6±2; S: 52±11 vs. 55±8 cm/s).

Következtetések
A vizsgált kevert terhelésű élsportolók bal szívfelét megnagyobbodott üregméretek
jellemzik. A bal pitvari deformációs paraméterek csökkent értékeket mutattak sportszív esetén. Mindezek mellett a bal szívfél telődése optimális maradt. Ezek alapján arra
következtethetünk, hogy a megtartott pitvari funkció mellett a deformációs paraméterek csökkenése a ﬁziológiás sportadaptációs változások részét képezi. A nyugalomban
mérhető csökkent deformáció alapján feltételezhetjük, hogy ezen eltérések a sportszívben megnövekvő rezerv kapacitásra utalnak, így terhelés során hozzájárulhatnak a kiemelkedő teljesítményhez.

Megbeszélés
A speckle tracking echokardiográﬁa, mint új metodika segítségével számos kórképpel
kapcsolatban felmerülő, klinikailag jelentős kérdésekre kaphatunk választ. A nemzetközi szakirodalomban megtalálható vizsgálatok sokszínű ﬁziológiás és patológiás
állapotokban kutatják a bal pitvar működését. Első lépésként az egészséges egyének
vizsgálata igen fontos. A referencia értékek meghatározása a későbbiekben a kóros
állapotoktól való elkülönítésben, azok értelmezésében nélkülözhetetlen. Xia és munkatársai [1] vizsgálatukban 3 korcsoportba osztott egészséges felnőttek bal pitvari
mechanikájában találtak szegmentális szinten eltéréseket. Következtetéseik között
szerepelt a speckle tracking lehetséges szerepe a szubklinikus kórállapotok jelzésében,
monitorizálásában is. Szintén érdekes kérdés a csecsemők, gyermekek és tinédzserek
pitvarainak funkcionális érése. Ezt a témát dolgozták fel Kutty és munkatársai [2], akik
3 és 20 év közötti populációban találtak pozitív korrelációt a strain értékek és az életkor között. A patológiás eltérésekre áttérve, a pitvarﬁbrilláció szintén a pitvari speckle
tracking kutatások középpontjában van, nem véletlenül, hiszen igen gyakori kórkép és
jelentős stroke rizikót hordoz magában. Vizsgálták krónikus formáját [3], paroxizmális
formáját [4], továbbá a mitrális billenytűt érintő sebészeti beavatkozásokat követően
fellépő posztoperatív perzisztáló formáját is [5]. Ezen kívül felvetődött prediktív értéke
a kardioverzió utáni szinusz ritmus fennmaradásában [6]. Közeledve a mi vizsgálatunkhoz: magasvérnyomásos betegcsoportban szintén történtek mérések a bal pitvarban
[7]. A népbetegségnek számító magasvérnyomás-betegségben talált eredmények azért
köthetőek össze a sportolói csoportokban talált eredményekkel, mert a kórállapot bal
kamrai nyomásterheléssel jár, hasonlóan a statikus komponensekből álló edzésekhez.
A fentiekben a teljesség igénye nélkül hoztam néhány példát arra, hogy milyen kontextusokban vizsgálják ma a bal pitvari deformációt speckle tracking echokardiográﬁával.
Látható, hogy rendkívül sok területen jelentős és igen felkapott témáról van szó, számos
patológiás állapotban új információkra tehetünk szert az új technika alkalmazásával.
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Azonban a sportolók bal pitvari mechanikájának vizsgálatára viszonylag kevés példát
találunk a szakirodalomban. Hasonló metodikával a mi eredményeinkkel jól összecsengő eredményeket kaptak 2011-ben D’Ascenzi és munkatársai [8], ők szupranormális
bal kamrai telődési mintázat mellett találták csökkentnek a PALS és PACS értékeket.
2012-ben szintén ez a munkacsoport labdarúgók 8 hónapos edzésprogramja során követte végig (0-4-8 hónapos kontroll) a bal kamrai diasztolés paraméterek és bal pitvari
deformációs paraméterek változását [9]. Munkájuk felhívja a ﬁgyelmet a remodelling
dinamikus jellegére, az edzettségi állapottól függő voltára. A szakirodalomból kiderül,
hogy a sportszív remodelingje sok faktortól függő, dinamikus folyamat. A kor, a nem, a
rassz, a választott sportág, a terhelés intenzitása mind-mind olyan tényezők, amelyeket
ﬁgyelembe kell venni a sportszív vizsgálata során. Éppen ezért az általunk vizsgált ﬁatal kajakos, kenus és evezős élsportolók adatai is hozzájárulnak a bonyolult sportadaptációs változások mélyebb megértéséhez.
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Bandi Szabolcs

Narcissus átváltozása
Az önimádat kultúr– és pszichológiatörténete

Bevezető

A

z elmúlt időszakban egyre nagyobb igény jelentkezett szakmai körökben – mind a
tudományos élet képviselői, mind pedig a gyakorló szakemberek részéről – a Mentális Betegségek Diagnosztikai és Statisztikai Kézikönyve 1994-ben elkészült IV. változatának – a továbbiakban DSM–IV – (APA, 2000) újabb felülvizsgálatára és modernizálására. Figyelembe véve az elmúlt majdnem 20 év tudományos fejleményeit, és azt a tényt,
hogy a DSM–IV csupán csekély változtatásokat tartalmazott az 1980–ban megjelent
hármas változathoz képest (COMER, 2000), jogosnak tűnik az igény az újításra, és a
kiadvánnyal kapcsolatos kritikák megválaszolására, melyek olykor az antipszichiátriai
mozgalom felfogásmódjából, máskor pedig egy-egy, a mindennapi médiából jól ismert
vallási közösség zajos propaganda akcióiból erednek. Gyakori észrevétel, hogy a DSM–
IV éppen a legfőbb vele kapcsolatos elvárásnak nem tett eleget, azaz nem hogy szűkítette volna a mentális betegségek körét és határait, hanem ezzel ellentétben éppen hogy
bővítette azok körét, a „burjánzásukat legitimizálta” (KELEMEN, 2010).
A DSM–IV rendszerén belül is különösen sok éles kritikát kaptak a személyiségzavarok tipologikus tünetleltár jellegük miatt, szemben a kurrens dimenzionális
személyiségfelfogással. A már hosszú ideje készülő DSM 5 ezekre az észrevételekre
kívánt választ adni. Egy 2011–ben napvilágot látott publikáció a személyiségzavarok korábbi illetve a 2010–es szerkesztés alatt álló diagnosztikai kritériumait ismertette (APA,
2011). A szakemberek legnagyobb megdöbbenésére az utóbbi verzió nem tartalmazta
a nárcisztikus személyiségzavart, azt a robosztus kórképet, melynek elméleti alapja
a Freud utáni analitikus–dinamikus gondolkodás egyik kiemelkedő metapszichológiai
konstruktuma volt (WINK 1996), és amely nem csak a lélektanban, hanem a társadalomtudományokban is kiemelt szerepet kapott a 20. század második felében (LASCH
1984). A kérdés tehát, ami ezt a dolgozatot ihlette, és amelyre a nárcizmus történetének
bemutatásával próbálunk választ adni nem más, mint hogy miként legalizálódhatott
napjaink nyugati társadalmaiban a nárcizmus?

A nárcizmus kultúrtörténete Freud előtt
A nárcizmus egyidős a nyugati világgal. A névadó Narcissus legendája a görög mondavilág népszerű története, melyben a büszke ifjú kevélyen elutasítja Ekho nimfa szerelmét, aki emiatt belehal bánatába, csupán a hangja marad fenn a világban. Aphrodité, a
szépség istennője bosszúból megátkozza az ifjú Narcissust, hogy amikor legközelebb
meglátja saját tükörképét, többé ne legyen képes mást szeretni a saját látványán kívül.
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Miután beteljesült az istennő akarata, Narcissus nem tudott többé eltávolodni a patak
vizén tükröződő képétől, így végül belehalt önmaga iránti szerelme beteljesítésének
kudarcába, ahol a teste helyén később apró sárga virágok, nárciszok nyíltak (MILLON
2000; TRENCSÉNYI 1974; WINK 1996). Szélesebb értelemben véve és eltávolodva a
mítosz metafora jellegétől, a görög politika- és eszmetörténet szerves részét képzi a
’hübrisz’ fogalom, amely az öntelt, elbizakodottan gőgös ember jelzője volt (KELEMEN
2010; MILLON 2000). Ez egyszerre jelentett büntetőjogi kategóriát is, és természetesen
értékítéletet. Az antik irodalmat szemlélve gondolhatunk itt az Iliászból Agamemnónra,
az Odüsszeiából Pénelopé kérőire, vagy akár az istenekkel dacoló thébai zsarnok Kreónra – akiket előbb–utóbb mind utolér végzetük.
A nárcizmus kultúrtörténete ugyanakkor nem csak az antik világra korlátozódik:
miután Ovidius az Átváltozásokban először rögzíti írásban Narcissus történetét, az irodalom visszatérő témájává válik a jelenség. Megihleti többek között Shakespeare-t a
Szonettek írásakor, de Francis Bacon ﬁlozóﬁájában is megjelenik a saját magunk kizárólagos szeretetének bűne, amelyet a Cicero által leírt pompei emberekre jellemző
kevélységgel vet össze (BACON 1987).
A 18–20. században is sok példát találunk a nárcizmus tematizálására, így például
Byron vagy Baudelaire művészetében éppúgy, mint a realista szépirodalom főhőseinek nagyzásos fantáziáiban. Gondoljunk például Dosztojevszkij Bűn és bűnhődésének
Raszkolnyikovjára és Stendhal Vörös és Feketéjéből Julien Sorelre: mindketten annak a
szellemében teszik, amit tesznek – azaz esetünkben gyilkolnak és családokat szakítanak szét –, hogy valamilyen eltorzult formában ugyan, de felérjenek nagy példaképükhöz, Napóleonhoz.
Ahogy látható, a pszichoanalízis és Freud megjelenésének koráig, az önimádat különböző formái negatív jellemzők voltak, amiket elítéltek az isteni- és emberi törvények, sőt, ezeken túl kifejezetten büntették azokat – sokszor halállal. Ez a 20. század
elejére azonban némileg módosul, és a nácizmus éppen a lélektan megerősödésével és
előtérbe kerülésével teszi meg a legalizáció felé az első lépést.

A dinamikus lélektan szemléleti fejleményei
A nárcizmus, mint pszichológiai terminus elnevezésének eredete nem teljesen tisztázott: egyes szerzők amellett érvelnek, hogy az időrendiség tekintetében Elis Havelock
’narcissus–like’ kifejezése áll a legközelebb ahhoz, amit ma nárcizmusnak nevezünk,
amit tőle átvéve Paul Nacke már ’narcismus’-ként ír le (RASKIN – TERRY 1988; MILLON
2000). Mindemellett számos kutató érvel amellett, hogy bár az alábbi teoretikusok közül Sigmund Freud írása jelent meg legkésőbb, mégis az ő hatása és tekintélye kellett
ahhoz, hogy a fogalom széleskörűen elterjedjen az európai, majd később az amerikai
lélektanban egyaránt (BÓKAY 1997; MILLON 2010; RASKIN – TERRY 1988).
A bécsi mester hozzájárulása a nárcizmus történetéhez és fejlődéséhez ugyanakkor
szegényesnek tűnhet: Freud csupán egyetlen írást szentelt a témának, és a felmerülő
kérdéseket, így a nárcizmus jelenségét magát is a saját metapszichológiája és a pszichoszexuális fejlődés magyarázatának szolgálatába állította. Bevezette az ún. primer
nárcizmus fogalmát, mely a csecsemő azon jellegzetességére vonatkozik, amikor a
libidója még kizárólag önmagára irányul, tulajdonképpen saját magát katektálja. Ez
az állapot természetes, hiszen a csecsemőnek a külvilág még megismerhetetlen, veszélyes „csengő–bongó zűrzavar”-nak tűnik, így legelőször kizárólag csak önmagára

22 I XI. GRASTYÁN KONFERENCIA
számíthat. Ezt a pozíciót azonban fokozatosan feladni kényszerül, ahogy először az
édesanyjával, majd a családjával a barátaival és tágabb szociális közegével interakcióba kerül: amennyiben ez nem vagy csak részben sikerül, az pszichopatológiás elváltozást okozhat, ami megnyilvánulhat akár neurózis (szorongásos affektív zavar),
pszichózis (elmebaj), vagy leggyakrabban karakter neurózis (ma személyiségzavar)
formájában (FONAGY – TARGET 2005; KELEMEN 2010). Látható, hogy a primer nácizmus jelensége a történelem során először egy adott fejlődési szakasz természetes
velejárójának tekinti a befelé forduló – de akár antiszociális tendenciákban is megnyilvánuló – önimádatot, amely, ahogy korábban írtam, a nárcizmus legalizálódása felé
tett első komolyabb lépés volt.
Freud hatása ugyanakkor valóban megkérdőjelezhetetlen: a primer (fejlődési) és a
szekunder (felnőtt pszichopatológiai) nárcizmus elkülönítése számos diskurzus elindítója volt a pszichoanalitikusok között. Voltak olyan irányzatai a mozgalomnak, mint
például a Winnicott és Stern nevével fémjelzett tárgykapcsolati iskolák, amelyek egyik
alapvetése éppen az volt, hogy tagadták a primer nárcizmus létét, így ez a Ferud által
kevesebb ﬁgyelmet kapott jelenség gondolkodásmódbeli és eszmetörténeti töréseket
is okozott a követői között (FONAGY – TARGET, 2005). A két legkiemelkedőbb elméletalkotó – akik Freuddal ellentétben már saját elméletet is kidolgoztak a jelenség magyarázatára – Heinz Kohut és Otto Friedman Kernberg voltak (WINK 1996; FONAGY
– TARGET 2005). Az ő elméletük kifejtésére hely hiányában itt nincs lehetőség, ám
közös vonásuk, hogy mind fejlődési pszichopatológiaként értelmezik a felnőtt korban
megjelenő nárcizmust, melynek gyökere Kohut és Kernberg elméletében a dinamikus
iskolák oktanának értelmében a korai kötődési zavarban – Bálint Mihály terminológiájával élve „alapzavar” – keresendő (elforduló, nem empatikus szülői bánásmód, stb.). Bár
Freud nyomán elindult egyfajta nárcizmus-depatologizálás a metapszichológia szintjén, a klinikai pszichológiai értelemben továbbra is a karakter–neurózisok kategóriájaként kezelték a nárcizmust. A későbbi – többségében empirikus és kvantitatív jellegű
– pszichológiai fejlemények megtárgyalása egy újabb aspektus, a társadalmi változások
ﬁgyelembevételével ajánlott, így először ismerjük meg a Christopher Lasch által képviselt szociális nárcizmus jelenségét.

Lasch és Lust – az önimádat társadalmai és a vágy
A második világháború utáni gyors gazdasági növekedés – amit a hidegháborús fegyverkezési verseny is facilitált – az Egyesült Államokban érdekes módon maga után vont
számos fontos társadalmi változást. A közösségi felelősségvállalás helyett egyre inkább
a korábban idealizált „self–made–men” emberképnek egy különös, egyes teoretikusok
szerint „torzult” változata került előtérbe (LASCH 1984). A pszichiátriai osztályozórendszerek fejlődésének köszönhetően a diagnózisok egységesítése lehetővé tette a betegségek előfordulásának a korábbiakhoz képest sokkal objektívebb mérését. A mentálhigiénés és klinikai szakemberek megﬁgyelései alapján az 1960–as évek végén, illetve
az 1970–es években jelentősen megnőtt a személyiségzavarral diagnosztizált amerikaiak száma – ld. Kohut „tragikus emberét” –, és ezek között is kiemelkedően magas volt a
nárcisztikus személyiségzavarban (narcissistic personality disorder – NPD) szenvedők
száma. Emellett társadalomtudósok, illetve a társadalmi problémákkal foglalkozó publicisták is felﬁgyeltek a jelenségre, így Tom Wolfe találóan az „Én évtizedé”-nek keresztelte el ezt az időszakot (TYLER 2007).
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Chritopher Lasch – történész és publicista – ezekre a jelenségekre reﬂektálva írta
meg azóta nagy sikert aratott könyvét, Az önimádat társadalmát, amely először 1974–
ben jelent meg. Lasch írásának a célja kettős: egyrészt fel kívánja hívni az általa veszélyesnek és destruktívnak ítélt túlzott individualizmust eredményező változásokra
a ﬁgyelmet – kiemelve azoknak a társadalom mélystruktúráira gyakorolt hatását –,
másrészről pedig egy alig leplezett politikai állásfoglalás képzi mondanivalójának fő
vonalát. Ennek a politikai kiáltványnak a lényege, hogy az amerikai társadalomban a
háborúellenes mozgalmak nyomán megjelent liberális eszmék teszik nárcisztikussá a
társadalmat, ezzel felszámolva olyan alapegységeit, mint a család. Úgy véli, a fennálló
problémákra a szigorú konzervativizmus jelenhet egyedüli megoldást.
Lasch megállapításainak politikatörténeti és társadalomtudományos értelmezése és
értékelése nem célja a dolgozatnak. A megfogalmazott fenntartások ellenére a szerző
zseniálisan világított rá arra, hogy a nárcizmus egyesült államokbeli elterjedése az élet
majdnem minden területén megjelenik (LASCH 1984). Kifogásolja, hogy az irodalomban megjelenő elbeszélői mód a közösségiségtől egyre inkább az öncélú önvallomások
felé halad, miközben kiveszik belőle minden, ami korábban a szépirodalomban érték
volt (pl. humor, irónia, stb.). Leértékelődöttnek és magamutogatásnak, az exhibicionista vágyak kiterjesztésének tekinti a sportot, ami már régen elveszítette a korábbi
közösségteremtő erejét: a csapat helyett a „sztár” került az előtérbe, az emberek többé
nem egy sportegyesületnek, hanem csupán egy játékosnak szurkolnak. Úgy véli, hogy
az értékes, önmagát megbecsülő embert felváltotta a mások elismerését és ﬁgyelmét
szomjazó ember képe, aki bármit megtesz, hogy ezt megszerezze. Elmélete szerint itt
nem csak a pár perces tévés hírnévről van szó: Lasch azt feltételezi, hogy az Egyesült
Államokat és az egész nyugati világot megrázó elnökgyilkossági próbálkozások mögött
is ez a tendencia húzódik, elég csak a Kennedy merényletre gondolnunk, vagy akár
Nixon, Ford vagy Jimmy Carter elleni meghiúsult próbálkozásokról. Summázva Lasch
gondolatait elmondhatjuk, hogy meglátása szerint az amerikai emberek önirányított
patriótákból piaci igények által vezérelt fogyasztókká váltak, amitől a hagyományos családi szerkezet szétesett, az emberek pedig szellemileg üressé váltak. Erre reakcióként
jelent meg a közbeszédben a „terápiás érzékenység” és a törékeny szelf önvédelmi reakciójaként a mindent átható nárcizmus. Ez a megoldás a szerző szerint azonban zsákutca: az önimádat ugyanis lassan felszámolja a családokat, a hagyományos értékeket,
sőt, magát a gazdaságot is – hiszen a javak öncélú felhalmozása visszaveti a fejlődést és
kiélezi a társadalmi egyenlőtlenségeket. Lasch víziója szerint tehát a nárcizmus képes
teljesen felélni társadalmakat – sőt, akár magát az emberiséget is.
Az önimádat társadalma kimerítően elemzi, hogy az élet mely területein jelenik meg
a nárcizmus, és foglalkozik azok következményeivel, azonban a miértekre adott válasza
sekélyes: valóban felfedezhető korreláció a gazdasági változások és az önimádat elterjedése között, ám ez magában nem ad mélyebb magyarázatot. A magyar pszichoanalitikus
Lust Iván megközelítése szépen kiegészíti és árnyalja Lasch elképzeléseit (LUST 1999).
Ennek a lényege az, hogy a két világháború közötti időkben Európában (és részben az
Egyesült Államokban is) a politikai hatalom komoly erőfeszítéseket tett, hogy minél nagyobb kontrollt tudjon gyakorolni az emberek életének legtöbb aspektusa felett: gondoljunk csak a szesztilalomra, a szexualitás tabusítására, az élelmiszerjegy–rendszerre, a
gazdasági ás állami monopolizálódásra, az erőszakszervezetek fejlődésére és a politikai centralizálódásra. Az emberek vágykielégítése represszióba szorult, a felgyülemlett
feszültségek nem tudtak kanalizálódni. Ezek a jellegzetességek aktiválták „a Vágy Másikját”, az autoritást, amely a totalitárius hatalmak megszületéséhez és kiszolgálásához
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vezetett. Miután ezek részben elbuktak a második világháború végével, az addig elfojtott
vágy a nyugati világban elemi erővel tört elő (a Szovjetunióban ez azért nem történhetett
meg, mert politikai és ﬁzikai erővel elnyomták az egyéni törekvéseket, fenntartva a „mutáns autoritást”) (LUST, 2009), amelynek későbbi, a ’60–as és ’70–es évekbeli eltúlzott és
kontrollálatlan lecsapódása hozta létre az „önimádat társadalmát”. A társadalom szintjén megjelenő nárcizmus tehát Lust szerint az autoritás repressziójára adott liberációs
reakció túlburjánzása (vö. Lasch érvelése a liberalizmus szerepéről).

Empirikus pszichológiai „tehetetlenség”
Lasch kifogásolta, hogy a tudományos pszichológia nem tesz valódi erőfeszítéseket
a nárcizmus jelenségének jobb megismerésére és kezelésére, csupán „méricskélnek”
(LASCH 1984). Ez a nárcizmus kutatásában bekövetkezett szemléletváltásra utal: a
1970–es évekbeli megnőtt számú nácisztikus személyiséggel nem tudtak valójában
mit kezdeni a klinikai gyakorlatban a szakemberek, így fokozatosan csökkent az érdeklődésük is a téma iránt. Ez végül oda vezetett, hogy a probléma (újra)értelmezését a személyiséglélektanászokhoz utalták. Ez természetszerűleg még nem jelent
valódi demedikalizációt, csupán hangsúlyeltolódást. A személyiségpszichológiai
laborok nagy erőkkel láttak munkához, közülük is kiemelkedő Paul Wink,W. Keith
Campbell és Theodore Millon munkássága (WINK 1996; MILLON 2000; CAMPBELL
ET AL. 2000). Felülbírálták a korábbi – javarészt Kohut és Kernberg elméletein nyugvó – tipológiákat (KOHUT ÉS WOLF 1978, idézi WINK 1996; BURSTEN 1973, idézi
WINK 1996), és helyette kialakították a nyílt és rejtett nárcizmus elméletét. A két típus között a fő különbség az, hogy a rejtett nárcizmussal jellemezhető személy kevésbé magamutogató, grandiózus törekvéseit inkább fantáziájában éli át, szemben a
nyílt nárcisztikus típussal, aki explicit módon várja el a csodálatot és elismerést, sőt,
amennyiben igényei nem találnak viszonzásra, sokszor impulzivitással is válaszolhat
(WINK 1991). Ezt az elkülönítést statisztikai valószínűségek, előfordulási valószínűségek alapján alakították ki, ún. szubklinikai mérőeszközök segítségével. Számos
ilyen, többnyire önbeszámolós, dimenzionális pontozási rendszerű tesztet alakítottak
ki, mely lehetővé tette a jelenség összevetését más személyiséglélektani jelenséggel,
így például az önbecsüléssel, szenzoros élménykereséssel, ellenségességgel és az empátiás készséggel (WINK 1996). A kutatások száma mérsékelt növekedést mutatott, és
létrejöttek mérőeszközök, melyekkel egészséges és patológiás populációt egyaránt lehetett mérni, mégis elmondható, hogy alig történt előrelépés a klasszikus pszichiátriai
kórképhez képest. Az egészséges embereket mérő tesztek, például az NPI (RASKIN
– TERRY 1988) a nárcisztikus személyiségzavar tünettanát kódolta, azzal a kiegészítéssel, hogy a kor kutatói kialakították a szubklinikai populáció konstruktumát, mely
azokat az embereket jelöli, akik bár nem szenvednek személyiségzavarban, de határesetnek számítanak, így állapotuk könnyen betegségbe fordulhat. Jelzés értékű ez a
terminológia: egyrészt elismeri a nárcizmus társadalmi szintűvé válását és az emberek
lassú és fokozatos patologizálódását – ahogy azt Lasch is elővételezte –, másrészt tudósít a tudományág tehetetlenségéről, amivel egy bizonytalan gesztus által megpróbálja ismét visszautalni a klinikai szakma hatáskörébe a kérdést – sikertelenül. Így
elmondható hogy a kvantitatív empirikus pszichológia kevés eredménnyel ugyan, de
megpróbált választ adni a nárcizmus kérdéseire – ám a szubklinikia koncepció által
újabb jelentős lépést tett a jelenség legalizációja felé.
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A pozitív pszichológia Seligman és Csíkszentmihályi neve által fémjelzett terjedése
hatással volt a nárcizmus koncepció alakulására is, amelynek patologikus jellege immár
teljességgel megkérdőjeleződött. Ronnie Solan például úgy értelmezi ez utóbbi jelenséget, mint egyfajta immunrendszert, mely védi az idegen behatások ellen a lelki egyensúlyt. Az egészséges nárcizmusra jellemző a reális mértékű magas önbizalom, az erő
birtoklásának mérsékelt élvezete, elvek alapján való gondolkodás, az eltervezett dolgok
véghezvitele (LUBIT 2002). Campbell és Foster például még abban sem tudtak állást foglalni 2007–ben végzett kutatásuk során, hogy a nárcizmus tulajdonképpen egészséges-e
vagy egészségtelen, személyiségzavar vagy csak személyiségvonás, a nemi és kulturális
eloszlás mutathat–e állandóságot (CAMPBELL – FOSTER 2007).

Narcissus a harmadik évezredben
Végigtekintve az önimádat történetén, nehéz elhinni a 21. század emberének, hogy egykor jogi kategória volt a túlzott és öncélú individualizmus büntetése. Ahogy a ’70–es
évek Amerikájában, úgy a szovjet megszállás miatti 40–50 év eltolódással a ’90–es évektől kezdődő időszakban, hazánkban is megjelentek a nárcisztikus tendenciák (KELEMEN 2010). Életünk részévé váltak a celebek, a sokszor öncélú exhibicionizmus a televízióban és a mindennapokban. Az emberek vágyakoznak a hírnévre, az elismertséget
felváltotta a láthatóvá válás igénye. A közösségi kommunikáció színterei olyan online
eszközök lettek, ahol olyan képet festhet magáról az ember, amilyet akar, anélkül, hogy
a valósággal való ütközés veszélye reálisan fennállna – gondoljunk csak azon Facebookismerőseinkre, akik proﬁlkép helyett egy híresség képét használják, és az önmagukról
való leírás során a vélhetően tőlük származó idézeteket. Az önmeghatározás legfőbb
forrása többé nem az implicit belső értékrend, hanem a viszony, amely az idealizált személy és az egyén között húzódik. A család és az apa többé nem tárgya az idealizációnak
– a modern önimádó tagadja a hagyományt, de nem csupán azért, mert attitűdje reakciós jellegű, hanem mert sokszor képtelen internalizálni a legfőbb szocializációs közegből érkező értékeket. Pótapák és pótanyák, rövid ideig idealizált, tiszavirág életű
celebek váltják egymást a ﬁatalság mindennapjaiban. A felnőtt populáció körében is
érték lett a nárcizmus, Lasch megﬁgyeléseivel összhangban (LASCH 1984). Az üzleti
élet vezetői esetében (KELEMEN 2010), de a tudósok, jogászok, orvosok és politikusok
esetében is megﬁgyelhetőek explicit nárcisztikus tendenciák (MILLON 2000), sőt, szintén Lasch megﬁgyelésére visszautalva, a sportolók viselkedésében is gyakran facilitáló
tényezőnek tekintik a nárcizmust (BÁNYÁSZ 2008). Az esetek döntő részében arról
sincs információ, hogy az önimádat mellé társulna szenvedésnyomás, azaz hiányzik a
személyiségzavar jelleg.
Ezek alapján feltehetjük magunknak a kérdést: nem jogos-e akkor a DSM 5 készítőinek az a szándéka, hogy kihagyják a nárcisztikus személyiségzavart az új diagnosztikai rendszerből, és depatologizálják a teljes jelenséget? Teljes válasz nincs a kérdésre,
mindazonáltal érdemes ﬁgyelembe venni a dolgok sötét oldalát is. A személyiségzavarok gyakran komorbid megjelenésűek, azaz a nárcisztikus személyiségzavar gyakran
társul más személyiségzavarral – akár az antiszociálissal vagy a borderlinenal is –, illetve akár depresszióval és szorongással. Az utóbbi állapotok súlyos esetben akár pszichotikus és szuicid jellegűek is lehetnek, amennyiben nem kezelik őket hatékonyan
(COMER 2000). Az antiszociális tendenciákkal való együtt járást az evolúcióspszichológiai keretben is jól értelmezhető Dark Triad-modell elemzi, ahol a mások manipulálásá-
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ra való szándék éppúgy kapcsolatot mutat a nárcizmussal, mint a pszichopátiás jellegek
(PAULHAUS – WILLIAMS 2002). A csoportmunkára való hajlandóság szintén csökken
a nárcisztikus személy esetében, így mind egyénileg mind pedig makro szinten káros hatással van a gazdasági termelékenységre, illetve a társadalmi felelősségvállalás is
csökken – gondoljunk csak a választások iránti érdektelenségre. És ne feledjük: az NPD
még a többi személyiségzavarhoz képest is kiemelten terápiarezisztens, rigid struktúra
(MILLON 2000; COMER 2000), így egyedüli hatékony megoldásnak a prevenció tűnik –
ám ennek módja ma még ismeretlen és strukturálatlan.
Nem eldönthető kérdés, hogy hol húzódik az az érzékeny választóvonal, amely elkülöníti az önérvényesítő és asszertív egyéneket a patológiás nárcisztikusoktól. Szintén
nem meghatározható, hogy a liberációs tendenciák mennyiben károsak a társadalomra,
ahogy az sem, hogy a celeb kultusz valójában mekkora hatással van a családok szerkezetére. Az APA szakemberei a DSM 5 rendszerének véglegesítésekor úgy vélték, hogy
bár ezek a kérdések továbbra is nyitottak, a nárcizmus teljes demedikalizálása nem következhet szükségszerűen ezekből: újra helyet kapott a személyiségzavarok között teljesen átalakított kritériumokkal, amik között azonban szerepel egy kitétel, ami pompásan
demonstrálja a bizonytalanságot a nárcizmus körül. E kitétel szerint akkor tekinthető
patológiásnak a nárcizmus, ha az a kultúrától és társadalmi berendezkedéstől idegen,
azaz ha a tágabb értelemben vett szociális közeg elutasítja azt (APA, 2011). Továbbgondolásra érdemes, hogy ezek alapján 2013 Magyarországában mit és kit is tekinthetünk
nárcisztikusnak, hol húzódik meg a pszichiátria és a klinikai szakma kompetenciája, illetve mennyiben merül ki a társadalom felelőssége, a szülőké, az államé, a szűkebb és tágabb szociális közösségeké. A tudomány feladata azonban világos: a kérdésben érintett
minden tudományágnak – szociológia, történelem, közgazdaságtan, orvostudomány,
egészségpszichológia, stb. – érdemes lenne megszólalnia és megkezdeni egy párbeszédet, hogy legalább megérthessük „korunk egyik legnagyobb járványának” (KELEMEN
2010), a mindennapi életet átható nárcizmusnak a természetét.
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Bertus Krisztina

A német tiszti ellenállást segítő, illetve hátráltató
körülmények 1938–1944 között

Bevezetés

T

anulmányom a Wehrmacht tisztjeinek a nemzetiszocialista rendszer megdöntésére,
illetve a II. világháború befejezésére irányuló törekvéseit, és az ezeket befolyásoló tényezőket mutatja be 1938–1944 között. Azért választottam Hitlerrel szembeni német katonai ellenállást, mert személyes tapasztalatom szerint Magyarországon ez a téma nem
igazán ismert. Hazánkban igen kevés történész foglalkozik a német ellenállással, magyar
nyelvű szakirodalmat is többnyire külföldi kutatók lefordított munkái által olvashatunk.
Szeretném minél szélesebb körben megismertetni ezt a témakört, hogy felhívjam a ﬁgyelmet arra: a német tisztek közül sem mindenki értett egyet a nemzetiszocialistákkal.
A szakirodalom, illetve a visszaemlékezések feldolgozása alapján írásomban arra
próbálok leginkább rávilágítani, mely tényezők segítették és melyek hátráltatták az
ellenállás kialakulását és előrelépését. Azért erre a szempontrendszerre építem fel a
tanulmányt, mert ez mutatja legjobban, hogy az ellenzéki tevékenységet leginkább a
külső körülmények befolyásolták.

Az ellenállás fogalmának problémái, típusai
Az ellenállást nagyon nehezen lehet deﬁniálni.1 A szakirodalomban több helyen a különböző tevékenységeket egyöntetűen ellenállásnak tüntetik fel, különbséget kell azonban tenni a rendkívül szerteágazó tevékenységformák között.2
A katonai ellenállás mellett a polgári ellenállásnak nevezett szervezeteket is meg kell
említeni, mert a civil körök egy része kapcsolatban állt a tiszti ellenzéki csoportokkal.3
A németeket többször érte az a hamis vád, hogy nem tanúsítottak semmiféle ellenállást
a nemzetiszocialista rendszerrel szemben.4 A rezisztencia valóban nem mozgatott meg
néptömegeket és rendkívül megosztott is volt, mégis létezett.5 A német társadalom nagy
része elégedetten nézte azt, hogy Németország ismét az európai nagyhatalmak közé
emelkedik, ezt az eredményt pedig Hitler tetteinek tudták be, így nem kritizálták lépéseit, hanem megbíztak benne és döntéseiben.6
1

Vö. JÁDY 1999. 6.
THUN-HOHENSTEIN 2001. 55.
3
VITÁRI 2009b, 42.
4
KROCKOW 2008. 14.
5
NÉMETH 2002. 301.
6
KROCKOW 2008. 14.
2

XI. GRASTYÁN KONFERENCIA

I 29

Ezen kívül a rendszer elnyomó jellegét és a terrorszervezeteket sem lehet ﬁgyelmen kívül hagyni, mivel ezek szintén nehezítették a rendszerrel szemben való fellépést.7
A civil ellenállás fogalma alatt a legkülönfélébb világnézetű csoportokat lehet megkülönböztetni. Ezek a csoportok más helyzetben szemben álltak egymással. Ilyen ideológiákon alapuló ellenálló csoportok voltak a kommunisták, a szocialisták, a liberálisok, az egyházak és a konzervatív körök.8 A polgári ellenállás nem tudott hatékonyan
együttműködni, mert nagyon sok csoportra oszlott.9
A civil mozgalmak kialakulásának okaiként a zsidókkal szembeni erőszakos és kegyetlen cselekedeteket, a nemzetiszocialista diktatórikus rendszert, valamint a II. világháborút jelölhetjük meg. Céljuk a rendszer megdöntése és egy új Németország megteremtése volt.10

A katonai ellenállás
Hangsúlyozni kell, hogy a sokféle civil tevékenység ellenére kizárólag a hadsereg tisztjei tudtak hatékonyan fellépni a rendszerrel szemben, mert az ő kezükben megvoltak
az ehhez szükséges eszközök és lehetőségük is volt rá.11 A Wehrmacht-on belül is a
szárazföldi hadseregnek volt erre lehetősége abban az esetben, ha az ellenállás szempontjából legfontosabb pozíciókat az ellenzéki tisztek töltik be, mert a Wehrmachtnak ez a része rendelkezett viszonylagos önállósággal.12 A légierő élén Hermann Göring állt, a haditengerészet főparancsnoka pedig 1943-ig Erich Raeder volt, így ott nem
tudott szervezkedés kialakulni.13 Nekik nem is volt megfelelő hozzáférésük Hitlerhez
és sajátosságaiból adódóan a haditengerészet sem tudott volna egy merényletet végrehajtani.
Mivel a csoport tagjai a kulcspozíciókból irányítottak, ez egy felülről szervezett ellenzéki mozgalom volt.14 Ezek a körülmények lehetővé tették a szárazföldi hadsereg
tiszti karában az ellenállás kialakulását és a megfelelő lépések megtételét.

Az ellenállást segítő körülmények
A katonai ellenállás kezdetekor abban gondolkodtak, hogy a frontról csoportosítanak át
néhány hadtestet a hatalomátvétel kivitelezésének biztosításához.15
Henning von Tresckow ezredes úgy látta, hogy az államcsínykísérlet részletei nincsenek elég alaposan kidolgozva, ezért Friedrich Olbricht tábornokkal elkezdték átalakítani a Valkűr–tervet.16
A Valkűr–hadműveletet a nemzetiszocialisták dolgozták ki. Célja az volt, hogy a
Németországban dolgozó több millió külföldi származású kényszermunkás lázadását
7
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megfékezzék.17 A felkelés megállítására hozták létre Canaris, az elhárítás főnökének
javaslatára a Tartalék Hadsereget. Ez a hadsereg az ország határain belül állomásozott,
feladata krízishelyzet során a rend fenntartása és a hatalom biztosítása volt.18
Tehát az ellenálló csoport számára nélkülözhetetlen terv és a megvalósításához szükséges katonai erő már létezett, így a műveletet 1943 nyarától elkezdték úgy átalakítani,
hogy az új változat saját céljaikat szolgálja.19 A nyugati fronton elért győzelmek miatt a
hadsereg nem tudott a politikára hatni, ezáltal nyilvánvalóvá vált, hogy változást csak
erőszakos tettel lehet elérni.20 Egy sikeres merénylet után a Valkűr–parancs életbe léptetésével a Tartalék Hadsereg és a katonai körzetekben állomásozó egységek elfoglalták
volna a rádióadókat és letartóztatták volna a legfontosabb nemzetiszocialista vezetőket.21 Ezt úgy közölték volna a nyilvánosság felé, hogy a puccsot a nemzetiszocialista
párt néhány tagja akarja végrehajtani, hogy magukhoz ragadják a hatalmat, ezért katonai szükségállapotot rendelnek el.22 Abban bíztak, hogy a Wehrmacht átveszi a végrehajtó hatalmat, így sikerre viheti az államcsínyt. A terv átdolgozásában Tresckow mellett
Stauffenberg grófnak is fontos szerepe volt.23 Azért is fontos volt felismerni a lehetőséget
a Tartalék Hadsereg képében, mert 1941 decemberében Hitler átvette a hadsereg főparancsnokságát, ami komoly nehézséget okozott, mert ezzel megszűnt az a lehetőség,
hogy a frontról csoportosítsanak át csapatokat a tisztek céljainak kiszolgálására.24 Tehát
a Valkűr–terv létezését egyértelműen az ellenállást segítő körülményekhez kell sorolni.
A Hitler megállítását célzó módszerben eltérő felfogások keveredtek.25 Kezdetben
nem tudtak megegyezni (a polgári ellenállás tagjai sem), hogy egyáltalán meg szabad-e
ölni Hitlert, mert felmerült a kérdés, hogyan lenne igazolható a gyilkosság. Erre a kérdésre a zsarnokölés elméletét találták megoldásként.26 Többen nem megölni, hanem
bíróság elé akarták állítani Hitlert, amely felelősségre vonta volna.27
A katonai ellenállás vezetői közül a legtöbben azon a véleményen voltak, hogy Hitlert Himmlerrel és Göringgel együtt kell megölni. Himmler az SS birodalmi vezére volt,
ha életben marad, fennáll a lehetősége egy polgárháború kirobbanásának.28 Göring pedig Hitler törvényes utóda volt a háború kirobbanása óta.29 Tehát arra az elhatározásra
jutottak, hogy a merényletben egyszerre kell félreállítani a birodalom három legfontosabb vezérét, különben a rendszer fennmaradt volna.30
A cél elérésére többféle módszer született. Az ellenállás tagjai sokáig azt tervezték,
hogy lőfegyverrel kellene megölni Hitlert. Ehhez egy olyan katonára volt szükség, aki a
közelébe tud kerülni, de Hitler a tábornoki rangnál alacsonyabb fokozattal rendelkező
tisztekkel nem igazán érintkezett. Emellett a Hitlerrel való találkozás előtt le kellett adni
az övet és a fegyvert, így esély sem maradt a merényletre.31 A pisztoly ellen az szólt,
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hogy Hitler az egyenruha alatt egy vékony golyóálló mellényt viselt.32 Tudomásuk volt
arról is, hogy Hitler sapkája fémlapokkal volt bélelve.33
A lőfegyveres merénylet alternatívájaként a robbanóanyag alkalmazása merült fel.
Egy bomba azonban magában hordozta a lehetőséget, hogy az ellenálláshoz tartozók
közül is többen életüket vesztik. De nem zárták ki ezt az eshetőséget sem.34 Az, hogy
többféle módszer számításba jöhetett, szintén az ellenzéki tiszteket segítő körülmények
közé tartozott, bár ezeken belül az említett nehézségek jelentkeztek.

Az ellenállást hátráltató tényezők
Az ellenállás több szempontból is folyamatosan megosztott volt, ami akadályozta az
egységes és hatékony fellépést a rendszerrel szemben.35
A katonai ellenzéki csoportok nem voltak könnyű helyzetben. Bár több tiszt ellenezte a nemzetiszocialisták lépéseit, az ellenállásra sokan nehezen szánták el magukat,
aminek több oka is volt. A tisztek ellenállásának egyik legfőbb hátráltató ereje a katonai
eskü volt. A hadsereget ugyanis Hindenburg halála után személyesen Hitlerre eskették
fel. Később több katona is erre hivatkozott, mikor döntést kellett hoznia, hogy csatlakozik-e az ellenálláshoz vagy sem, mert ez esküszegésnek minősült.36
A katonai ellenállás tevékenységét hazaárulásnak tekintették, ami ismételten több
tisztet visszatartott a csatlakozástól. Ezt mutatják Stauffenberg ezredes szavai is, melyeket röviddel a július 20-i merénylet előtt mondott: „Itt az idő, hogy tegyünk valamit.
Egyébként aki mer tenni valamit, tudnia kell, hogy mint áruló fog bevonulni a német
történelembe. Ha azonban nem tesz semmit, akkor a saját lelkiismerete előtt lesz áruló.”37 Tehát a katonáknak saját tudatukkal is meg kellett küzdeni, amikor arról kellett
dönteniük, hogy csatlakoznak-e az ellenálláshoz.38
Nem segítette az sem a hadsereg ellenállását, hogy nem volt előttük a német történelemben megfelelő példa, amely rávilágított volna, mire ﬁgyeljenek oda az államcsíny
során.39 Emellett a porosz hagyományok erősen éltek a II. világháború idején is a német
hadseregben. A hagyományok között az engedelmesség kiemelkedő szerepet játszott,
ez is visszafogó erő volt a katonák számára.40 Több tiszt csatlakozását az ellenálláshoz
a vallási előírások és a becsület kérdése sem engedte meg.41
Elég hosszú idő és valami komoly, személyesen átélt, megrázó esemény kellett általában ahhoz, hogy valaki csatlakozzon az ellenálláshoz.42
Felmerül a kérdés, hogy melyik időpont lett volna a legalkalmasabb a cselekvésre.
Ha a háború sikeres periódusában fosztották volna meg a hatalmától Hitlert, az az ellenállókkal szemben váltott volna ki felháborodást, mert Hitlert akkor még a németek
megmentőjének tartották. A másik lehetőség az volt, amikor a háború menetében már
bekövetkezett a szövetségesek javára a fordulat. Ekkor azonban a hadi vereség miatt
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ismét a tiszteket vádolták volna. Így a megfelelő időpont kiválasztása is dilemmát okozott, ami szintén hátráltatta a cselekvést.43
Figyelembe kell venni azt is, hogy kezdetben azért nem alakult ki a tisztek körében
komoly ellenállás, mert Hitler és a hadsereg céljai részben megegyeztek. Az egyik legfontosabb cél mindkét részről az volt, hogy Németországot újból az európai nagyhatalmak között tartsák számon. Hitler kezdeti sikerei miatt a személyes felemelkedés lehetőségét a hadseregen belül is sokan összekapcsolták személyével. A kialakult helyzet
miatt sokáig meg sem fogalmazódott az ellenállás gondolata a tisztekben.44
Több szakirodalom ezért tévesen azt állítja, hogy a katonai ellenállás a II. világháborúban bekövetkezett nagy vereségek után és ezek hatására alakult ki. Fontosnak tartom
hangsúlyozni azonban, hogy a legtöbb tiszt, köztük az ellenállás legkiemelkedőbb alakjai,
például Stauffenberg és Tresckow ezredes fennmaradt közvetlen megnyilatkozásai és a
visszaemlékezések nyilvánvalóvá teszik a kutató számára, hogy elsősorban nem a háború
menetében bekövetkezett fordulat, hanem a keleti fronton történt kegyetlen események, a
polgári lakossággal szembeni bánásmód, ezen belül is főként a zsidók lemészárlása késztették őket cselekvésre.45 A hadseregben az SS bevetési csoportjainak kegyetlen tettei keltettek
nagy felháborodást már a lengyelországi hadjárat során. Ezek elméletben a hadseregnek
voltak alárendelve, a gyakorlatban azonban nem engedelmeskedtek a Wehrmacht-nak.46
A katonai ellenállás kezdetét 1937-re tehetjük, mikor Hitler bejelentette külpolitikai
céljait, melyek között elsősorban Ausztria bekebelezése és Csehszlovákia feldarabolása szerepelt, akár katonai beavatkozással.47 Ludwig Beck, a hadsereg vezérkari főnöke
mellett többen is felismerték, hogy a birodalom ekkor még nem állt készen egy háborús
helyzetre. Úgy gondolták, meg kell akadályozni, hogy Németország történetében egy
újabb katasztrófa következzen be.48 Ez volt a katonai ellenállás részéről az első kísérlet
a diktátor hatalmának megdöntésére 1938 szeptemberében, amit ezért a szakirodalom
„szeptemberi összeesküvésnek” nevez.49
1939 őszén még volt egy kísérlet Lengyelország lerohanása után, hogy megakadályozzák a háború kitörését más országokkal, ez a kísérlet azonban elég szervezetlen
volt. A merényletről voltak terveik, de a cél nem egy államcsíny véghezvitele, hanem a
fegyveres konﬂiktus elkerülése volt.50 A szervezkedők nagyon féltek a következményektől, így inkább nem tettek semmit.51
A Szovjetunió megtámadásakor a korábbi sikerek miatt nem jelentkezett olyan tiltakozás, mint a háború kirobbanása előtt.52 Az tiszteknek így azzal is számolni kellett,
hogy nemcsak Hitlerrel kerülnének szembe ellenállásukkal, hanem a Wehrmacht-tal
is. Ez a kettős nyomás a már említett visszatartó körülményekkel együtt túl nagy volt a
tisztek számára ahhoz, hogy sikeresen tevékenykedjenek.53
Döntő fontosságú volt az is, hogy a legmagasabb vezetői pozíciókban dolgozó tábornokok támogatták-e a szervezkedést és ha igen, milyen mértékben. A tábornokok
ugyanis nem igazán mertek cselekedni, ami miatt többször is a gyávaság vádja érte
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őket, emellett döntésképtelenségük sok esetben hátráltatta az ellenállás tevékenységének előrehaladását.54 1942-től egyértelművé vált, hogy a ﬁatalabb korosztálynak kell
átvennie a kezdeményezést.55
Az ellenállók azonban nemcsak a legmagasabb beosztásban dolgozó tisztekkel szerettek volna együttműködni. A kezdetektől kapcsolatban álltak Nagy-Britanniával, de a
britek nem támogatták őket, mert hazájuk elárulóinak tekintették ezeket a katonákat.56
Nem ismerték el sem terveiket, sem céljaikat. Mivel a német háborús sikerek ideje alatt
nem történt kísérlet a rendszer megdöntésére, csak a sikertelenségek kezdetekor aktivizálódtak ismét a tiszti csoportok, ezért nem is vették komolyan őket.57 Másrészt nem
tartották jogosnak az általuk túlzásnak vélt követeléseiket sem.58 A szövetségesek negatív hozzáállása is hátráltatta az ellenállás tevékenységét.
A külpolitikát tekintve nem volt az ellenállásnak határozott terve.59 1942 januárjában
az Egyesült Államok és Nagy-Britannia az Egyesült Nemzetek Nyilatkozatának aláírásával többek között abban is megegyeztek, hogy nem tárgyalnak különbékéről vagy
fegyverszünetről.60 Ezzel kizárták a katonai ellenállás egyik legfőbb céljának, vagyis a
különbéke kötésének lehetőségét.
1943 januárjában a szövetségesek a casablancai konferencián elhatározták, hogy
feltétel nélküli kapitulációt követelnek Németországtól.61 Ezt már az 1941. augusztus
15-i Atlanti Chartában is lefektették. Így a tiszti ellenállás külpolitikai céljai érvényüket
vesztették. Tudatában voltak annak, hogy bármilyen sikerük csak átmeneti megoldás
lehet. Céljuk már csak a rendszer megdöntése és a háború mielőbbi befejezése lehetett.62 Ezt jól mutatja Tresckow ezredes mondata: „A gyakorlati szempontok már nem
számítanak, de meg kell mutatni a világnak és a történelemnek, hogy a német ellenállási mozgalom élete kockáztatásával is döntő lépésre szánta el magát. Ezen túl minden
kérdés teljesen közömbös.”63
Az ellenállás csoportjában megtalálhatóak az elhárítás vezetői is, így a katonáknak
tudomásuk volt a szövetségesek szándékairól.64 Az elhárítás vezetőinek egy része is
aktívan vagy passzívan az ellenálláshoz tartozott. Főnökéről, Canaris-ról megoszlanak
a vélemények.65 1934 óta állt az elhárítás élén, az ő csoportja azonban nem tervezett
merényletet Hitler ellen, de a népirtást ellenezték.66 A főnök saját véleményével azonban nem hátráltatta az ellenállásban közvetlenül résztvevő beosztottja, Hans Oster tevékenységét.67 Canaris 1944-ig védte a tiszteket a lelepleződéstől.68
Nehézségnek számított a cél elérésének szempontjából, hogy a tiszteket egyik szolgálati helyről a másikra küldték, a folyamatos pozícióváltozás megnehezítette a hatékony előrelépést és az egymással való kapcsolattartást.69
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A tisztek nem tudtak szünet nélkül az ellenállás szervezésével foglalkozni, hiszen komoly feladatuk volt. A beosztottakért és a parancsok teljesítéséért is felelősek voltak. Ezt
az okot több katona is hangoztatta, amikor nem csatlakoztak az ellenzéki csoporthoz.70
Lényeges volt, hogy a tisztek az ellenállás szempontjából a fontos pozíciókat betöltsék, ezért Witzleben is, mint a nyugati hadsereg parancsnoka az ellenállókkal töltötte
fel a környezetét.71
A katonai ellenállás azért is bírt különösen nagy jelentőséggel, mert Németországban
nem jött létre szervezett földalatti mozgalom.72 Ez inkább a megszállt országokban volt
jellemző, Németországban pedig a „nép nélküli ellenállás” és ez sem volt egységes.73
A katonai helyzet 1944 nyarán még inkább sürgette az ellenállást, hogy konkrét lépés
megtételére szánja el magát, ugyanis 1944. június 6-án a szövetségesek partra szálltak
Normandiában. Ezzel egy újabb front nyílt meg.74 A keleti fronton pedig a Vörös Hadsereg egyre jobban nyomult előre. Többek számára nyilvánvalóvá vált, hogy a németek
elveszítették a háborút.75
A tiszteket egyre inkább szorította az idő, hiszen 1944 júliusa során Németországban
is több olyan esemény történt, ami hátráltatta az ellenállás tevékenységét.76 Július 5-én
letartóztatták Julius Lebert, aki a szociáldemokraták egyik legkiemelkedőbb képviselője volt a civil ellenállásban. Ez azért volt rendkívül nagy hátrány, mert Leber kapcsolatot
tartott fenn a katonai ellenállással és sokat segített Stauffenbergnek tanácsadóként a
munkájában.77 Ezen kívül Erwin Rommel, aki szintén támogatta a hatalomátvételről
szóló terveket, július 17-én súlyos sérülést szenvedett a fronton, így rá nem lehetett
egy ideig számítani.78 Július 18-án pedig Carl Goerdeler szerzett tudomást arról, hogy a
Gestapo le akarja tartóztatni.79
Sokáig nyitott kérdés maradt, ki legyen a merénylő. Több lehetőség is felmerült, akik
közül páran a kísérletig is eljutottak.80
Több kísérlet is történt Hitler meggyilkolására, melyek ismertetésére egy másik tanulmány témája lehet.

Összegzés
A katonai ellenállás jelentőségét abban lehet meglátni, hogy bár Németországban a fentebb bemutatott okok miatt nem alakult ki szélesebb körű oppozíció, a tisztek közül
akár támogatói réteg nélkül és sok, szinte kizárólag az előrelépést hátráltató körülmények ellenére is kiálltak elveik mellett és mertek cselekedni. Ezt tartom az ellenállás
egyik legfőbb mondanivalójának.
Ezt Henning von Tresckow is megfogalmazta közvetlenül a halála előtt: „Egy ember
erkölcsi értéke ott kezdődik, ahol kész a meggyőződéséért kockára tenni az életét.”81
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Az ellenállás megítélése a II. világháború végétől napjainkig sokat változott. Kezdetben csak az 1944. július 20-i merényletet értették alatta, az 1970-es évek közepétől és az
1980-as években pedig kritikusan szemlélték.82 Az új dokumentumok és interpretációk
alapján ma már árnyaltabban jelenik meg sok kérdésben mind a katonai, mind a polgári
ellenállás képe.83
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Beznicza Márk

A lyukak metaﬁzikai problémái

Beveztés
„A kerítés léce között
látni hagyott számos közöt.
Egy építész, lépve közel,
gondolt egyet e sok közzel.
Kilopta bűnös eszközökkel,
s házat emelt ez közökkel.”1

A

fenti idézet találóan illusztrálja gondolkodásunk reiﬁkáló, dologszerűsítő hajlamát. Minden köznév mögé ösztönösen valamiféle tárgyat vagy tárgycsoportot képzelünk, melyet az adott köznév megjelöl. Ez a reiﬁkáló hajlam különösen a hiány-jellegű entitások esetében produkál bizarr következményeket. A kerítés lécei közötti köz
éppen ilyen hiány-jellegű entitás: köz ott van, ahol nincs léc. A köz nem valami, hanem
valaminek a hiánya, s mint ilyen nyilván kevéssé alkalmas építőanyagnak. Mégis úgy
beszélünk róla, mintha létezne, ráadásul ugyanolyan dolog volna, mint a minket körülvevő, jól ismert anyagi tárgyak, mondjuk a téglák. Nap mint nap találkozunk ehhez
hasonló hiány-jellegű entitásokkal. Ilyen a kulcslyuk, az alagút vagy a barlang. Az ilyen
entitásokat nevezhetjük összefoglaló módon lyuknak2.
A lyukak annyiban hasonlítanak az anyagi tárgyakra, hogy amennyiben léteznek
(márpedig ösztönösen úgy kezeljük őket, mintha léteznének), térben és időben léteznek. Egyéb tekintetben viszont nagyon is különböznek tőlük: átlátunk rajtuk, sőt át is
tudunk hatolni rajtuk – ezt mindannyiszor tapasztaljuk, mikor átnézünk egy kerítés
lécei között, vagy autónkkal áthajtunk egy alagúton. Első pillantásra úgy tűnik, a lyukak
különös, anyagtalan tárgyak. Úgy beszélünk róluk, mint a hétköznapi anyagi tárgyakról, azaz létezőként kezeljük őket. Ám mind létezésük vagy nemlétezésük, mind természetük kérdése alaposabb logikai-fogalmi elemzést igényel. Mivel a metaﬁzikát alapvetően úgy határozhatjuk meg, mint a ﬁlozóﬁa azon ágát, amely arra keresi a választ,
hogy melyek azok a dolgok amelyek léteznek, továbbá hogy a létező dolgok milyen
természetűek3, a lyukak fent vázolt problémája metaﬁzikai probléma.
Ez a meghatározás az alábbi vizsgálódások logikus irányát is kijelöli. Először célszerű a vizsgált entitástípust fogalmilag pontosan körülhatárolni, hiszen tudnunk kell,
hogy minek a létezése vagy nemlétezése mellett köteleződünk el. Második lépésként
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célszerű a megadott fogalom tartalmából következtetni a kérdéses entitás legjellemzőbb tulajdonságaira, hogy ellenőrizhessük, egy majdani realista elmélet4 mennyire
van összhangban a fogalom természetes nyelvi használatával. Harmadik lépésként érdemes mérlegelni az adott entitástípus létezése, illetve nemlétezése melletti érveket.
Végül, amennyiben elköteleződtünk a kérdéses entitástípus létezése mellett, ki kell dolgoznunk egy elméletet az adott entitástípus természetéről.
A fenti módszertani vezérfonalat követve tehát az alábbiakban elöször megadom a
„lyuk” fogalmának pontos meghatározását (1.), majd megadom a lyukak néhány jellemző tulajdonságát (2.). Ezután áttérek a lyukak létezésével illetve nemlétezésével
kapcsolatos kérdésre (3.). Javaslatom az lesz, hogy legyünk realisták a lyukakkal kapcsolatban. A terjedelmi korlátok miatt mindenhol csak a legalapvetőbb megfontolások
ismertetésére szorítkozom, így bizonyos problémákat éppen csak jelzek, vagy eltekintek a bemutatásuktól.5 Így nem áll módomban tárgyalni és mérlegelni a lehetséges realista opciókat sem.

A lyukak mint konkáv felszíni partikulárék
Ha a lyukak előzetes, intuitív fogalma alapján felhozott fenti példákra gondolunk (kulcslyuk, alagút, barlang, stb.) először is megállapíthatjuk, hogy a lyukak a minket körülvevő, megszokott anyagi tárgyakhoz hasonlóan egyedi dolgok, vagyis partikulárék. Ahogy
az asztal, amelyen írok egyedi, egyetlen példányban létező tárgy, melyet sajátos tulajdonságai megkülönböztetnek minden más asztaltól, úgy az Aggteleki Cseppkőbarlang
is egyedi, egyetlen példányban létező tárgy, amely sajátos tulajdonságai alapján minden
más barlangtól különbözik. Ugyanez mondható el a szobám ajtaján található kulcslyukról, a Pécs–Kaposvár vasútvonal egyes alagútjairól, és így tovább.
Másodszor megállapíthatjuk, hogy – mint azt a bevezetőben már jeleztem – úgy
tűnik a lyukak térben és időben léteznek, vagyis konkrét entitások.6 Ahogy az asztalom kitölt egy bizonyos tértartományt, illetve időtartományt (amely mondjuk legyártásától a szeméttelepen való megsemmisítéséig terjed), ugyanúgy az Aggteleki
Cseppkőbarlangnak, az ajtómon lévő kulcslyuknak, stb. is meghatározott térbeli és
időbeli határai vannak.
Harmadszor megállapíthatjuk, hogy a lyukak anyagi tárgyak felszínén jelennek meg,
vagyis felszíni partikulárék.7 A barlang és az alagút fala nem más, mint a hegy felszíne,
a deszkán lévő lyuk fala nem más, mint a deszka felszíne, stb. Casati és Varzi a felszíni
partikulárékat a következőképpen határozza meg: a felszíni partikulárék olyan entitások, amelyek a tárgyakban vannak, ám a -ban/-ben egy speciális értelmében. Ezt a
speciális értelmet egy példa segítségével ragadhatjuk meg a legjobban. Gondolkodjunk
el azon, milyen módon van egy hal a tóban, illetve milyen módon van egy hullám a
tóban. Egy halat nyilván ki tudunk venni a tóból (ezt csinálják a horgászok), míg egy
hullámot nem. A hullám ugyanis felszíni partikuláré. A mindennapokban számos ilyen
módon meghatározható entitással találkozunk. Ilyen az örvény, az asztal sarka vagy
az asztallap éle, karcolás egy CD lemezen, forrasztópáka okozta égés egy fatálon, stb.
Ezek mind egy adott tárgyban vannak, ám az adott tárgyból nem eltávolíthatók. A fel4

Vagyis olyan elmélet, amely a kérdéses entitástípust létezőként kezeli.
Az érdeklődő olvasót a megadott szakirodalom segíteni fogja a további tájékozódásban.
A konkrét-absztrakt megkülönböztetésről, illetve a megkülönböztetés nehézségeiről lásd: TŐZSÉR 2009. 54–57.
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színi partikulárék előbbi bőséges, ám a teljesség igényét
nélkülöző listája is mutatja,
hogy az, hogy valami felszíni partikuláré, csupán
szükséges, de nem elégséges feltétele annak, hogy
lyukként határozzuk meg –
lévén számos olyan felszíni
partikuláré van, amely nem
lyuk. Ezért még egy követelményre szükségünk van.
Ez a további követelmény
a konkávság. Vagyis negyedszer megállapíthatjuk, hogy
a lyukak anyagi tárgyak
konkáv részein megjelenő
felszíni partikulárék.8 Mit
jelent ez? Egy tárgyat akkor
és csak akkor nevezünk konvexnek, ha a tárgy bármely
két pontját összekötő egyenes nem metszi a tárgy felszínét. Amennyiben a fenti kritérium nem teljesül, azaz létezik olyan egyenes, amely a tárgy két pontját köti össze, és
metszi a tárgy felszínét, a tárgynak van legalább egy konkáv része. Könnyebben megérthetjük a deﬁníció lényegét, ha vetünk egy pillantást az 1. ábrára.
Képzeljünk el egy kockát, valamelyik lapján bemélyedéssel. A bemélyedés legyen
– nagyjából – félgömb alakú, és legyen a kocka adott lapjának a „közepén”. Képzeljük
el, hogy ezt a kockát kettévágjuk a bemélyedést tartalmazó lap „közepén”, vagyis úgy,
hogy a vágás vonala a kérdéses lap valamely két élétől egyenlő távolságra legyen. Ekkor
megadhatunk egy keresztmetszeti képet, amely(nek kissé tökéletlen reprezentációja)
az 1. ábrán látható. Ha ezen test pontjai között csak olyan egyeneseket tudnánk húzni,
mint amely a C és a D pontot összeköti, akkor a test konvex lenne, lévén a C és a D
pontot összekötő egyenes nem metszi a tárgy felszínét. Az a test azonban, melynek
keresztemtszeti képét az ábrán látjuk, nem konvex. Ugyanis az A és B pontot összekötő
egyenes két helyen is metszi a test felszínét, nevezetesen az E és az F pontban.
A fentiek alapján a lyukakat tehát úgy határozhatjuk meg, mint konkáv felszíni konkrét partikulárékat. Mármost a például szolgáló testen lévő bemélyedés a megadott kritériumok alapján egy lyuk, már amennyiben feltételezzük, hogy a test ﬁzikailag létezik.
Az adott testen lévő bemélyedés ugyanis: 1. egyedi tárgy, vagyis partikuláré, 2. konkrét
partikuláré, mivel térben és időben létezik, 3. felszíni konkrét partikuláré, mivel egy
anyagi tárgy felszínén lokalizálható és 4. konkáv felszíni konkrét partikuláré, mivel egy
anyagi tárgy felszínének konkáv részén található.
Pusztán geometriai tulajdonságaikat tekintve a lyukaknak három alaptípusát különböztethetjük meg.9 Ezek szemléltetéseit láthatjuk a 2. ábrán.
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A 2. ábra az 1. ábrához hasonlóan kockák keresztmetszeti képeit ábrázolja. Fekete
szín jelöli a testek azon részeit, ahol tömörek, fehér a lyukakat. A 2. ábra A-val jelölt
képe a „bemélyedés” (hollow). A B-vel jelölt kép a „belső üreg” (cavity), míg a C-vel
jelölt az „alagút” (tunnel).

A lyukak néhány alapvető tulajdonsága
A fenti meghatározás alapján beláthatjuk, hogy a lyukak – amennyiben léteznek – világunk lépten-nyomon előforduló, alapvető „lakói”. Vegyük például mindennapi használati tárgyainkat, a poharat, a cipőt, vagy a kéményt. Mármost ezek mind tartalmaznak
egy A-típusú lyukat, azaz egy bemélyedést. Ráadásul úgy tűnik, az ezen tárgyakon található lyukak hozzájárulnak a kérdéses tárgyak önazonosságához: ha például a poháron
nem lenne lyuk, a pohár használhatatlanná válna – többé nem lenne pohár, csupán egy
tömör üveghenger, s ugyanez elmondható a cipőkről, kéményekről, és minden hasonló
tárgyról. Persze megmaradnának mint puszta anyagdarabok, – ahogy egy gyurmaszobor is megmaradna, mint puszta anyagdarab, ha amorf formájúra gyúrnánk, ám többé
nem lenne szobor10 – de a funkcióhoz kötött azonosságuknak feltétele, hogy lyukkal
rendelkezzenek.11 Másrészt úgy tűnik, bizonyos tárgyak egyenesen azonosak egy-egy
lyukkal. Az alagút (amely – nomen est omen – C-típusú lyuk) nem más, mint egy lyuk a
hegyben, a tó nem más, mint egy lyuk (A-típusú lyuk) a Föld felszínén, stb.
Ezek a minket mindenütt körülvevő dologszerűsített hiányok rendkívül bizarr tulajdonságokkal rendelkeznek. Könnyen belátható például, hogy a lyukak általában ki
vannak töltve valamilyen anyaggal. Az asztalomon álló pohárban elég gyakran található
valamilyen folyadék, de ha a pohár éppen olyan állapotban van, amit rendszerint „üresnek” nevezünk, még akkor is tele van levegővel. Ám a lyukak nem lehetnek azonosak
az őket kitöltő „materiális dugókkal”, az ún. „ﬁller”-ekkel.12 Ez egyszerűen belátható,
ha végiggondoljuk a következőket. Képzeljük el, hogy a poharat vákuumba, vagy tökéletesen üres térbe helyezzük.13 Ekkor a poháron lévő bemélyedést nyilván nem tölti ki
semmilyen anyag. Mármost a poháron lévő lyuk ilyen körülmények között is megmarad. A pohár ugyanúgy teletölthető bármilyen folyadékkal, és funkcióhoz kötött önazonosságát sem veszti el. A pohár tökéletesen üres térben is pohár marad: egy tárgy, rajta
10

Tekintsünk most el az avantgarde törekvésektől.
Ezen megállapítás érvényessége persze azon is múlik, hogy mely tulajdonságokat tekintjük esszenciális,
azaz lényegi tulajdonságoknak. A téma nehézségeit kiválóan tárja fel: MILLER 2007. 353.
12
CASATI – VARZI 1994. 25., 35.
13
Az utóbbi kikötésre azért van szükség, mert a legkorszerűbb ﬁzikai elméletek szerint a vákuum közel
sem „üres”. Persze az, hogy a tökéletesen üres tér létezése esetleg ﬁzikailag lehetetlen, nem érinti az érv
érvényességét. Ugyanis tökéletesen üres tér vagy legalábbis tökéletesen üres tértartomány létezése logikailag
lehetséges.
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lyukkal. Vagyis a lyukak első ránézésre immateriális tárgyaknak tűnnek, vagy materiális tárgyak immateriális részeinek.
Hogy ezt a következményt elkerüljük, kísértésbe eshetünk, hogy a lyukakat egyszerűen azonosítsuk üres tértartományokkal. Casati és Varzi azonban elutasítja ezt a megoldást, azon az alapon, hogy a lyukak képesek mozogni.14 Ha elképzeljük az előző bekezdésben megadott pohár-üres tér kombinációt, majd elképzeljük, hogy a pohár mozog, ez
a megfontolás plauzibilisnek látszik. Mármost a tértartományok – legyenek akár üresek,
akár anyaggal kitöltöttek – nem képesek mozogni. A térben mozgunk, de maga a tér nem
mozog. Ha ez így van, a lyukak nem azonosíthatóak üres tértartományokkal.15
Felmerülhet a kérdés, hogy ha a lyukak feltölthetők anélkül, hogy megsemmisülnének, egyáltalán mi vezethet a megszűnésükhöz? Ennek a problémának a megemlítése
azért is lényeges, mert tisztázása rávilágít a lyuk és a lyukat hordozó tárgy szoros kapcsolatára. Egy lyuk létezésének két körülmény megvalósulása vethet véget. Az első, ha
a lyukat a hordozó tárgy anyagával azonos anyaggal töltjük fel.16 Ha egy tömör vaskocka tetején lévő bemélyedést kiöntünk olvasztott vassal, vagy a vakolat folytonossági
hiányát vakolással javítjuk ki, stb., akkor a lyuk feltöltése véglegesnek tűnik. A „ﬁller”
többé nem eltávolítható, a tárgynak többé nincs konkáv része, így a lyuk megszűnik
létezni. A második körülmény, amely egy lyuk megsemmisüléséhez vezethet, a lyukat
hordozó tárgy megsemmisülése. Ha az imént említett, A-típusú lyukkal ellátott tömör
vaskockát egy atomrobbanás epicentrumába helyeznénk, ahol a fémek elpárolognak, a
kocka és a lyuk egyaránt megszűnne létezni. Ugyanakkor ha a lyukat az előbbiekben
vázolt feltöltéses módszerrel tüntetnénk el, a kocka megmaradna, csupán nem lenne
többé konkáv részt tartalmazó tárgy. A lyukak mindig egy materiális hordozó tárgyhoz
(az ún. „host”-hoz) kötődve jelennek meg. Egy lyukas tárgy elképzelhető lyuk nélkül,
de egy lyuk hordozó tárgy nélkül elképzelhetetlen. A lyukak ontológiailag függő entitások, vagyis ontológiai paraziták.17
Az is belátható, hogy a lyuk a hordozó tárgyhoz kötődik, és nem annak anyagához.
Azaz az asztalomon lévő lyuk az asztalomhoz tartozik, és nem a fához, amiből az asztal
van. Casati és Varzi gondolatkísérletének analógiájára ezt a következőképpen bizonyíthatjuk.18 Képzeljük el sztenderd példánkat, az A-típusú lyukat hordozó vaskockát. Majd
képzeljük el, hogy a kocka anyagát apránként megváltoztatjuk, a teljes anyagállományt
kicserélve: apró vasdarabokat távolítunk el a kockából, majd kicseréljük az eltávolított
vasdarabokat velük tökéletesen azonos méretű és formájú gyurmadarabokkal. Mikor a
folyamat befelyeződik, egy az eredeti vaskockával teljesen azonos méretű gyurmakockát kapunk eredményül. Mivel a gyurmatárgy formája pontosan olyan, mint a vastárgyé
volt, a gyurmakocka is tartalmazni fogja az azonos méretű és formájú lyukat. A lyuk
tehát érintetlen marad, holott a hordozó tárgy teljes anyagállománya kicserélődött.19
Két további érdekes probléma említhető a lyukakkal kapcsolatban.
Az első a lyukak észlelésének problémája.20 Ez főleg az olyan észlelés-elméletek
számára jelent kihívást, melyek oksági kapcsolatot tételeznek fel az észlelt tárgy és az
14

CASATI – VARZI 1994. 2. A lyukak mozgásának részletes analízise: 91–92.
Nem feltétlenül van így: FOWLER – SPENCER – WAKE 2007. 373.
16
CASATI – VARZI 1994. 151–152.
17
CASATI – VARZI 1994. 18–19.
18
CASATI – VARZI 1994. 16.
19
Ez gondolatmenetnek az előfeltevései persze kapcsolódnak az un. „materiális konstitúció” problémájához,
amelynek ismeretetésétől terjedelmi okokból most el kell tekintenem.
20
CASATI – VARZI 1994. 156–158. Itt a szerzők megpróbálják feloldani az oksági elmélet és a lyukak konkrét
partikulárékként való kezelése közötti ellentmondást.
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észlelés létrejötte között. Márpedig az érzékelés legkorszerűbb, tudományos leírása is
ilyennek tűnik. Vegyük például a látást. A korszerű tudományos leírás nagyjából a következőképpen néz ki: az észlelt tárgy visszaveri a fényt, ez a szemembe jut, majd az
agyam bonyolult ﬁziológiai mechanizmusok végrehajtása után előállítja a tárgy reprezentációját. Mármost a lyukakat – ha komolyan vesszük a fent mondottakat – úgy
tűnik, egyáltalán nem lehet például látni. Gondoljunk ismét a bemélyedést tartalmazó
vaskockára. Ránézünk a kocka azon lapjára, amely az A-típusú lyukat tartalmazza. Mi
történik? Ami visszaveri a fényt, az nem a lyuk – hiszen a lyuk nem anyagi entitás – hanem a tárgy felülete, egész pontosan a tárgy felületének konkáv része. A tárgy felületét
látjuk, és nem magát a lyukat. A lyuk jelenlétére legfeljebb következtethetünk.
A második probléma a lyukak szerepe oksági magyarázatokban.21 Egyrészt a mindennapi nyelvhasználatból úgy tűnik, hogy a lyukak szerepet kaphatnak ilyen magyarázatokban. Például: „A víz azért folyt ki a vödörből, mert a vödrön volt egy lyuk.”
Másrészt találhatók példák a „kemény tudományok”, például a ﬁzika világából is.22
Ilyen az elektron-lyuk párkeltés („electron-hole pair generation”). Mikor egy elektron
megfelelő energiára tesz szert elszakad a protontól, és egy lyukat hagy hátra. Ez a lyuk
ráadásul ﬁzikai tulajdonságokkal rendelkezik (pozitív töltése van), és képes hatást gyakorolni elektronikus berendezésekben.
A lyukak tehát rendkívül különös entitásoknak tűnnek. Létezésük feltételezése valószínűleg több problémát vet fel, mint amennyit megold. Megnyugtatóbbank és inkább
comme il faut-nak tűnik tehát tagadni létezésüket, vagyis a lyukakkal kapcsolatban
antirealistának lenni. A következő fejezetben ennek lehetőségét vizsgálom.

Az antirealista stratégia
Hogy az antirealista stratégia lényegét megérthessük, meg kell értenünk, mi az ontológiai elköteleződés kritériuma: azaz mikor állíthatjuk, hogy valami része az ontológiánknak, mikor tekintünk rá létezőként. A kortárs metaﬁzikában létezik konszenzus
ezzel kapcsolatban, mely konszenzus Quine klasszikus cikkére vezethető vissza.23 Ez a
következő két alapvető megfontolásra épít:
1. A létezésnek egyféle értelme van. Vagyis amikor azt mondom, hogy „Ez az asztal
létezik”, illetve hogy „Kovács Péter létezik”, a „létezik” szót ugyanabban az értelemben
használom. Vagyis nincsenek speciális „létmódok”: nem igaz, hogy az asztal valamilyen speciális módon mint asztal, Kovács Péter pedig valamilyen, az asztaltól különböző speciális módon mint Kovács Péter van.
2. A létezés nem predikátum, azaz logikai értelemben vett állítmány, mint mondjuk
a „piros”, vagy akár az „asztal”. Ez a Kantra visszavezethető felismerés azzal igazolható,
hogy egy dologról azt állítom, hogy létezik, semmit sem teszek hozzá a dolog fogalmához. Ha csak annyit hallunk, hogy „x létezik”, semmit nem tudtunk meg a dologról. Ha
ellenben azt halljuk „x piros” vagy „x asztal”, máris van valamilyen elképzelésünk az
említett „x” tárgyról.
Ezért a létezést a formális logikában egyetlen jellel fejezik ki, amely nem predikátum,
hanem változót lekötő operátor. Amelyik változót az operátor leköti, afölött a változó

21

A problémát említi: CASATI – VARZI 2009.
SCHAFFER 2004. 202–203.
23
QUINE 2002
22
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felett egzisztenciálisan kvantiﬁkálunk. Ha valamely dolog egy ilyen változó értéke (durván fogalmazva az, amit a változó jelöl), akkor létezik. Vagyis az ontológiai elköteleződés egyetlen kritériuma, hogy a formális logika nyelvtana szerint létezőként beszéljünk
az adott dologról. Az van, aminek a létezését logikai értelemben állítjuk.
Ha tehát el akarjuk kerülni, hogy a lyukakat létező tárgyakként kezeljük, el kell kerülnünk, hogy egzisztenciálisan kvantiﬁkáljunk fölöttük. Ezt megfelelő parafrázisokkal
tehetjük meg.24 Vegyük a következő két mondatot:
(a) „A vödrön van egy lyuk.” Ennek logikailag szabatos formája: Van egy olyan x,
amely x egy lyuk és amely x a vödrön van. Ebben az esetben tehát egy olyan változó
fölött kvantiﬁkálunk, amelynek értéke egy lyuk, vagyis egy lyuk létezését állítottuk.
(b) „A vödör perforált”. A szabatos forma ebben az esetben: Van egy olyan x, amely
x egy vödör és amely x perforált. Ekkor a változó értéke a vödör, így csupán a vödör
létezését állítottuk. Elkerültük a lyuk feletti kvantiﬁkációt.
Az antirealistának azonban minden lehetséges kontextusban meg kell adnia egy
ilyen parafrázist. Ez azonban esetenként komoly nehézségekhez vezet, például akkor,
ha lyukak számosságáról szándékozunk kijelentéseket tenni.25 Vegyük például a következő mondatot: „Ugyanannyi lyuk van az asztalomon és a zoknimon”. Ekkor bevezethetjük az „azonos számban perforált” predikátumot, és parafrazeálhatjuk a mondatot
a következőképpen: Van olyan x és van olyan y, hogy x egy asztal és y egy zokni és x
és y azonos számban perforált. Ha azonban konkrét számok fordulnak elő, mondjuk
„A zoknimon 1/2/3/…/n lyuk van” jellegű kontextusokban, végtelen számú predikátumra lenne szükségünk. Ez önmagában nem is lenne probléma, de nem világos, miképpen lehetne ezeket a predikátumokat deﬁniálni. Az „x n-szeresen perforált akkor és
csak akkor, ha n perforáció található rajta” a legkézenfekvőbb megoldás, csakhogy ekkor perforációkra kell hivatkoznunk, és éppen ezt akartuk elkerülni. Vagyis úgy tűnik,
végtelen számú primitív, deﬁniálatlan predikátumot kell megengednünk a nyelvben,
ezt pedig célszerű elkerülni. Véleményem szerint ezzel analóg problémák merülnek fel
alakpredikátumok kapcsán, ha azokat lyukakra alkalmazzuk. Például: „A furulyámon
lévő lyuk henger alakú.” Bár ezek a nehézségek távol vannak egy reductio ad absurdumtól, jelzik az egyre nyakatekertebb kontextusokban jelentkező, egyre súlyosabb
problémákat.26 Jómagam azt javaslom, hogy az itt (épp csak jelzett) nehézségek miatt
fogadjuk el a lyukak létezését: legyünk a lyukakkal kapcsolatban realisták.

Összegzés
A fentiekben megadtam a „lyuk” fogalmának pontos meghatározását, valamint az így
meghatározott entitások fontosabb tulajdonságait. Majd a lyukakkal kapcsolatos ontológiai elköteleződés mérlegelése során a lyukakkal kapcsolatos realizmusra tettem
javaslatot.

24

Ezt a stratégiát képviseli LEWIS – LEWIS 1970 „Argle” nevű szereplője, legalábbis a 207. oldalig.
LEWIS – LEWIS 1970. 207.
26
Az extremitásig vitt változatok megtalálhatóak: CASATI – VARZI 1994. 177–184.
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Bognár Hajnalka

A közösségi építészet példái:
szakrális építészet Ibafa–Gyűrűfűn

Bevezető

A

z építészek munkásságukkal erőteljes és tartós hatást gyakorolnak szűkebb és tágabb értelemben vett környezetükre. Felelősségük nem csupán a ﬁzikai, hanem
a társadalmi környezet alakítására is kiterjed: az épület adottságai befolyásolhatják a
közösségek működését, de a benne, körülötte élők közérzetét is. Ennek megfelelően
tudatosítanunk kell, hogy kinek tervezünk: a szakmának, a megrendelőnek, vagy egy
ennél szélesebb körnek? Mennyire lehet mozgatórugója, ihletője egy adott közösség az
építészeti gondolkodásnak, és miképpen hat vissza az építészetben tárgyiasuló gondolat a közösség életére, folyamataira? Mit jelent a felelősségteljes építészeti gondolkodás
egy közösség szempontjából? Milyen elméleti és gyakorlati következményei lehetnek
ezeknek a kérdéseknek? A mai elidegenedett, személyes kapcsolatokban elszegényedő
világban, a gazdasági és társadalmi válsághelyzet idején az összefogás, a közösségek
ereje, a generációk közötti együttműködés olyan erőforrást jelenthet, amelynek kiaknázása minden szakterületen tevékenykedő szakember lehetősége és kötelessége. Ez
az írás kísérletet tesz arra, hogy megmutassa, épített környezetünk létrehozása során
ezeket az alapelveket miképpen ültethetjük át a gyakorlatba.

Közösség – építészet
A közösség fogalma
A közösségi építészet koncepciója akkor válik értelmezhetővé, ha a közösség és a közösségfejlesztés fogalmait tekintjük kiindulópont gyanánt.
A kezdeti közösség-meghatározásokban még nagy szerepet kap a lokalitás,1 később
azonban a hangsúly eltolódik a szimbolikus közösségszervező tényezők irányába.
Hankiss ennek megfelelően már különbséget tesz „közvetlen” és „eszmei” közösségek között. Meghatározásában a közös érdek, cél, és értékrend mellett a közösség saját identitásának tudatára ébredése (a „mi-tudat”) is döntő.2 Később Cohen a közösség
térbeli-szomszédsági szerveződésével szemben a szimbolikus szerveződés elemeit
hangsúlyozza, mint amilyenek a nyelvi, vallási-ideológiai határok, tárgyszimbólumok,
ünnepek, rituálék, jelentések stb.3

1

BUDA 1994. 164.
HANKISS 1983. 206.
3
COHEN 1985. 11–14.
2
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A közösség, mint a társadalom és az egyén közötti közvetítő közeg számos szerepet
tölt be életünkben. A kölcsönös támogatás forrása; tagjait szocializálja, azaz segít az
adott kultúrára jellemző értékek, szerepkészletek, viselkedésminták elsajátításában. Lehet gazdasági funkciója, és elősegítheti a munka világába történő integrációt. Biztosítja
tagjai számára a társasági, társadalmi élet lehetőségét, érdekeik artikulációját, a jogok és
kötelességek gyakorlását, valamint a társadalmi kontroll optimális megvalósulását.4 Az
egyén közösség iránti elköteleződése, közösségért végzett munkája fontos mentálhigiénés védőfaktor. A közösség az ún. „gyenge társadalmi kapcsolatok” fontos terepe.5 Ezeknek a közvetlen, azaz az „erős” kapcsolati csomópontok közötti hidaknak a létrehozása
a társadalmi stabilitás, szolidaritás biztosítéka, és az egyén számára elérhető többlet-erőforrások (információk, tudások, konkrét tárgyi erőforrások stb.) tárháza.
A közösségfejlesztő tevékenység során a szakemberek a társadalom hosszabb távú
érdekeit szem előtt tartva törekszenek a közösségi kapcsolatok megerősítésére, hiszen a társadalmi bajok eredetét a közösségek hiányában látják. E modell a közösségi
kezdeményezést alapvetőnek tekinti, az autonóm közösségi működés kialakulásának
elősegítésére tesz kísérletet.6 Fontos szerepet kap a közösségfejlesztésben a képessé
tevés (enablement), és a hatalommal, erővel való felruházás (empowerment). Képessé
tevésen azt értjük, hogy segítünk a közösségnek felismerni saját szükségleteit, belső
erőforrásait, és problémái megoldásához új tudásokat teszünk elérhetővé számukra.
A hatalommal való felruházás az érdekképviselet síkja, az a folyamat, amelyben a közösség saját ellenőrzése alá vonja erőforrásait, és erős döntési jogosultságokat szerez a
közösséget érintő ügyekben.7 Mindkét törekvés csak demokratikus társadalmi környezetben juthat érvényre. A civil társadalomban eleven és hatékony közösségek alkotják a
nagyobb egészet, a társadalmat. A késő-modern tudás-alapú hálózati társadalmakban a
tudás, információ megosztása csak ilyen közösségekre építve lehetséges. Ez az a forma,
ami az emberi tudások megfelelő elosztását, ezáltal pedig az emberi problémák megoldását teszi lehetővé.8
Gyors társadalmi változások idején az önszervező közösségek szerepe meghatározó,
hiszen ezek a közösségek reagálnak elsőként a hiányokra, kísérleteznek a megoldásokkal. A létrejövő modellek pedig – éppen a „gyenge kapcsolatok”, mint a közösségi
alrendszerek közötti hidak révén – megsokszorozódnak és elterjednek. „A közösségek
létrejöttének serkentése és működtetése sem luxus vagy szívesség a hatalom részéről,
hanem befektetés. Az önszervező közösségek egy sor olyan társadalmi problémát oldanak meg ingyen és gyorsan, melyeket a hatalom nem tud, vagy nem időben tud, vagy
nem kellő mértékben, vagy csak nagyon drágán tud vagy tudna megoldani. A közösségek folyamatosan csökkentik a társadalmi hiányokat és fejlesztik a társadalmat, egészségesebbé és értelmesebbé teszik maguk és egymás életét is.”9

Közösségi építészet
Az előző szerzők, valamint néhány külföldön működő közösségi építész gondolatait alapul véve, a modern közösségi építészet nem más, mint a régi kaláka és barter
4
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munkák hagyományaira építve újrafogalmazódó együttes közösségi tevékenység, tenni
akarás. A hazai jogszabályok e tevékenységet nem támogatják, sőt, meglehetősen barátságtalanul tekintenek rá. Igaz, az úgynevezett „szívességi munkavégzés”, ami baráti,
családi kötelékek alapján történik, és csak jelképes viszonzással jár, nem minősül munkaviszonynak. Egy 2008 októberében közzétett hírlevél szerint „az OMMF továbbra
sem bünteti a szívességi munkavégzést, a kalákában történő segítségnyújtást”, azonban a sajtóban megjelent hírek zavarosak, bizonytalanságot keltenek, elbátortalanítják
az embereket. A „továbbra sem bünteti” inkább riasztóan, mint bátorítóan hathat egy
változékony jogszabályi környezetben.
Pedig a közösségi építészetben nagy lehetőségek rejlenek, hiszen az építészet eszközeinek alkalmazásával javítja a helyi közösségek életminőségét, szorosabbra fűzi és
fejleszti a helyi társadalmakat összefogó kötelékeket. Közös építkezést, közös erővel
létrehozott épületeket, közösségi tereket jelent, amelynek folyamata tágabb értelemben
társadalmi, nevelési példát is jelenthet az önsegítésre, egymás segítésére, a passzív és
tehetetlen, kiszolgáltatott állapotok megszüntetésére. A közösségi építészet létrehozza
azokat a modelleket, technológiákat, amelyek továbbadható, kézzelfogható, konkrét
lehetőséget, tudásokat jelentenek. A közösség bevonásának lehetőségei az építészeti
tevékenységekbe a képessé és erőssé tevés jegyében alakulnak, és kiterjednek a tervezés fázisára, az erőforrások előteremtésére, a kivitelezésbe való bekapcsolódásra, és a
használat, fenntartás kérdéseire egyaránt.10, 11
A közösségi építészet hagyományainak feltérképezése munkánk szempontjából
alapvető. A következőkben röviden a magyarországi vidéki-falusi építkezések, a kalákamunka hagyományait foglaljuk össze. A falusi ember, ha építkeznie kellett – és meg tudta ﬁzetni – szakembereket kért fel. Rokonait, komáit, barátait emellett szívességi munkavégzésre kérte, arra, hogy képességükhöz mérten segítsék őt az építkezés folyamán.
Ilyenkor a segítséget kérő fél gondoskodott a segítő felek ellátásáról és mulatozásáról. A
bevégzett munka után mindenki visszatért a megszokott tevékenységéhez, mindennapjaihoz, majd amikor az egykori segítő kérte fel rokonait a segítésre, akkor megfordult az
előzőkben leírt folyamat. Így a faluban, mint közösségben informális szabályok révén
megvalósult a valódi kölcsönösség. Egy jól működő, több száz évet átfogó kölcsönösségi, szolidaritást erősítő, az erőforrásokat megsokszorozó viszonyrendszer alakult ki.12
Jó külföldi példa a Kárpát-medencében, Erdélyben hasonló közösségi tevékenységre a
minden évben megrendezett Civil Kaláka Program, amikor a tenni kívánó emberek öszszegyűlnek, és közösen alkotnak valami maradandót. Olyan épületek, vagy használati,
berendezési tárgyak jönnek létre, amelyek megkönnyítik, kényelmesebbé teszik az ott
élők és odalátogatók életét: fürdők, pihenők, mellékhelyiségek.13

Közösség és kereszténység
A mi kultúrkörünkben a kereszténység a közösség eredeti paradigmája, mert a közösségi élet alapértékeit, eszményeit fogalmazza meg. Turner szerint a társadalom két összetevője a struktúra és a communitas: a teljes értékű társadalmi működéshez mindegyikre
szükség van. A struktúra a társadalom manifeszt intézményrendszere. A különleges közösségi alkalmakkor felszínre kerülő rejtettebb összetevőben, a communitasban fogal10
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mazódnak meg a közösség eszményei, értékei, az emberi élet értelme, totalitása. A közösséget összekapcsoló mítosz felfedésre és közös felfedezésre kerül. Akár a struktúra,
akár a communitas kerül kizárásra a societas-ból, fenntarthatatlan társadalmi működés
az eredmény: a communitas hiányában elvesznek a célok, energiák, és felszámolódnak
a közösségi kapcsolatok, a struktúra hiányosságaival pedig szétesik a társadalom. Ebben az értelemben a Biblia, főképpen az Újszövetség a communitas megjelenítése. Bár
a communitas átmeneti létező, nélküle nincs eleven közösség.14 Minden közösségfejlesztő tevékenység épít a communitas sajátosságaira: ez adja a folyamathoz szükséges
kreativitást, megnyitja a változás lehetőségét és biztosítja a többlet-energiákat.

Szakrális építészet Ibafa–Gyűrűfűn
A kápolnaépítés, mint bármely más egyházi épület létrehozása, felelősségteljes és komoly feladat. A szakrális minőség funkciója az ember Istenhez való kapcsolódásának,
a transzcendens dimenzió megérintésének lehetővé tétele.15 A szakrális épület, mint
a közösségi rítusok színtere, ennek térbeli és szimbolikus kereteit egyaránt biztosítja.
Mivel ebben az esetben az építkezést megelőző munkálatok során a helyi temetőt is
rendezni kell, a közösségfejlesztő folyamat kezdeti fázisában leírtak szerint időt kell
fordítani a kapcsolatépítésre,16 szem előtt kell tartani a vallási hiedelmeket, emberi érzékenységeket, a sajátos helyi tényezőket és hagyományokat. A tervezett kápolna – mivel
külön ravatalozó áll rendelkezésre – nem temetési szertartások célját szolgálja majd, inkább keresztelőkápolnának, és esketési színhelynek szánjuk: ezeknek a közösségi rituáléknak a térbeli, vagy legalább szimbolikus jelzőmozzanatokat alkalmazó szétválasztása (mint például a szakrális tér változó dekorációja, elrendezése) a hagyományban
gyökerezik. Ebben az esetben a rituális események lelki, egyházi háttérének megfelelő,
azzal harmonizáló épület létrehozása a cél.
E fejlesztési terület speciálisnak számít az országban, hiszen öko-faluról beszélünk,
ahol igen kötött építészeti, anyaghasználati kritériumok vannak érvényben; ugyanakkor másféle, hasonlóan erős kötöttségeket az egyházi építészet, mint keretrendszer ad.
A szakrális épületek tervezésénél számos fontos tervezési szempontot kell szem előtt
tartanunk:
a környezetbe való illeszkedés
a településbe való illeszkedés
a szakrális funkció sajátosságainak való megfelelés
az épületet körülvevő környezet
az épület arányai
léptéke
tömegformálása
külső jegyei (homlokzat)
fényhatások
légkör, miliő megteremtése
anyaghasználat
belső tér kialakítása (színek, formák)17
14
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A továbbiakban e szempontok szerint írjuk le a kápolna létrehozásának és a temető
rehabilitációjának tervét:

A szakrális funkció sajátosságainak való megfelelés
A rítusok jelölik az emberi élet fordulópontjait, összekötik az egyénit a közösségivel,
a múltat a jövővel, és megteremtik a transzcendenssel, a mítosszal való kapcsolatot.18
Következésképpen a színtérnek alkalmasnak kell lennie a helyi családok befogadására,
ugyanakkor egy sajátos centrumot, a létezés középpontját kell meghatároznia.

Tervezési terület bemutatása
Választott helyszínünk az Ibafa – Gyűrűfűi temető, amely Dunántúli-dombságban, a
Zselicben helyezkedik el. Gyűrűfű egy elnéptelenedett, majd újjászületett ökofalu. A
területet természeti, technológiai és társadalmi vonatkozásokban harmonikus együttélés jellemzi. „Csend, nyugalom, vegyszermentes kiskertek, tiszta kútvíz, hajnali pára,
gyönyörű környezet, élő közösség. Ez Gyűrűfű.”
„Gyűrűfűn az épületeket a tájhoz alkalmazkodóan, földszintesen, legfeljebb 45-os
hajlásszögű, magas tetővel, arányos tömegformálással kell kialakítani. Az épületek
homlokmagassága legfeljebb 4,5 méter lehet. A hagyományos és ökológiai építési megoldások esetében közös a cél, hogy: a ház anyagai a környezetből származzanak, és
oda visszaforgathatók legyenek, a ház felépítéséhez és fenntartásához minél kevesebb
energiára legyen szükség.”19

Koncepció
Helyszínanalízis, telepítés
A tervezési terület az Ibafa-Gyűrűfű településtől északnyugatra található dombtetőn, egy
erdővel körülhatárolt területen elhelyezkedő elhanyagolt temető. Ennek északnyugati
sarkában egy használaton kívüli ravatalozó található. A helyszín egészét gondozatlan
növényzet borítja, a sírok rossz állapotúak. Az egész terület az enyészeté, ami a település
eszméihez méltatlan. Az általunk tervezett kápolna javasolt helyszíne a temető délkeleti
része, amelyről a tereprendezést követően az egész településre rálátás nyílik. A telepítés
során ﬁgyelembe vettük a meglévő bejáratot és a temetőn belüli közlekedési útvonalat.
Tömeg és funkció
Az épület kis alapterületű, kialakításának alapelve: minél közelebb kerülni Istenhez.
A belső teret jellemzi a puritán módon megépített oltár, és a homlokzati felnyitások által
beszűrődő fény.
Anyaghasználat
Az épület anyaghasználata a helyi építési szabályozások miatt igen kötött, így az anyagok, amelyekkel dolgozunk, teljes egészében megfelelnek az ottani követelményeknek.
Az épület külső tartószerkezeti burka fából készül, míg a belső, védettebb mag az anyag
tulajdonságait ﬁgyelembe véve vályogból kerül kialakításra.
18
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Ezen anyagok mind természetesek, a föld használata az ember teremtésének és elmúlásának mozzanatát, az élet ciklikusságát idézi. A tervezés során nem csak az épület
kialakításával foglalkoztunk, hanem annak környezetét is vizsgáltuk. Az élet körforgását szimbolizálva, a keresztelőkápolna, mint kiindulópont, a ravatalozó pedig mint
végpont jelenik meg. A kettőt összekapcsoló szakaszon stációkat helyezünk el, melyek az emberi lét állomásaiként foghatók fel. A stációk készítése is a közösségformálás
eszközévé válik, mivel minden egyes pontot a magyarországi műszaki felsőoktatásban
résztvevő karok képviselői készítenek el. Mindezen elemek egysége fogja közvetíteni a
látogatók és az ott élők számára a kápolna szakrális üzenetét, amely az ökofalu üzenetével harmonizál.
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Bordás Bertalan

Brit diplomácia és az 1848-as forradalmi hullám
Európai változások és az öthatalmi egyensúly rendszer

A

z 1848-as forradalmak véglegesen megváltoztatták Európát. A forradalmakat egyaránt hosszú és rövid távú folyamatok váltották ki. Hosszú távú folyamat volt a
polgárosodás. A fejlődő liberális polgári réteg – az 1789-es francia forradalom nemzeti
érzéséből, tanaiból és a liberális szabadságeszméből táplálkozva – megalkotta saját államképét, idealizálta azt. Ekkor alakult ki a nemzeti eszme és a haza gondolata, amely
a francia forradalom után Európa-szerte elterjedt, és megmozgatta népenként a polgári
középosztályt, hogy azok létrehozzák ezen eszme alapján saját országaikat.1
Rövid távú folyamatként pedig az 1840-es évek közepén jelentkező rossz mezőgazdasági hozamok váltottak ki általános elégedetlenséget.2 A nemzeti eszme erre reagált: Európában azok voltak a forradalmak által veszélyeztetett térségek, ahol a nemzetiségek
nem párosultak szuverén, vagy autonóm politikai-hatalmi formációval.3 Ezért eshetett
erre az 1847 és 1849 közötti időszakra a forradalmak betetőzése.

A nemzetközi kapcsolatokról
A nemzetközi kapcsolatokat a már a 18. században kialakult struktúra jellemezte a
19. század közepén. Az öt nagyhatalom, nevezetesen Nagy-Britannia, Franciaország,
Ausztria és Poroszország, valamint Oroszország. egyensúlyra való törekvése volt a jellemző a korszakban. Az egyensúlyt Napóleon borította fel, viszont 1815-ben, bukását
követően, Bécsben visszaállították az egyensúlyrendszert.4 A rendszer felborítása után
a nemzetek közötti status quo ante nem állhatott teljesen vissza. A napóleoni háborúk
„exportcikke”, a francia forradalom felforgatta egész Európát.5 1848-at megelőzően számos forradalom robbant ki szerte Európában, ám ezeket a nagyhatalmak leverték. A
nagyhatalmak különböző kongresszusokon próbáltak egyezségre jutni a forradalmak ellenében, hogy soha többé ne kelljen szembenézniük egy olyan állammal, mint Napóleon
Franciaországa.6 Ez volt a Szent Szövetség kora, avagy a négyes, majd ötös7 szövetség.
1

DIÓSZEGI 1997. 89–105; BEBESI 2010. 5–20.
TAYLOR 1999. 15.
3
KLEINSCHMIDT 2000. 114–119.
4
Nicolaus Vogt (1756–1836), jogtudós, Das System des Gleichgewichts und der Gerechtigkeit című munkájában
vázolta fel az egyensúlyelméletet. A korban már az angol államférﬁak is foglalkoztak az egyensúlyelmélettel,
és az öthatalmi kongresszusok ötlete is megfogalmazódott William Pitt (1759–1806) angol miniszterelnöknél.
5
TAYLOR 1999. 15–17.
6
ORMOS–MAJOROS 1998. 32–35.
7
A négyes szövetség az 1814-es chaumont-i szerződés megújítása volt, amely katonai segítségnyújtásra kötelezte
a feleket egy esetlegesen újonnan kialakuló forradalompárti Franciaország ellenében. Franciaország viszont
1818-ban a spanyol felkelések idején bizonyította forradalomellenességét, így csatlakozhatott Oroszország,
Anglia, Poroszország és Ausztria a katonai szövetséghez, amelyet a szintén ebben az időben vallási alapokon
létrejövő „Szent Szövetséggel” azonosítanak. (ORMOS–MAJOROS 1998. 29–31.)
2
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Nagy-Britannia viszont mindig is kilógott ebből a sorból. A Szent Szövetség preventív okokból a forradalmak megelőzése céljából alakult meg, de Angliában már jóval
korábban „győzött” a forradalom8, és így az ország államberendezkedése alkotmányos
monarchia volt, amelyben a parlament ítélt a király felett és a királlyal együtt kormányzott. A királynak és a királyi párnak ekkor még mindig volt beleszólása a politikába, de
már a kormány tagjai és főleg a külügyminiszter voltak felelősek ezekért az ügyekért.9
Az egyensúlyrendszer elméleti alapjait lefektető William Pitt10, Castlereagh11 és őt követően Canning12 külügyminiszterek módszereit a tehetséges reálpolitikus Palmerston13
őrgrófja, Henry John Temple tökéletesítette14 a külpolitikában. Az angolok a korábbi
századokban a félig tudatosan, félig kényszerűen a „fényes elszigeteltség” politikáját
alkalmazták. Ez abból állt, hogy a britek megpróbáltak távol maradni a többi hatalom
kisebb civakodásaitól, ám mégis a legkisebb ügyekbe is beavatkoztak hatalmas ﬂottájuk
és gazdaságuk révén, ha az az érdekeiket, és az európai erőegyensúlyt veszélyeztethette.15 Palmerston ezt a vonalat vitte szemben a szövetségen belül a monarchikus államberendezkedésű „északi hatalmak” (Ausztria, Poroszország, Oroszország) és az őket
képviselő osztrák kancellár, Metternich16 ellen.

A kivételek
Angliára – alkotmányos berendezkedése miatt – csak kis mértékben hatott a kontinens
forradalma. A megjelenő chartista megmozdulásokat17, azaz az elégedetlen hangokat
és néptömegeket az 1830-as években végbemenő liberális reformok18 és szigorú rendőri
intézkedések, majd a javuló életfeltételek elcsendesítették.19 Az 1830-as forradalomban
Anglia segítségével20 létrejött új államban, Belgiumban is hasonló volt a helyzet, rá8

Már 1688-ban végbement Angliában a dicsőséges forradalom, amely az 1689-es Jogok Nyilatkozatával (Bill of
Rights) zárult, véget vetve az évtizedeken át húzódó angol forradalom időszakának. A nyilatkozat behatárolja
a királyi jogokat.
9
WENDE 2001. 268–269.
10
William Pitt (1759–1806) az ifjabb. 1783–1801-ig, majd 1801–1806-ig volt angol miniszterelnök. (Past Prime
Ministers 2012.)
11
Castlereagh őrgrófja, eredeti nevén Robert Stewart (1769–1829), politikus. Az 1815-ös bécsi rendezés idején,
valamint az 1820-as években angol külügyminiszter.
12
George Canning (1770–1827) a Pitt korszak alatt is miniszteri pozíciót töltött már be, egészen miniszterelnöki
kinevezéséig. (Past Prime Ministers 2012.)
13
SZALISZNYÓ 2009. 37–39.
14
Castlereagh stabil Közép-Európára alapozó egyensúlygondolatát és Canning távolságtartó, óvatos politikáját
ötvözte.
15
FRANK 1995. 20–25.
16
Klemens Wenzel Lothar von Metternich, osztrák diplomata, államférﬁ. Az 1815-ös bécsi rendezés szimbolikus
alakja. (HAHNER 2011. 51.)
17
A chartista mozgalom az általános választójogot követelő petícióról kapta nevét. 1847 és 1848 folyamán
O’Connor vezetésével ismételten felerősödött a mozgalom, és csaknem egymillió eredeti aláírást sikerült
szerezniük az újabb választójogi reformhoz. Kísérletük azonban kurdarcba fulladt, és a később bekövetkező
gazdasági virágzás elcsendesítette az ekkor elégedetlenkedő szegény rétegeket. (URBÁN 1970. 284–286.)
18
Ilyen volt például az 1832-ben megszavazott választójogi törvény (Great Reform Act), amely megerősítette
az alsóház pozícióját, és eltörölte az ún. zseb- és rohadt választókerületeket. Ezeket szétosztva több képviselet
jutott a vidéki és az újabb városok, valamint, kis mértékben, a szegényebb rétegek számára. (BEBESI 2010.
150.)
19
URBÁN 1998. 570–576.
20
A belgák – a függetlenség kikiáltása után – alkotmányos monarchiaként határozták meg államformájukat,
azonban nem létezett még belga királyi dinasztia. A belga területek Anglia számára korridort jelentettek
a kontinens felé, amíg Franciaország számára egy határvidék és dinamikus ipartelep húzódott meg a
geopolitikailag jelentős vidéken. Az új angol külpolitikai vezetés az 1831-es londoni konferencián kívánta
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adásul Anglia közeli szövetségese is volt. Az alkotmányos megoldás ellenpéldája pedig
a cári Oroszország volt, amelynek orosz területein az 1825-ben kirobbanó dekabrista
felkelésen21 kívül az elmaradott polgárosodás, és az erős és elnyomó cári rendszer miatt nem mehetett még ekkor végbe forradalom.22 A két egymással egyébként ellenségeskedő hatalom és Európa helyzetét Palmerston is megfogalmazta a saját szavaival: „[…] Jelenlegi állás szerint (Belgiumot leszámítva) csak két hatalom maradt állva
Európában,[…] és bizalommal kell egymásra tekintenünk.[…]”23

Svájc
Már a Szent Szövetség első évtizedében kiderült, hogy a szövetség belülről megoszlott,
de ez még inkább bebizonyosodott, az 1848-as forradalmakat közvetlenül megelőző
diplomáciai játszmában, méghozzá Svájcban.
Ekkor Anglia és Ausztria nézett egymással szembe, és a két félnek volt ereje felmérni az erőviszonyokat. A svájci kantonok közül a protestánsok harcoltak a katolikusok
Sonderbund elnevezésű szövetsége ellen. A harc eldőlt, a protestánsokat hozva ki győztesen. Palmerston kezdetben a protestánsokat támogatta a katolikusok ellenében, akik
mögött Ausztria és Metternich állt. Később, elutasítva az ügyeket rendező konferenciára való meghívást és a négyhatalmi deklarációt, a fennálló győztes helyzetet próbálta
megőrizni Palmerston, elhárítva az osztrák és francia intervenciót.24

Franciaország
Az angolok barátságosan álltak hozzá a franciák 1848 februárjában bekövetkező forradalmához. Palmerston felismerte azt, hogy az 1830-ban keletkező rendszer bukásával
nem a radikálisok, hanem a mérsékeltek alakítják ki az új rendszert, így egy nyugat-európai új demokratikus Franciaország, Anglia számára szövetségesként jöhet majd szóba, és így sietett elismerni az új államot.25 Ez tükröződik Palmerston az oroszokhoz írt
1848. március 28-i leveléből is: „[…] A mostani forradalom az előzőhöz képest egy sokkal nagyobb belpolitikai megrázkódtatás, de úgy tűnik Őfelsége Kormányának, hogy a
két esemény okait tekintve kevésbé volt különböző, mint annak eredményeinek hatását
tekintve. Mindkét eseményt a Monarchia (Franciaország) és minisztereinek köszönhetik, akik ﬁgyelmen kívül hagyták a közvéleményt. […]”26
Alphonse de Lamartine francia politikus és költő volt. A nagyhatalmakhoz és Európához intézett levele az 1848-as második Francia Köztársaság kikiáltásakor keletkezett.
rendezni a belga ügyet. Az angolok számára előnyös volt egy szomszédos, hasonló berendezkedésű állam
létrejötte, viszont fennállt a veszély, hogy Lajos Fülöp francia király legidősebb ﬁának a megkoronázásával
francia bábállam lesz a kontinensre vezető hídfőállásból. Végül a francia és angol ellentétek enyhültek, miután
belga közvetítéssel sikerült megegyezniük a Szász–Coburg–Gotha-házból való Lipót király kinevezése révén.
Ez Palmerston személyes sikere is volt, hiszen az ő ajánlása miatt koronázták meg Lipótot. (ORMOS–MAJOROS
1998. 56–61.; SZALISZNYÓ 2009. 37.)
21
A dekabrista felkelés az 1825-ben kitört orosz katonatisztek összeesküvése volt. Az I. Sándor cár halálát
követő bizonytalan helyzetben lehetőséget láttak Oroszország megreformálására. Az előkészületek
hiányosságai, valamint az orosz katonák közömbössége és cárhűsége miatt már csírájában elfojtották ezt a
felkelést. A reformötleteik és elképzeléseik viszont tovább éltek, egy részüket a cári rendszer, más részüket
pedig az orosz forradalmi gondolat elindulása örökítette tovább. (BEBESI 2010. 220–221.; URBÁN 1970. 295.)
22
URBÁN 1970. 295–296.
23
Idézi: SETON-WATSON 1969. 259.
24
ASHLEY 1876. 5–14.; URBÁN 1970. 38., 289.
25
URBÁN 1970. 291.
26
Idézi: TEMPERLY–PENSON 1966. 159–160. A levél keletkezésének dátuma: 1848. március 28.
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A március 4-én keletkezett Lamartine-féle levél tükrözte a francia forradalom hozzáállását a többi felkeléshez. A levélben Lamartine leírja, hogy az 1815 óta működő nemzetközi elnyomó rendszer tarthatatlan. Ez a kijelentés reményt keltett a forradalmárokban
Európa-szerte. Viszont megnyugtatta a nagyhatalmakat, hogy nem áll módjában változtatni a nemzetközi helyzeten, és nem támogat más felkeléseket. Így elbukott az ekkor
porosz területeken kibontakozó lengyel felkelés, és mivel Franciaország ódzkodott egy
egységes és erős nemzeti alapokon létrejövő Németországtól, ezért a német mozgalmakat sem támogatta. Ezt helyeselték a szomszédos nagyhatalmak uralkodói, I. Miklós
orosz cár és IV. Frigyes Vilmos porosz király is.27 Egyedül Palmerston látta be azt, hogy
a Lajos Fülöpöt megbuktató forradalom inkább egy új parlamentáris és angolbarát Franciaországot hoz létre.

A német területek
Az ütközőpont Európában Poroszország és Oroszország közé tevődött át, ahol német
és orosz gondolkodóknál megjelent az a gondolat, hogy a háború elkerülhetetlen a két
fél között. 1849 után majdnem sor került erre. A forradalom berlini győzelme (március
18.) és a frankfurti alkotmányozó nemzetgyűlés összehívása (május 18.) után sokáig
úgy tűnt, hogy a poroszok segítséget nyújtanak a lengyelek számára, és háborúban születik meg az új és egységes német állam. Az oroszok pedig a franciákat is bevonták volna az újabb nagy háborúba.28 IV. Frigyes Vilmos porosz király viszont nem támogatta
ezt a vonalat. Nem fogadta el a neki szánt koronát, és kijelentette: „Az Isten szerelmére,
én soha, semmilyen körülmények között nem rántok kardot Oroszország ellen.”29 Majd
ezután leverték a poroszok a lengyel felkelést, annak ellenére, hogy az angolok kiálltak
– legalábbis közleményben – a lengyel függetlenség mellett.30
Az újabb feszültséget a háborús hangulat mellett a brit diplomácia számára a dán
hercegségek ügye jelentette. Anglia a forradalom hatására különleges helyzetbe került.
Manifesztumban igazította magát ahhoz 1848-ban, hogy Ausztriát fenntartsa az oroszok elleni egyensúlyként, miközben az oroszokhoz közeledett, a német állam megszületésének megelőzéséért. Holstein és Schleswig hercegségek ügyében porosz és dán érdekek ütköztek. A dánok bekebelezték volna a hercegségeket, a poroszok viszont nem
engedték ezt, és válaszoltak a kisállamokat összefogó Német Szövetség segélykérésére.
Palmerston nem akart erős német államot és kikötőket az angolokhoz közeli partvidéken, de megvárta a porosz beavatkozást. Ahogy ez megtörtént, Anglia az oroszokkal
szövetkezve megfenyegette és rávette a fegyverszünetre Poroszországot. Az orosz fél
érdekelt volt ebben, mert ez belpolitikailag megosztotta a német egység híveit Poroszországban. Megkötötték a malmői fegyverszünetet. Ez nem garantálta viszont Dánia
békés hozzáállását a későbbiekben, és újabb fegyveres összecsapásokra került sor. Az
ügy végül 1852-re rendeződött, amikor az angolok közvetítésével aláírták a porosz és a
dán felek a londoni jegyzőkönyveket.31

27

ORMOS–MAJOROS 1998. 90–93.
ORMOS-MAJOROS 1998. 92.
29
Idézi: ORMOS-MAJOROS 1998. 92.
30
Ezt bizonyítja Palmerston 1848. április 14-én keletkezett, lengyeleket támogató levele is. (TEMPERLY–
PENSON 1966. 160–161.)
31
ORMOS–MAJOROS 1998. 93–94.
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Ausztria
1848. március 13-án a forradalmi hullám elérte Bécset. Metternich, a bécsi rendezés
szimbolikus alakja megbukott. Bukását 1841-ben – csakúgy, mint sokan mások – előre
megjövendölte: „[…]a kormányzat ﬁgyelmét felhívom arra a szorult helyzetre, amelyben jelenleg vagyunk [...] amelyből ki kell emelkednünk, hogy megelőzzük azokat a
bajokat, amelyeket, ha kellő napon nem szegülünk szembe velük, feltartóztathatatlanul
rátörnek az államra.”32
A brit külpolitika, 1848-ban készített kormánymemorandumában, Ausztria stabilitásához kötötte a forradalmakhoz való brit hozzáállást. Angliának szüksége volt az egyensúly fenntartásához a stabil Ausztriára Oroszország ellen. Az Itáliai-félszigeten 1848-ban
kitört forradalom idején Palmerston úgy gondolta azonban, hogy ez jó lecke lesz Ausztria számára, és ha itt teret veszít, akkor jobban tud majd koncentrálni a keleti terjeszkedésre Oroszország ellenében.33 Alátámasztja ezt a tényt Palmerston Őfelségéhez, a belga
királyhoz intézett levele: „Nem hiszem, Felséges Uram, hogy Ausztriának európai hatalomként ez csökkentené a valós erejét, vagy gyengítené tényleges biztonságát. Régóta
gyűlölték az olaszok uralmát, melyet hosszú ideje csak jelentős kiadások és katonai erő
segítségével tudott fenntartani, ami miatt Ausztria kevésbé volt képes érdekeit másutt
érvényesíteni. Itália inkább volt Ausztria Achilles-sarka, semmint Aiász (védő)pajzsa.”34
Palmerston a magyar szabadságharcot illetően viszont elutasító volt. Ha keleten is
gyengült volna a Habsburg Birodalom, az angol érdekeket sértett volna, viszont azt
sem akarták, hogy az oroszok sokáig a Kárpát-medencében időzzenek.35 Ezt jól mutatja
az, hogy Palmerston a következő szavakat intézte a magyarok elleni orosz intervenció
kapcsán: „Végezzenek gyorsan!”.36
Itáliában több hatalom is jelen volt. A franciák nem szerették volna, ha a Habsburgok tovább terjeszkednek a félszigeten, Piemont, azaz a Szárd Királyság is korlátozta
volna ebben őket, és ők is befolyást szerettek volna szerezni ezen a területen. Piemont
lehetőségei erejéből fakadóan csekélyek voltak, ugyanakkor megjelent az elképzelés,
hogy az ő vezetésük alatt akár egy európai középhatalom is létrejöhet. A Habsburgok
terjeszkedni kívántak a félszigeten. Az angolok – konkrét elképzelések híján – pedig a
megosztottságra játszottak, és azt szerették volna, ha egyfajta észak-olasz egység jön
létre Lombardia és Velence osztrák városok átadásával. Anglia terveivel egybevágott
a piemonti egység terve, de nem a francia segítséggel történő egység gondolata.37 Miközben Palmerston és az osztrák követ tárgyalt Lombardiáról és Velencéről, addig azok
csatlakoztak Piemonthoz, és ez cselekvésre késztette Ausztriát. Az osztrákok gyorsan
beavatkoztak az eseményekbe, és Milánóig nyomultak előre Radetzky tábornok hadjáratával, ami gyors piemonti vereséget hozott. Ezek után Ausztria minden Itáliára vonatkozó kompromisszumot lesöpört a tárgyalóasztalról. Piemont a háború folytatása
mellett döntött 1849-ben. Március 23-án, Novaránál viszont vereséget szenvedtek. A
fegyverszünet aláírásakor csak az angol és francia közvetítés mentette meg Piemontot a
területveszteségtől. Palmerstontól kért angol segítséget először Giuseppe Mazzini olasz

32

Metternich emlékirata. (Balázs György fordítása) Világosság, 1983/6. 353.
ORMOS–MAJOROS 1998. 95.
34
Idézi: ASHLEY 1872. 83. A levél keletkezési dátuma: 1848. június 15.
35
FRANK 2004. 281.; SETON-WATSON 1969. 265–266.
36
Idézi: ORMOS–MAJOROS 1998. 104.
37
TAYLOR 2000. 51–53.
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forradalmár38 is, a Római Köztársaság megóvására, de ezt visszautasította. Ha Anglia
nem is, de Franciaország egy sereg kiküldésével meg tudta óvni Mazzini művét az osztrákoktól. A piemonti királyság is megtartotta 1848-as alkotmányát, miközben a független olasz köztársaságok sorra elbuktak 1849 folyamán.
A magyar szabadságharc szemben az itáliai eseményekkel megrengette a Habsburg
Birodalmat, és ez az angol érdekeket is veszélyeztette. A magyarok már korábban is
tudták, hogy az európai nemzetek sorsába Anglia be tud avatkozni, így a magyar függetlenség kivívásakor is példaként tekintettek az angolokra, és támogatást reméltek.39
A politikai körök szimpátiáját Magyarország annak köszönhette, hogy a nemzet korábban a Habsburg Birodalmon keresztül képviseltette magát, és kiváló diplomatákat
adott a monarchiának, mint például Esterházy Pál londoni nagykövetet. Széchenyi István is jó kapcsolatokkal rendelkezett, és személyesen ismerte Palmerstont is. A függetlenség és a háború közötti időszakban a magyar kormány legfőbb célja a nemzetközi
elismerés megszerzése volt,40 mielőtt Bécs a passzív hozzáállásából ellentámadásba
lendül át, és nemcsak a horvát seregeket küldi a magyar kormány ellen, hanem saját
seregekkel is közbelép.41 Joseph Andrew Blackwell angol diplomata már elveszettnek
ítélte a Habsburg Birodalmat, és Palmerstont többször kérte Magyarország elismerésére vagy segítségnyújtásra, de ez nem sikerült, részben Palmerston hajthatatlansága,
részben a magyarokat gyűlölő bécsi angol nagykövet, John Ponsonby miatt. Ponsonby
hajszálpontosan követte Palmerston utasításait.42 Bécs eközben talpra állt. 1848-tól a
birodalom nemzetiségi és saját seregekkel látott neki a magyar hadak visszaszorításának.43 Az angol közvéleményben a Times és a Morning Chronicle újságok is a magyar
ügy mellé álltak, de a brit külpolitikát jobban izgatta ekkor az India és a tengerszorosok miatt kulcsfontosságú Török Birodalom kérdése. Palmerston a magyarokat a Habsburg Birodalom részeként tudta csak elképzelni a további nagyhatalmi játszmában. A
magyarok egyébként is Ausztria belügyének számítottak, és Ausztriának az öt nagyhatalom egyikeként elég erősnek kellett lennie ahhoz, hogy leverje egymaga a felkelést.44
A magyar ügy tehát diplomáciailag elszigetelődött. A kezdeti osztrák sikereket magyar
győzelmek követték. Ugyan 1833-ban a münchengrätzi szerződés kimondta azt, hogy
Oroszország segíteni fog Ausztriának forradalom esetén, ám Ausztria vonakodott ettől
a presztízsveszteség miatt, így az orosz seregeknek várakoznia kellett a cári intervencióval. Görgey 1849-es tavaszi hadjárata és Bem erdélyi és déli hadjárata megrémítette
az osztrák seregeket. Ezek után nem volt kérdés az orosz intervenció, hiszen egy Közép-Európában megjelenő új hatalom veszélyeztette volna az oroszok és az osztrákok
érdekeit. A brit külpolitika ekkor már teljes passzivitásban nézte az eseményeket, és
arra várt, őket idézve: „(az oroszok) kész helyzetet teremtsenek”.45

38

Giuseppe Mazzini, olasz forradalmár, élt 1805-től 1872-ig.
KOSÁRY 1999. 220–225.
40
A magyarok angol kapcsolatokat is megmozgattak: Wimmer Ágost Angliából próbált kölcsönt szerezni,
Sztanko Sámuel pedig fegyvereket vásárolt. Szalay László és Pázmándy Dénes Frankfurttal próbált szövetséget
kötni, és elismertetni Magyarországot, miközben Teleki kapcsolatokat épített Párizsban, Londonban,
Konstantinápolyban, Torinóban és Brüsszelben. Pulszky Ferenc londoni követként a magyar ügy mellé
állította Richard Cobdent (a radikális brit politikust), és Palmerstonnal is tárgyalt magánemberként. (ORMOS–
MAJOROS 1998. 99–102; KOSÁRY 1999. 225–235; SETON–WATSON 1969. 265–266.)
41
ORMOS–MAJOROS 1998. 100–101.
42
URBÁN 1989. 353–375.
43
ORMOS–MAJOROS 1998. 102–103.
44
KOSÁRY 1999. 220–235.
45
Idézi: ORMOS–MAJOROS 1998. 104.
39

56 I XI. GRASTYÁN KONFERENCIA

Érdekek és egyensúly
Ahogy az már korábban Urbán Aladár történészprofesszor műveiben és az idegen nyelvű szakirodalomban megfogalmazódott: Anglia célja az egyensúly fenntartása volt. Ám
ezenkívül, összességében elmondható, hogy a brit külpolitika pragmatikus felfogással
kezelte a forradalmakat. Igen nagy befolyással bírtak az angolok Európában, és a véres
forradalmak helyett reformokat tanácsoltak az országokban. Azokon a helyeken segédkeztek ahol a forradalomból előnyük származott, és megpróbálták akadályozni azokat, amelyek hátrányos helyzetbe hozhatták volna őket a későbbi időkben. Palmerston
1848. március elsején intézett alsóházi beszédének szavai jellemzik a legjobban ezt a
politikát: „(politikánk alapja) […] a valamennyi országgal való békesség és baráti megértés alapelve, amíg csak országunk érdekeinek és méltóságának kellő ﬁgyelembevételével ezen politika következetes folytatása lehetséges […]”46

Felhasznált irodalom
ASHLEY 1876 = ASHLEY, Evelyn: The Life of Henry John Temple Viscount Palmerston 1846–
1865. I. Richard Bentley and Son, London, 1876. URL: http://www.archive.org/details/
memoirsbyrightho01peel, letöltés dátuma: 2012. 03. 13.
BEBESI 2010 = BEBESI György (szerk.): A hosszú 19. század rövid története. Bocz Nyomdaipari
Kft., Pécs, 2010.
DIÓSZEGI 1997 = DIÓSZEGI István: A hatalmi politika másfél évszázada. História Kiadó, Budapest,
1997.
FRANK 1995 = FRANK Tibor: „Szigetország és világbirodalom.” Rubicon, 1995/9. 20–24.
FRANK 2004 = FRANK Tibor: Beavatkozás vagy be nem avatkozás? A brit külpolitikai gondolkodás és az osztrák–magyar kiegyezés. In: Frank Tibor (szerk.): Angliától Nagy-Britanniáig.
Magyar kutatók tanulmányai a brit történelemről. Gondolat Kiadó, Budapest, 2004. 275–291.
HAHNER 2011 = HAHNER Péter: „A szent szövetségi rendszer.” Rubicon, 2011/3–4. 48–54.
KOSÁRY 1999 = KOSÁRY Domokos: Magyarország és a nemzetközi politika 1848–1849-ben.
História Kiadó, Budapest, 1999.
„Metternich emlékirata.” (Balázs György fordítása) Világosság, 1983/ 6. 352–354.
ORMOS–MAJOROS 1998 = ORMOS Mária – MAJOROS István: Európa a nemzetközi küzdőtéren.
Osiris Kiadó, Budapest, 1998.
Past Prime Ministers 2012 = Past Prime Ministers. History and Tour, The Ofﬁcial Site of the British
Prime Minister’s Ofﬁce, HM Government. URL: http://www.number10.gov.uk/history-andtour/past-prime-ministers/, letöltés dátuma: 2012. 03. 20.
SETON-WATSON 1969 = SETON-WATSON, Robert William: Britain in Europe, 1789–1914.
Cambridge University Press, Cambridge, 1969.
SZALISZNYÓ 2009 = SZALISZNYÓ Lilla: „Palmerston és a krími háború.” Aetas, 2009/3. 35–54.
URL: http://epa.oszk.hu/00800/00861/00046/pdf/aetas_2009-03_035-054.pdf, letöltés dátuma: 2012. 03. 10.
TAYLOR 1999 = TAYLOR, A.J.P.: Európa tündöklése és bukása. Scolar Kiadó, Budapest, 1999.
TAYLOR 2000 = TAYLOR, A.J.P.: Harc a hatalomért. Európa 1848–1918. Scolar Kiadó, Budapest,
2000.
TEMPERLY–PENSON 1966 = TEMPERLY, Harold – PENSON, Lillian: Foundations of British
Foreign Policy from Pitt (1792) to Salisbury (1902); Or, Documents, Old and New. Frank
Cass, London, 1966.
46

Idézi: URBÁN 1970. 290.

XI. GRASTYÁN KONFERENCIA

I 57

URBÁN 1970 = URBÁN Aladár: Európa a forradalom forgószelében. Kossuth Könyvkiadó,
Budapest, 1970.
URBÁN 1989 = URBÁN Aladár (szerk.): Joseph Andrew Blackwell magyarországi küldetései
1843–1851. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1989.

URBÁN 1998 = URBÁN Aladár: Nagy-Britannia és az 1848-as forradalmak. Magyar tudomány, 1998/5. 570–576.
WENDE 2001 = WENDE, Peter: Angol királyok és királynők. Korona Kiadó, Budapest,
2001.

58 I XI. GRASTYÁN KONFERENCIA

Czeferner Dóra

Két feminista folyóirat az Osztrák–Magyar Monarchiában*
A nők öntudatra ébredése és a „média forradalma”

A

z 1900-es évek eleje Európa-szerte a „gyengébb nem” öntudatra ébredésének
fontos időszaka volt.1 Ahogy Bédy-Schwimmer Róza 1914-ben fogalmazott, a
„férﬁnyomorította” nő ezekben az évtizedekben „fejlődött túl mesterséges gyermetegsége korán”, s kezdett független, autonóm lénnyé válni.2 Ahhoz azonban, hogy a feleségek és anyák a konyha, valamint a gyermekszoba falait átlépve a társadalom teljes jogú
tagjaivá válhassanak, nélkülözhetetlennek bizonyult, hogy munkavállalásukkal férjüktől anyagilag függetlenedve önálló egzisztenciát teremtsenek maguknak. Munkába
állásuk előfeltétele a nőoktatás intézményi kereteinek kiszélesítése volt, amely a 20.
század első évtizedében már nemcsak a fejlett nyugati országokban, hanem Ausztria–
Magyarországon is majdnem teljesen befejeződött.3
A századforduló időszakát tekinthetjük az Osztrák–Magyar Monarchiában a tömegkultúra előretörésének, illetőleg az írott sajtó virágkorának is.4 Ez szoros összefüggésben állt az analfabéták arányának rohamos csökkenésével, továbbá a közép- és nagypolgárság megjelenésével, hiszen ők alkották a folyóiratok potenciális olvasóközönségét.5
Az 1910-es évek elején már több ezer újságot és magazint adtak ki Monarchia-szerte.6
Katus László a „média forradalmának” nevezi ezt az időszakot, mivel nem csak a kiadványok száma, hanem az egyes periodikák példányszáma is gyors ütemben emelkedett.7 A sajtó pedig amellett, hogy a mindennapi élet elsődleges információforrásává
vált, teljes egészében átalakította a társadalom gondolkodását és életmódját.
A politikai napilapok, a bulvár- és élclapok, valamint a képes családi magazinok mellett az 1870-es évektől német és francia mintára jelentették meg Ausztria-Magyarországon az első nőknek szóló folyóiratokat. A színvonalas és gazdag tartalom ellenére
azonban ezek a periodikák általában nem bizonyultak túlságosan hosszú életűnek.
A Monarchiában élő nők – s közülük is elsősorban a közép- és felsőbb osztályokhoz
tartozó hölgyek – csak a századforduló időszakára alkottak jelentősebb olvasóközönséget.
Újságolvasási szokásaik átalakulásában a nőoktatás intézményes kereteinek kiszélesítése
mellett a nyugati nőmozgalmak eszméinek fokozatos térnyerése játszott fontos szerepet.
Az 1900-as évek elejétől egyre több nőegylet indított útjára olyan folyóiratokat, melyekben saját nemük jogairól polemizáló írásokat tettek közzé. Evelyne Sullerot nyomán
* A tanulmány a TÁMOP 4.2.4. A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program Eötvös Loránd Hallgatói
Ösztöndíjának támogatásával készült.
1
Látnunk kell, hogy a női egyenjogúságért folytatott harc az Amerikai Egyesült Államokban és NyugatEurópában évtizedekkel korábban megkezdődött, mint Közép-Európa országaiban. KONCZ 1985. 151.
2
A Nő. 1914. I./1. 2–3.
3
SCHWARZ 2004. 941–962.
4
KÓSA 2006. 467.
5
KÓKAY – BUZINKAY – MURÁNYI 2001. 182–198.
6
GERGELY 2005. 480.
7
KATUS 2010. 512.
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magam is úgy gondolom, hogy e feminista lapokat fontos a fent említett női lapoktól
elkülöníteni.8 Ezekben ugyanis nőmozgalmi aktivisták cikkeit publikálták a „gyengébb
nem” politikai-, polgári- és munkajogáról. A feminista sajtóban hangsúlyos szerepet kapott a prostitúció és a leánykereskedelem témája – és az ellene folytatott harc is –, mely
a női lapokban a századfordulón még tabutémának minősült.9
A feminista sajtó időszaki kiadványai közé tartozott Bécsben az Allgemeiner
Österreichischer Frauenverein (AÖFV) gondozásában 1902-től kiadott Neues
Frauenleben, hazánkban pedig a Feministák Egyesületének (FE) 1907-től megjelent hivatalos orgánuma, A Nő és a Társadalom.

„Kávéházakban, klubokban, olvasókörökben kérjük
A Nő és a Társadalom lapot!”10
A nyugati nőmozgalmak már a 19. század közepén felismerték, hogy eszméik hatékonyabb terjesztéséhez periodikák megjelentetésére van szükség.11 Az 1800-as évek végén
szerveződő magyarországi nőegyleteknek azonban egészen a 20. század első évtizedéig
nem volt fóruma, illetve rendszeresen kiadott hivatalos orgánuma. A Bédy-Schwimmer
Róza és Glücklich Vilma vezetése alatt 1904-ben szerveződő a Feministák Egyesülete
(FE) egy folyóirat elindítása mellett azt is célul tűzte ki, hogy a nők jogait mind gazdasági, mind pedig politikai és társadalmi téren képviselni fogja.12 1906-ban Glücklich Vilma
szerkesztésében jelentették meg első lapjukat, a FE hivatalos Értesítőjét, mely A Nő és a
Társadalom előzményének tekinthető.13
A pénzügyi akadályok elhárulását követően az első magyar nőmozgalmi periodika – A
Nő és a Társadalom – 1907-től jelenhetett meg havi rendszerességgel, Bédy-Schwimmer
Róza szerkesztésében.14 Indulását a hazai közvélemény mellett nemzetközi szinten is ﬁgyelem kísérte: Carrie Chapmann Catt, az Egyesült Államok-beli nőmozgalom és a női választójogért folytatott harc ismert személyisége a főszerkesztőhöz címzett levelében gratulált a lap megjelenéséhez, melyről ő maga is számos nemzetközi fórumon hírt adott.15
A szerkesztőség már a folyóirat első számának publikálásakor leszögezte, hogy politikailag nem kötelezi el magát, nyitott marad minden irányban és munkatársainak pártállását magánügynek tekinti.16
Kereszty Orsolya nézete szerint a szerkesztőbizottság a női választójog témájának
szánta a legfontosabb szerepet.17 Fontos azonban hangsúlyozni, hogy A Nő és a Társadalom újságírói a szavazati jog nőkre történő kiterjesztése mellett elszántan küzdöttek
az asszonyok – férﬁakkal egyenlő feltételek mellett megvalósuló – munkavállalásáért,
valamint az anya- és gyermekvédelem intézményes kereteinek kiterjesztéséért és javításáért. A lap rendkívül színes téma-kínálatában gyakran találunk cikkeket az asszonyok
8
A francia feminista 1963-ban megjelent sajtótörténeti munkájában részletesen tárgyalja a presse féminine (női
sajtó) és a presse féministe (feminista sajtó) között húzódó különbségeket. SULLEROT 1963. 35–36.
9
Uo. 10–36.
10
NT 1907. II./2 32.
11
MARTIN – COPELAND 2002. 142.
12
BURUCS 1993. 15–19.
13
HAAN – DASKALOVA – LOUTFI 2006. 163.
14
Bédy-Schwimmer Róza (1877–1948): publicista, a FE alapító tagja és elnöke, a magyar nőmozgalom vezető
egyénisége az első világháború kirobbanását megelőzően. Uo.
15
A Neues Frauenleben szerkesztősége is megemlékezett a lap indulásáról egy rövidhír erejéig. NFL 1907. VI./2. 12.
16
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testi kizsákmányolásáról, a prostitúcióról és a Budapesten különösen nagy problémát
jelentő leánykereskedelemről. A nőoktatással kapcsolatban írásokat közlő szerzők
szorgalmazták a nők tanulási szabadságának tényleges megteremtését és a koedukáció
bevezetését is.
Mivel a korszak nőmozgalmai egyszerre szolgáltak hazai és nemzetközi célokat, A
Nő és a Társadalom a magyar asszonyok helyzete mellett rendszeresen beszámolt az
Osztrák–Magyar Monarchia határain kívül élő nők munkakörülményeiről is. A színvonalas vezércikkek, publicisztikák és belső cikkek mellett a folyóiratban több állandó
rovat kapott helyet: csípős hangvételű glosszák, melyek általában a férﬁak dekadens
viselkedését ﬁgurázták ki, továbbá irodalmi mellékletek és könyvismertetések. Rendszeresen közöltek álláshirdetéseket, felhívásokat, továbbá külföldi szerzők tollából
származó folytatásos cikksorozatokat.
A szerkesztőbizottság szerint „az aktualitások sokasága és az élet eseményeinek női
szempontból való értékelése megkívánta volna a folyóirat gyakoribb megjelenését”.18
A FE és a kiadó azonban hét éven keresztül sikertelen erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a havilapként induló periodikát kéthetente, vagy akár hetente adhassák
ki. Mivel azonban a szerkesztőség bevételeinek gyarapítása nem sikerült, A Nő és a
Társadalom utoljára 1913 decemberében jutott el olvasótáborához, bejelentve, hogy a
FE égisze alatt a következő év januárjától egy új lap, A Nő számol majd be a mozgalom
legfontosabb eredményeiről.

„Minden gondolkodó nő olvassa, megrendeli és terjeszti
a Neues Frauenleben-t”19
Az 1900-ban elfogadott, gyülekezési jogot szabályozó törvény Ausztriában is lehetővé tette, hogy külföldiek, nők és kiskorúak különböző egyesületek tagjaivá válhassanak.20 Eva Klingenstein ebben látja, hogy a századforduló időszakában növekedni
kezdett az olyan típusú feminista periodikák száma, mint amilyen az 1902 és 1918
között kiadott Neues Frauenleben volt.21 Az 1893-ban alapított – Auguste Fickert22 vezetésével működő – AÖFV hivatalos orgánuma A Nő és a Társadalomhoz hasonlóan
havonta jelent meg.
A magyar nőmozgalom szócsövével ellentétben az osztrák egyesület már 1902 előtt
is több folyóiratot jelentetett meg, melyek közül a Helene Littmann szerkesztésében
kiadott Frauenleben-t,23 illetve a Dokumente der Frauen-t kell feltétlenül megemlíteni.24
Az 1902-ben alapított lap szerkesztésével járó feladatokat 1910-ben bekövetkezett haláláig Auguste Fickert látta el. Ezt követően közeli munkatársai és bizalmasai Leopoldine
Kulka és Christine Touaillon, valamint ﬁatalabb testvére Emil Fickert alkották a szerkesztőbizottságot.25 A felelős szerkesztő 1902-től Adele Gerber volt.26
18

NT 1910. IV./1. 12.
„Jede denkende Frau liest, abonniert und verbreitet Neues Frauenleben!” NFL 1907. VIII./5. 64.; Ford.: Cz. D.
20
HUELLER – KONRAD 1980. 288.
21
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Auguste Fickert (1855–1910): publicista, szerkesztő, tanítónő és az osztrák nőmozgalom radikális ágának
vezéregyénisége. Uo.
23
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Hasonlóan az AÖFV tagjainak jelentős részéhez, a Neues Frauenleben-ben cikkeket
közlő szerzők többsége is polgári-liberális politikai nézeteket vallott, melyeket természetesen igyekeztek az olvasók felé közvetíteni.27
A periodika repertoárját vizsgálva azonnal feltűnik, hogy a szerzők szinte valamenynyi kérdést és problémát érintettek, mely a női léttel, illetőleg a női szerepekkel kapcsolatba hozható. Az egyes lapszámok rendkívül jól strukturáltak voltak, hasonlóan A
Nő és a Társadalomhoz többnyire állandó, kötött szerkezetet követtek. Az állandó rovatok – glosszák, könyvrecenziók, színházak programjai, az 1910-es évtől gyakorta több
mint tíz oldalasra nyújtott irodalmi melléklet, hazai és külföldi országok folyóirataiból
szemléző rovatok, továbbá az egyesületi hírek – mellett számos magas szintű, érdekes
és színvonalas olvasnivalót kínáló cikket találunk. Szinte minden számban olvasható
egy-egy tudósítás, ami az Ausztriában vagy valamelyik nyugat-európai országban megszervezett nőkongresszusok előadásait és eredményeit értékelte.
A szerkesztőbizottság reményei, melyek szerint az 1902-ben útjára induló folyóirat
hamarosan önﬁnanszírozóvá válik – vagyis elegendő előﬁzetője lesz ahhoz, hogy az
AÖFV költségvetéséből ne kelljen a kiadására jelentősebb pénzösszeget fordítani – hiábavalónak bizonyultak. Az anyagi problémák ellenére azonban a Neues Frauenleben
kiadása az első világháború éveiben sem szünetelt, s a lap egészen 1918-ig, az AÖFV 25.
évfordulójáig minden hónapban eljutott előﬁzetőihez.

A két lap (A Nő és a Társadalom, valamint a Neues Frauenleben) szerzői
Sokan hihetik azt, hogy A Nő és a Társadalomhoz és a Neues Frauenleben-hez hasonló
feminista folyóiratok az arisztokrata és felső középosztálybeli hölgyek fórumai voltak,
melyek hasábjain hangot adhattak a nőemancipációval kapcsolatos nézeteiknek. Ez
azonban távol áll a valóságtól.28 Mindkét lap esetében általános tendenciaként ﬁgyelhető meg, hogy a cikkeket közlő szerzők többsége művelt, értelmiségi, polgári-középosztálybeli családokban nevelkedett. A cikkek íróinak családi hátterét tanulmányozva
ugyanakkor szembetűnő, hogy míg a magyar lapban publikáló szerzők többsége egyesületi tevékenysége mellett feleség és családanya volt, addig a Neues Frauenleben publicistái között többnyire ﬁatal hajadonokat találunk.
A fentiek mellett megemlítendő az is, hogy viszonylag sok férﬁ írásai kerültek közlésre a két periodikában. Közülük a legtöbben rendelkeztek diplomával, melyet az egyetemek jogi, orvosi, vagy közgazdasági fakultásain szereztek. Találunk köztük egyetemi
tanárokat, parlamenti képviselőket, művészeket, bankárokat, írókat és más liberális
nézeteket valló értelmiségieket.
A Nő és a Társadalom főszerkesztőjeként Bédy-Schwimmer Róza feladata volt, hogy
olyan publicistákat és értelmiségieket keressen, akiknek írásait az induló folyóirat közölni fogja.29 Mivel korán felismerte, hogy a nyugati országokból, illetve az Amerikai
Egyesült Államokból érkező pozitív példa elengedhetetlen a magyar nőmozgalom fejlő-

27
A polgári-liberális értékeket magukénak érző nők léptek fel először a politikai jogok nőkre való kiterjesztése
érdekében. Uo.
28
A Nő és a Társadalom publicistái között egyetlen előkelő család tagjára, gróf Teleki Sándor feleségének –
Kende Júliának – nevére bukkantam, aki Szikra álnéven számos regényt és elbeszélést adott ki.
29
Kettős célkitűzését a következőképpen fogalmazta meg: „… azt a felelősséget vállaltam, hogy lapunkat
úgy a magyar nőmozgalom gyakorlati és ideális szellemében vezetem, mint azt, hogy legmagasabb irodalmi
színvonalra helyezzem.” KERESZTY 2010. 215.
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déséhez, a hazai egyletek tagjai mellett számos külföldi feministával is szoros kapcsolatot ápolt, és sok szerző közül válogathatott.
Bédy-Schwimmer – akinek több cikke is olvasható a periodikában – egyik írásában
arra hívta fel a társadalom ﬁgyelmét, hogy a munkásasszonyok „kettős súly alatt nyögnek: a gazdasági járom mellett a nemi igát is cipelik.”30 Glücklich Vilma, az egyesület
ügyvezető elnöke, noha csupán egy cikket írt a vizsgált számokba, rengeteget tett a nők
nyugdíjbiztosításának rendezése érdekében.31 Wilhellm Szidónia – a Nőtisztviselők titkára32 – és Szegvári Sándorné – a Feministák Politikai Bizottságának titkára33 – két-két
cikket írt a nők munkavégzéséről. Gergely Janka – akit Pető Andrea és Szapor Judit „a
feminista mozgalom krónikásának” nevez34 – négy írást közölt a periodikában, emellett
a NOE telente szervezett estjein is tartott előadásokat.
A két egyesület tagságának a hazai közélet befolyásos férﬁ tagjait is sikerült megnyerniük ügyük támogatására. A magyar származású férﬁ publicisták részben a Feministák és a Nőtisztviselők tagságából és elnökségéből, részben pedig Bédy-Schwimmer
Róza ismerősi köréből és budapesti értelmiségiek közül került ki. Ferenczi Imre, aki a
Közgazdasági Szemlében rendszeresen publikált a magyar gazdaság és munkásság aktuális helyzetéről, két alkalommal is közölt cikket A Nő és a Társadalomban, melyben
az otthonukban dolgozó asszonyok munkakörülményei javításának, valamint az „otthonmunka törvényi szabályozásának” szükségessége mellett érvelt.35 Magyar Kázmér
és Freund Gyula is tollat ragadott a nők munkajogának védelmére.36
A vizsgált lapszámokban a szerkesztők összesen 11 külföldi újságíró, értelmiségi,
valamint művész cikkét közölték.
A Neues Frauenleben szerzőinek nemek szerinti megoszlása csak kis mértékben tért
el A Nő és a Társadalom esetében ismertetett jellemvonásoktól. Az osztrák újság esetében sem beszélhetünk a női publicisták túlreprezentáltságáról, hiszen számuk az ismert cikkírók között 36 volt. A férﬁak száma, akiknek nevét a szerkesztőség közzétette
15 volt – közülük két szerző küldött két-két cikket a lapnak.
A lapban publikáló női újságírók fele volt osztrák származású, többségük – a magyar
mintához hasonlóan – az AÖFV vagy valamely más nagyobb ausztriai nőegylet tagjai
közé tartozott. Kilencen közülük több cikket is megjelentettek a periodikában. Auguste
Fickert nevéhez négy írás köthető, ami azt jelenti, hogy – 1910 júniusában bekövetkezett haláláig – többször nyilvánított véleményt a témával kapcsolatban, mint BédySchwimmer Róza A Nő és a Társadalom hasábjain.
Az otthonukat elhagyó, és kereseti tevékenységbe kezdő nők munkakörülményeiről
a legtöbb cikket Leopoldine Kulkától, Fickert kései bizalmasától olvashatjuk. Nőegyletek nagygyűléseit ismertető tudósításai, valamint a „gyengébb nem” munkajogáról értekező cikkei mellett több szenzációnak minősülő eseményről is beszámolt.37 Az 1910-es
évben újjáalakuló szerkesztőbizottság másik női tagja, Christine Touaillon terjedelmes
belső cikkben ecsetelte az állami telefonközpontok női alkalmazottainak fokozatosan
30

NT 1907. I./5. 76.
NT 1912. VI./5. 77–78.
32
NT 1911. VI./6. 103.
33
NT 1911. V./10. 170.; NT 1912. VI./10. 188.
34
Gergely Janka cikkeiben többnyire a nők pályaválasztásáról és a hazai szakoktatás helyzetéről értekezett: két
1907-es írásában a nőtisztviselők továbbképzésének – és német nyelvtudásuknak – hiányosságait sérelmezte.
NT 1910. IV./2. 24–25.; NT 1910. IV./7. 111–112.
35
NT 1907. I./5. 80–81., NT 1907. I./6. 104–105.
36
Magyar Kázmér Gödöllőn alapított gazdasszony-képző iskolát, Freund Gyula pedig Temesváron üzemeltetett
nyomdát 1883 és 1909 között.
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romló munkakörülményeit.38 Adele Gerber – aki 1902-től kezdve a periodika felelős
szerkesztőjeként dolgozott – az Auguste Fickert emlékére kiadott lapszámban méltatta
az osztrák nőmozgalom néhai vezetőjének érdemeit.39
Hasonlóan a magyar gyakorlathoz, az osztrák folyóirat férﬁ szerzői is a bécsi polgári értelmiség soraiból kerültek ki, illetve valamilyen módon kötődtek Auguste Fickert
egyesületéhez. Dr. Egid Filek író és gimnáziumi tanár ifjúsági folyóiratokat szerkesztett, a Neues Frauenleben hasábjain megjelent cikkében pedig azon lehetséges okokat
sorakoztatta fel, melyek miatt a férﬁak nehezményezhették a nők tömeges munkába
állását.40 Emil Fickert, akit testvére halála után a lap társszerkesztőjévé választottak,
1910-es publicisztikájában értekezett ﬁgyelemre méltóan a banki tisztviselőnők egyesületi szervezkedéséről.
A külföldi – beleértve ebbe a Monarchia többi államában élő – szerzők személyét
vizsgálva megállapítható, hogy nem csupán a számuk volt magasabb, de nemzetiségi összetételük is jóval sokszínűbb, mint amit A Nő és a Társadalom esetében megﬁgyelhettünk: 22 publicista és külföldi tudósító összesen 14 országból – beleértve ebbe
az Amerikai Egyesült Államokat is – küldött cikkeket az osztrák nőegylet hivatalos orgánumának. Ebből arra következtethetünk, hogy az AÖFV külföldi kapcsolatai BédySchwimmer Róza ismeretségeinél is kiterjedtebbek lehettek.

A lapok olvasótábora
A gazdasági, társadalmi és családi életben betöltött alárendelt szerepe miatt a „gyengébb nem” hosszú ideig nehezen juthatott az írott kultúra termékeihez.41 A probléma
megoldása az Osztrák–Magyar Monarchiában is a nőnevelés intézményi kereteinek kiterjesztésére vezethető vissza, mely az analfabéták arányát jelentősen visszaszorítva
lehetővé tette, hogy egyre több nő olvasóvá válhasson. Ennek, és a tömegsajtó létrejöttének köszönhetően az 1900-as évek elején útjukra induló női lapok már sokkal életképesebbnek bizonyultak 20–30 évvel korábban megjelent elődeiknél.
A cikkeket olvasva egyre többször merült fel bennem, hogy kik is lehettek pontosan
azok, akik hónapról hónapra nyomon követték a hazai és az osztrák feminista mozgalom legfrissebb híreit? Sikerülhetett A Nő és a Társadalomnak és a Neues Frauenlebennek egyszerre megszólítani az előkelő hölgyeket és a kétkezi munkásasszonyokat,
ahogy ez a FE és a NOE céljai között szerepelt? Véleményem szerint aligha.
A magyar periodika már megjelenésének első évében olyan vádakkal volt kénytelen szembesülni, melyek szerint „a feministák mozgalma csak a polgári nők jogaiért
folyt.”42 S bár tényleg számos cikket közöltek a gyárakban, vagy a földeken robotoló
asszonyokról, mégis kevésbé valószínű, hogy ezek a nők a lap olvasói lettek volna.
Nyomorúságos anyagi körülményeik bizonyosan nem tették lehetővé, hogy egy nőmozgalmi lapra ﬁzessenek elő.
A folyóirat előﬁzetési díját a Nőtisztviselők és a Feministák éves tagsági díja foglalta
magába. A ﬁzetendő összeg előbbi esetében 1907-ben és 1913-ban is minimálisan 6 Korona volt, míg utóbbinál a tagdíj az 1907-es 6 Koronáról 1913-ig 10 Koronára emelkedett.
38
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A Nő és a Társadalomban közzétett álláshirdetésekből kiderül, hogy a könyvelőnők a
női orvosokhoz hasonlóan 1908-ban körülbelül havi 100–140 Koronát kerestek, vagyis
megtehették, hogy időszaki sajtókiadványokat vásároljanak. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a folyóiratra leginkább azok az előkelő és polgári származású nők ﬁzettek
elő, akik Budapesten, továbbá néhány nagyobb vidéki gazdasági központban éltek, illetőleg a NOE vagy a FE tagságába tartoztak. Ezt az is alátámasztja, hogy a két egyesület
minden lapszámban tekintélyes helyet hagyott saját hivatalos közleményeinek, amelyek kizárólag a tagtársakat érintették.
A Neues Frauenleben a magyar lappal szemben a polgári származású, kedvező anyagi körülmények között élő hölgyeket kívánta elsősorban megszólítani, így a szerkesztőség nem is törekedett arra, hogy az alacsonyabb társadalmi rétegekhez tartozó nők
az előﬁzetői legyenek.43 A Bécsben kiadott folyóirat éves előﬁzetési díja 1907 és 1913
között egyszer sem emelkedett, mindvégig 4 Korona maradt. Ezen árat alapul véve a
Neues Frauenleben a császárvárosban árusított magazinok között egészen olcsónak tekinthető.44
Az osztrák periodika vonatkozásában fontos és rendkívül érdekes Eva Klingenstein
felvetése, mely szerint a Neues Frauenleben-t még a társadalmilag és gazdaságilag kedvező helyzetben lévő nők közül is csak kevesen forgatták. A feminista folyóiratok helyett sokkal szívesebben ﬁzettek elő valamilyen politikai tartalomtól mentes, könnyed
olvasnivalót kínáló női lapra, mint amilyen például a Wiener Mode volt.45
A Nő és a Társadalom előﬁzetőinek számára a FE és a NOE közgyűléseinek jelentéseiből tudunk következtetni, ezekben ugyanis minden esetben feltüntették az egyletek
taglétszámait, s a beﬁzetett tagsági díjak összegét is. A FE 1907-es éves közgyűlése jegyzőkönyvének alapján az egyesületnek 1907. március 8-án 507 tagja volt.46 A NOE ugyanebben az évben 1281 rendes és 323 pártoló tagot tartott számon.47 Következésképpen
a két egyesület hivatalos orgánuma valamivel több mint 2100 olvasóhoz jutott el. Ez az
osztrák lap olvasótáborának körülbelül a kétszerese volt.
A Neues Frauenleben szerkesztői már lapjuk indulása után néhány évvel a közvélemény „csekély visszhangjára” panaszkodtak, ami „már csak azért is szégyenletes”, mivel ez a folyóirat számolt be egyedül Ausztriában a polgári nőmozgalom eredményeiről.
Az olvasók alacsony számának oka tehát itt sem kizárólag a pénz- és idő szűke lehetett,
hanem minden bizonnyal közrejátszott a kellő motiváció hiánya is.
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Csizmadia Péter

Esztergom végvár központi szerepköre a török védelmi
rendszerben 1543 és 1595 között
(vázlat)

Célok és módszerek a kutatásban
A török kori Esztergom történetének kutatásával alapvetően egy fő célom volt. Bizonyítani azt, hogy a település a vizsgált korszakban kiemelkedett a Budát védő várgyűrű
súlyponti szandzsákközpontja közül. Ezen a szálon elindulva a következő tételmondat fogalmazódott meg bennem: Esztergom végvárának tényleges funkciója nem volt
egyenesen arányos a település státuszával. Ennek bizonyítására két korlátozott kutatást
végeztem el. Egyrészt megvizsgáltam az esztergomi szandzsák helyzetét és a tárgyalt
erősség katonaföldrajzi pozícióját, valamint a vár erődrendszerének különböző funkcióit elemeztem a bennük állomásozó csapatnemekkel és feladataikkal együtt. Másrészt pedig az őrséglétszám változásait hasonlítottam össze egy rövid elemzés keretein
belül a négy másik központtal.1 Munkám elkészítése során nem csupán az elérhető
szakirodalomra, hanem kiadott, elsődleges forrásokra is támaszkodtam. Ezek között
főleg török és magyar levél illetve jegyzékváltások lelhetőek fel. Korlátokat leginkább az
egyes forráshiányos szegmensek jelentették,2 amelyeknek élét a legmesszebbmenőkig
próbáltam lekerekíteni.

Esztergom helye és szerepe
Esztergom vára azok közé tartozott, amelyeket a törökök 1521 és 1566 között vettek be.
Ezek a várak adták meg az alapköveit az 1550-es évekre megszilárduló hódoltságnak.
Ennek mindenkori határait várak sorával igyekeztek megvédeni. A tartomány várláncolatának kiépítésében három fő irányvonalat különböztethetünk meg. Az első az volt,
hogy a hódolt tartomány mindenkori határát váraknak olyan sora védje, amelyek lehetőleg sűrűn, egyenlő távolságra fekszenek egymástól. A második fontos irányvonal
az adott vilajet központjának védelme volt, a harmadik pont pedig a Duna mint vízi út
védelme, amelyet palánkvárak3 sorával erősítették meg.4 A meghódított terület egészét
pedig vilajetekre, azokat pedig szandzsákokra osztották fel. Ez a két területi egység
alkotta a hódoltság alapjait.
1

Fehérvár, Nógrád, Szécsény, Hatvan
Főleg Szécsény őrségének adatsorai között fordultak elő nagyobb hiátusok.
A törökök megkülönböztették az elfoglalt, valamint a saját építésű váraikat. Az előbbit „kale”, vagyis vár
névvel illették, még akkor is, ha jelentéktelen, alig erődített település volt. A másik terminus a „palanka,
parkan”, vagyis palánk vagy párkány. Ezt a kifejezést használták a saját építésű erősségekre. A két fogalom a
századforduló után gyakran keveredett. HEGYI 2007a. 78.
4
HEGYI 2007a. 75.
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Esztergom az Észak-Dunántúlon, a Pilis lábainál, a Visegrádi-hegységtől nyugatra,
a Duna jobb partján terül el. Északról a folyó oltalmazza a várost, nyugatról és délről
pedig hegyek veszik körül. Szemügyre véve ezt a földrajzi pozíciót, láthatjuk, hogy egy
jól védhető, természetes erőd veszi körül a várost.
Ez a terület volt a magja az esztergomi szandzsáknak, amelyet a névadó vár elfoglalásakor (1543) szerveztek meg.5 Ekkor ez még viszonylag szűk területet ölelt fel. Az
adóösszeírások alapján, a szandzsák keleten a budai, valamint a nógrádi, északon és
nyugaton, kisebb részben pedig délen a Magyar Királysággal volt szomszédos. Délen a Fehérvári szandzsák határolta. Területileg több megye részterületeit is magában
foglalta. Esztergom megye egésze és Bars megye déli területei képezték a szandzsák
magját, de részesedett Hont délnyugati, és Nyitra megye legdélebbi részeiből is. Ezeken felül Komárom megye északi területei tartoztak alá, valamint a Duna bal partján
Pilis és Komárom megyék egyes helységeit is Esztergom ellenőrizte.6 Ez a földrajzi
pozíció tette alkalmassá azoknak a feladatoknak az ellátására, amelyekre az oszmán
hadvezetés szánta.
Az első ilyen feladat a Duna mentén haladó felvonulási út védelme, valamint a vízi
út ellenőrzése volt.7 Ez több okból is lényeges. Támogatást nyújthatott a felvonuló portai seregeknek,8 valamint a Dunán való átkelés is biztosított volt itt.9 Ez lényegesen
megkönnyítette a csapatok átszervezését a Duna bal partjára. Másrészt Buda esetleges
ostromakor a Dunán lefelé lehetett legkönnyebben szállítani a hadianyagot és az élelmiszert az ostromlóknak. Tehát a vízi út ellenőrzésének fontossága itt is megjelenik.10
Lényegében Esztergom volt Buda kulcsa. A település tehát egy olyan előretolt erősség,
amelynek legfőbb feladata a hódoltság központjának védelme volt.11
Stratégiai szerepén túl, határvár mivoltából eredően a településen folyt át a két fél közötti levélváltások zöme is. Budáról vagy a Portáról Bécsbe küldött levelek Esztergomon
keresztül jutottak el a császári udvarhoz, másrészt pedig a Habsburg udvar küldeményei is Esztergomból kerültek továbbküldésre. Ezen felül pedig a küldötteket, valamint
a magyar és Habsburg diplomatákat is itt fogadták először. Az Oszmán Birodalomból
érkező követeknek is Esztergom volt az utolsó állomáshelyük mielőtt Bécs felé indultak
tovább.12 Azonban nem kizárólag a nagypolitikában érhető tetten Esztergom szerepe.
Regionális szinten is aktív levelezés ﬁgyelhető meg a két fél között. Ezek a levelek főleg
a portyák során rabságba ejtett személyek kiváltásáról,13 és a különböző, békeidőben
történt kihágások utáni egymásra mutogatásról,14 valamint oda-vissza történő cizellált
sértegetésekről15 szóltak. Ali, budai basa idejében, egy 1582. szeptember 5-én Budán
keltezett török levélben olvashatjuk, hogy békeidőben arra is akadt példa, hogy egy
Esztergommal szomszédos magyar végvártól, Komáromtól kértek fát16 az építkezés5

DÁVID 2005. 90.
FEKETE 1943. 17 .
7
HEGYI 2007a. 83.
8
A „kulcsszerep” az utánpótlási vonal védelmében ﬁgyelhető meg. Meglátásom szerint Esztergom egyfajta
„ugródeszkát” biztosított Alsó-Magyarország felé, valamint Bécs alá, mivel az 1594-ben elfoglalt Győr
utánpótlási útvonalát a Habsburg-magyar csapatok elvágták Esztergom 1595-ös meghódításával. Így nem is
lehetett sokáig Győr életképes, mint vilájetközpont. Egyéb okok Győr 1598-as feladására: HEGYI 2007c. 1495.
9
CSORBA 1978. 101.
10
CSORBA 2004. 69.
11
HEGYI 1996. 51.
12
DÁVID 2005. 91.
13
JEDLICSKA 1881. 698.
14
JEDLICSKA 1881. 694–695. BAYERLE, 1972. 114–116.
15
BARABÁS 1885. 619–620.
16
„Esztergomhoz most szükség volna fa es egyéb… Kérjük Nagyságodat, mint jó szomszéd barátunkat, hogy
6
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hez.17 Egyébiránt a helyi szinten működő levelezésre azért volt szükség, hogy az esetlegesen felmerülő vitás ügyeket lehetőleg fegyverek nélkül oldhassa meg egymással a két
fél. Mivel a béke mind a Portának, mind pedig Bécsnek szükséges volt, nem is beszélve
Magyar Királyság azon területeiről, amelyek a várháborúk18 időszakában jelentős pusztulást szenvedtek el.
Összefoglalva elmondható tehát, hogy Esztergom kiemelt regionális jelentőségét
főleg katonaföldrajzi pozíciójával, valamint diplomáciai szerepével magyarázhatjuk.
Esztergom birtoklása és megfelelő védelme, valamint a régió ellenőrzése nélkül nem
valósulhatott meg a századvégi – ugyan tiszavirág életű – oszmán előretörés sem. A védelem sikerességéhez egy meglehetősen nagyszámú helyőrségre volt azonban szükség.

Esztergom erődrendszere és török őrsége
Esztergom bevételével a törökök egy várkomplexumot szereztek.19 Ennek része volt
a vár, előterében a Vízivárossal. Ettől délre a Rácváros terült el.20 A meglévő erődítéseken túl a folyó túlpartjára, 1545 és 1549 között egy palánkot építettek,21 amely a
Dzsigerdelen22 nevet kapta.23 Fontos megjegyezni, hogy mindegyik részegység külön
őrséggel rendelkezett a hathatósabb védelem reményében.24
Maga a vár egy 152 méter magasságú, meredek sziklán állt. Ez képezte a település
magját, kiváló rálátás nyílt a Dunára, ezáltal innen volt a legegyszerűbb a vízi forgalmat
szemmel tartani. Innen fedezhető volt a Víziváros, és a Rácváros is. A vármag központi szerepét alátámasztja az is, hogy ennek a védelmére rendelték az esztergomi őrség
túlnyomó részét.25 A müsztahﬁzok és a tüzérek a vár őrségének magját alkották Esztergomban, hasonlóan a hódoltság összes várához.26 A táblázat adataiból jól kivehető
hogy a várban a müsztahﬁzokon és tüzéreken kívül, túlnyomórészt fáriszok és azabok
állomásoztak. Esztergom nagyszámú lovasságának az önálló portyák szervezése és lebonyolítása volt a feladata.27 Az azabokat28 és a martalócokat pedig a várvédelem és a
mezei ütközetek mellett rendre alkalmazták a sajkákon, valamint a vízi szállítmányok
part menti. kíséreténél is.29
A következő állomás a folyó túlpartján felépült Dzsigerdelen palánk, amely a várral
együtt közrefogta a Dunát, így a folyó mindkét oldala egyaránt fedezve volt. Dzsigerdelen
küldjön Nagyságod valami talpfákat, szarufát, deszkát, zsindelyt és mindenféle szöget… stb.” Címzett: Kielman
András komáromi főkapitány. TAKÁTS – ECKHART – SZEKFŰ 1915. 259.
17
TAKÁTS – ECKHART – SZEKFŰ 1915. 259.
18
Az 1568-as drinápolyi béke zárta le ezt az időszakot.
19
A magyar oldalon fekvő Komárom tükörvára volt, amely szintén egy többes erődrendszert alkotott.
20
Lásd: 2. melléklet
21
Az elpusztult Kakat falu helyére
22
Jelentése: Májlyukasztó. A névadás célja a támadó csapatok elrettentése, az emelt erősség erejének
reprezentálása, ezzel együtt pedig a félelemkeltés volt. FEKETE 1923–24. 618.-619.
23
HEGYI 2007a. 84.
24
Lásd: 3. melléklet.
25
Lásd: 3. melléklet.
26
HEGYI 2007. 111–127.
27
Esztergom számos portyát vezetett a térségben, főleg Alsó-Magyarország és Duna mentén fekvő, Komárom
vonzáskörzetében fekvő települések voltak fő célpontjai. MERÉNYI 1897. 443.-451 A környék török végházai
nem rendelkeztek megfelelő számú őrséggel önálló portyák indítására, ezért több esetben is Esztergommal
közösen indultak az Észak-Dunántúl, vagy éppen Alsó-Magyarország felé. MERÉNYI 1899. 567.
28
Ezt az egységet egyaránt alkalmazták a török sajkákon, valamint mezei ütközetekben és várvédelemben is.
HEGYI 2007a. 130–134.
29
HEGYI 2007a. 130–138.
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volt Alsó–Magyarország és a bányavárosok felé tartó portyák kiindulópontja. Bár a török zsoldlajstromok következetesen együtt kezelik a vár többi részével, mégis valószínűsíthető, hogy képes volt önálló portyák szervezésére és is. Ezt számos magyar forrás
alátámasztja, amelyek a „dzsigerdeleni törökök” pusztításairól30 számolnak be.31 Tehát
ez a palánk egyfajta előretolt helyőrségként funkcionált, amely részleges függetlenséget
élvezhetett. Az innen kiinduló önálló, vagy az Esztergommal közösen folytatott portyák egészen Bakabányáig elértek, amelyet számos alkalommal adóﬁzetésre akartak
kényszeríteni. A bányavárostól remélt bőséges zsákmány reményében ezt nemcsak az
esztergomi, hanem a nógrádi szandzsákbég is megpróbálta.32
A korszak második felében a legkisebb őrséget az esztergomi Víziváros kapta.33 A
várhegy alatt, a Duna mentén terült el. Helyzetéből adódóan a hozzá tartozó partszakasz biztosítása volt a feladata. Itt kizárólag müsztahﬁzokat és tüzéreket találunk. Katonai jelentőségét bizonyíthatóan Dzsigerdelen felépítése után vesztette el, hiszen az
említett palánk és várhegy együttese átvette a Duna közvetlen ellenőrzését. Délkeleti
irányba továbbhaladva, a Szent Tamás-hegytől délre terült el a Rácváros, amelynek katonai jelentősége igazán csekély volt, nem volt megfelelően védhető, ezáltal a török
hadvezetés nem is fordított rá ﬁgyelmet. A század végén falai már meglehetősen rossz,
omladozó állapotban voltak.34
Az megvizsgált adatokból láthatjuk, hogy Esztergom végvára három, jól elkülöníthető erődítésből állt össze. Mindegyiknek megvolt a maga funkciója a védelemben. Amíg
Dzsigerdelen és a Várhegy együtt fedezte a Dunát, a Víziváros a jobb partvonalat tartotta szemmel. Az erődrendszer tüzetes átvizsgálása után azt a következtetést vonhatjuk le, hogy Esztergom erődrendszerének minden sarkalatos pontja megfelelően el volt
látva katonával. Így méltán lehetett ellenpárja a magyar oldalon fekvő Komáromnak.

Esztergom a budai várgyűrű kötelékében
Esztergom annak a határt és egyben Budát védő legkülső várgyűrűnek volt a tagja,
amelynek kiindulópontja az Adony mellett emelt Korkmaz palánkja volt. Ezt követte
Fehérvár, majd pedig számos kisebb vár35 egészen Esztergomig. Innen pedig Nógrádon és Hatvanon keresztül, Jászberényen át tartott a védvonal Szolnokig. A várak sorát
pedig Szentmiklós zárta.36 A rendszer két fő erőssége Fehérvár és Esztergom volt. Ha
megvizsgáljuk az őrséglétszámok változását, összevetve a négy másik szandzsákközponttal (Fehérvár, Nógrád, Szécsény, Hatvan) akkor világosan elénk tűnik az Esztergom
őrségére fordított kiemelt ﬁgyelem.
A harmadik táblázat37 adatsorai Esztergom és a környező szandzsákközpontok őrséglétszámának változásait mutatja be 1544-től 1593-ig. Esztergom őrségének létszáma ezen idő alatt 28%-kal csökkent. Ennek oka a természetes fogyásban, valamint a
30

MERÉNYI 1896. 521.
MERÉNYI 1897. 443–551.
32
Ezt alátámasztja egy 1571. május 1.-én, Bakabányán keltezett levél, melyben a Horváth György bakabányai
kapitány írja le Musztafa basának, hogy tiltakozik az erőszakos adóztatás ellen, mivel városa sosem volt hódolt
terület. TAKÁTS – ECKHART – SZEKFŰ 1915. 46.-47.
33
Ennek oka feltehetően Dzsigerdelen jelentősgének növekedése, ahová még az esztergomi várból is
csoportosítottak át egységeket. HEGYI 2007. 698.-699.
34
PÁSZTI 2000. 124.
35
Vál, Csókakő, Gesztes, Zsámbék, Kizilhiszár.
36
HEGYI 2007a. 93.
37
Lásd: 1. melléklet
31
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csapatoknak azokba környező végvárakba történő átcsoportosításában38 keresendő,
amelyeket Esztergom után foglaltak el az oszmánok.39 A várgyűrű nyugati karéjának
másik óriásvára Fehérvár volt. Ennek őrsége a vizsgált korszakban 37%-al csökkent,
elsősorban két ok miatt. Az első ugyanaz, amit Esztergomnál is elmondhattunk.40 A
másik pedig az, hogy egy sor kisebb vár került török kézre Esztergom és Fehér vár
között, amelyek levették a terhet az erősségről. Így már nem volt „magában álló vár”
a Balatontól Esztergomig. Tata, Gesztes, Vitány, Veszprém stb. is kivették a részüket a
hódoltság védelméből, legalábbis 1566-ig.41
Nógrád és Szécsény őrsége elhanyagolható mértékben, 7, illetve 3%-kal csökkent. Tehát az amúgy sem jelentős őrségük a korszakban stagnált, a hadvezetés pedig határvédelmi okokból nem engedhette meg az itt állomásozó csapatok számának csökkentését.
Hatvan kezdeti kiugró csapatlétszámának az a magyarázata, hogy rá nehezedett a
kiépülő hódoltság északkeleti határvédelmének feladta. A táblázat adatsorai alapján
ezen erősség őrséglétszámának egy erőteljesebb, 33%-os csökkenését ﬁgyelhetjük meg
a korszak későbbi éveiben. Ennek oka feltehetően Szécsény 1556-os elfoglalása, mivel
Hatvan vára így kedvezőbb helyzetbe került.42 A hódoltságot ért legtöbb támadás és
portya nyugatról következett be, tehát érthető, hogy az oszmán hadvezetés valamivel
bátrabban csökkentette ez utóbbi, keleti karéjon fekvő vár őrségét.
Szembetűnő adat, hogy Hatvan, Szécsény és Nógrád helyőrségének összesített létszáma a vizsgált korszak egyik évében sem múlta felül, vagy közelítette meg az Esztergomban állomásozó csapatok számát, pedig mindhárom szandzsákközpontként
funkcionált. Ennek oka Esztergom kiemelkedő szerepe, amely nem engedhette meg az
oszmán hadvezetésnek, hogy a várőrséget olyan drasztikusan csökkentsék, mint tették
azt Fehérvárral, a másik szandzsákközponttal.
Felmerül a kérdés, hogy ha Esztergom ilyen katonai erővel bírt, miért nem tette meg
az oszmán hadvezetés vilájetközponttá. Ennek megválaszolásakor két irányban indulhatunk el. Egyrészt azzal magyarázhatjuk, hogy Esztergom elsősorban katonai központ, legfőbb feladata a régió biztosítása volt. Másrészt pedig Buda közelsége ezt nem
indokolta. Magasabb státuszban sem lett volna képes jobban ellátni a feladatát, hiszen
a hódoltság katonai állományának korlátai ezt nem tették lehetővé. Mint láthattuk, az
újonnan elfoglalt várakba sokszor a már meglévőkből csoportosítottak át egységeket.
Márpedig az eredményes védekezéshez és támadáshoz inkább volt szükség megfelelő
számú katonára a határvidéken, mint egy rangbéli emelkedésre.

Összefoglalás
Összegzésként elmondható, hogy Esztergom kiemelt helyet foglalt el az oszmán hadi
gondolkodásban. A benne rejlő lehetőségeket a legmesszebbmenőkig kihasználták.
Buda elővédjeként kulcsszerepet játszott mind lokálisan, mind pedig regionálisan. Ennek a török hadvezetés is tudatában volt, ezt bizonyítja az itt állomásozó nagyszámú
katonaság is, amely egymagában felülmúlta több más, hasonló státuszú vár egyesített
csapatait. Egyszerre volt fontos dunai átkelőhely, katonai és diplomáciai központ, és
38

HEGYI 2007b. 751.
Pl. Szécsény
40
HEGYI 2007b. 980.
41
HEGYI 2007b. 980.
42
HEGYI 2007b. 821.
39
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az alsó-magyarországi, valamint az észak-dunántúli portyák kiindulópontja. Jóval több
volt, mint egyszerű határvár. Legjobban úgy tudnám megfogalmazni, hogy Esztergom
volt az a szandzsákközpont, amely kinőtte saját kereteit, de Buda közelsége miatt nem
tudott, és nem is lett volna szükséges kilépnie saját árnyékából. Ez volt az oka annak,
hogy a hódoltság központjának kulcsaként magában hordozott számtalan kiforratlan
lehetőséget.
1.

1.

Forrás: PÁSZTI 2000.

2.

Esztergomi vár
Müsztahﬁzok
Azabok
Martalócok
Fáriszok (lovasok)
Tüzérek
Összesen
Víziváros
Müsztahﬁzok
Tüzérek
Összesen

1549
1549**
239
589
440
395
30
1693

1552
1554
237
495
356
358
29
1475

1565
1565
241
347
231
192
31
1042

1577-78
1577-78
215
447
206
246
31
1145

1591-92
1591-92
211
445
138
237
29
1060

91
12

90
12

103

102

Együttes
létszámuk:
97
97

Együttes
létszámuk:
132*
132

Együttes
létszámuk:
134*
134
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Dzsigerdelen
Müsztahﬁzok
Azabok
Martalócok
Tüzérek
Összesen
Esztergomban össz.

62
9
71
1867

61
9
70
1647

57
112
42
9
220
1359

63
122
43
9
238
1515

63
120
32
9
224
1418

Adatok forrása: HEGYI 2007
*Lőpormalom palánkjával együtt.

3.
1544-45*

1549

1554

1565

1572-74

1593

2117

1882

1660

1359

1560

1505

1544-46

1557-58

1558-59

1565

1572-74

1592-93

2046

1183

1177

1105

1387

1282

Nógrád

1544-45

1549

1554

1565

1579

1591

214

386

332

211

200

200

Szécsény

1556-57

1557-58

1558-59

1565

1572-74

1591

254

256

256

231

235

247

Hatvan

1549

1557-58

1558-59

1565

1577-81

1591-92

553

384

361

288

324

369

EsztergomDszigerdelen
Fehérvár

Csökkenés
mértéke
28%

37%
7%
3%
33%

Adatok forrása: HEGYI 2007
*A vizsgált évek módosítására az első táblázathoz képest a zsoldlistákban előforduló forráshiányos
részek miatt volt szükség.
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Ernei Júlia

Az életöröm és a halál színpadi képei
Textualitás, vizualitás és rituálé Purcărete színházában

S

ilviu Purcărete jelenleg Franciaországban élő rendező, a román rendezőiskola világszerte elismert alkotója. A textualitáson túllépő, sokrétű jelrendszerrel operáló
színházát Hans-Thies Lehmann a posztdramatikus kategóriába sorolja, név szerint
is említve a román művészt.1 Magyarországon a Katona József Színházban 2005-ben
Shakespeare Troilus és Cressidáját, Debrecenben 2010-ben Prokofjev Tüzes Angyalát és
2011-ben Molière Scapin furfangjai című drámáját rendezte meg.
Jelen tanulmány Purcărete színházának néhány fő jellemzőjét igyekszik bemutatni. Ezek a meghatározó elemek gyakorta visszatérnek az elmúlt évtizedben színre vitt
munkáiban, melyek közül a következő négyet veszem górcső alá: a Kolozsvári Állami
Magyar Színház, a szebeni Radu Stanca Nemzeti Színház és a lyoni Compagnie Silviu
Purcărete koprodukciójában létrejött Pantagruel sógornője, a Kolozsvári Állami Magyar
Színház Gianni Schicchi, a franciaországi Les Arts et Mouvants A király halódik és a
szebeni Radu Stanca Nemzeti Színház Gulliver utazásai című produkcióját.
A kortárs színházat alapvetően már nem a szöveg illusztrálására való törekvés jellemzi, ahogyan ,,a dráma már nem tekinthető a színház alapvető, természetes formájának”2. A színház olyan komplex művészet, amelyben a szöveg csupán egy elem a
többi között. ,,[...] legyen bár szó a legklasszikusabb szöveg legbetűhívebb előadásáról,
a szöveg eltűnik a színházban. Hanggá, gesztussá, mozdulattá, ritmussá alakul (kivéve persze a színpadon alkalmazott írásjeleket). [...] a színház szempontjából a szöveg
puszta alapanyag, egy a sok lehetséges közül.”3
A textualitás primátusának megszűnésével a hangsúly a szövegen túlira, a vizualitásra, a színész testi jelenlétére és nem utolsó sorban a színházi előadás multimedialitására
helyeződik, Lehmann szavaival élve ,,a tárgyak és a testek ﬁzikalitása messze túlragyogja a történetet”4. Ezt a paradigmát nem ritkán a metaﬁzikai igazságok keresése és
(részleges) felmutatása, a közvetlen megfeleltetések helyett pedig a szabad gondolat- és
képzettársítások karakterizálják.
Purcărete szöveghez való viszonyát (a történetek linearitásának mellőzése miatt) az
epizodikus szerkezet jellemzi, amelyben az irodalmi textus csupán kiindulási pontnak
tekintendő. Az eredeti, konkrét történet direkt illusztrációja helyett történettöredékeket, mögöttes történeteket és asszociációk sokaságát állítja színpadra, szélesebb teret
engedve ez által a nézőnek a saját történetolvasat kialakítására.
A Pantagruel sógórnője nem a regény cselekményére épül, nem törekszik a regény történéseinek rekonstruálására, mi több, teljes mértékben mellőzi a Gargantua
és Pantagruel cselekményét. A Rabelais-mű lakomajelenetei lesznek az el[ad’s ihlet1

LEHMANN 2009. 18.
LEHMANN 2008. 51.
3
Uo. 52.
4
Uo. 51.
2

XI. GRASTYÁN KONFERENCIA

I 75

forrása. Purcăretének az előadásból kirajzolódó „antropológiája” az ember evés utáni
vágyát, a létfenntartási ösztöneit betegessé, szinte már démonivá növeli, mely által
az ember visszazuhan az állati létbe, nem lesz több mint élelemre/prédára vakon vadászó, beszűkült tudatú lény. Az állati ösztön felnagyítása, a féktelen zabálás perverziója mellett megjelenik az evés és ivás öröme és szépsége is. ,,A rendező rendkívüli
fantáziájára valló képek sorából az ételt istenítő hedonista ember képe bomlik ki.”5
Az emberi perspektíva ellenpontjaként feltűnik az étekké váló élőlények kínszenvedése, és maga az élelem együttérzést keltő áldozatként való felmutatása. ,,Játék és
borzalom, ismeretelmélet és kulináris kíváncsiság, vágyott kéj és elkerülhetetlen kín
így válik csaknem szinonimmá Silviu Purcărete káprázatos szabadsággal és fantáziával megformált előadásában is, amelyben merészen és raﬁnált naivitással bontja le az
evés társadalmi konvencióinak és szokásrendszerének jelentésrétegeit – hogy evidens
könnyedséggel fordítsa meg a tabuk értelmét és tilalmak érvényességét: többek között
az evés alanyának és tárgyának elmozdításával, felcserélésével, megkérdőjelezésével,
tükröztetésével – és így tovább.”6
Az evés köré épülő témákból született jelenetek – mint a búza metamorfózisának
etapjai, amíg kenyérként elér a gyomorig, a csirke útja a baromﬁudvaron való futkorászástól a legyek által körüldongott csirkecsonttá válásáig, a saját magát elkészítő
kötözött sonka, az étel útja a belekben stb. – improvizációs játékokból építkeznek.
,,Purcărete szakít a hagyományos színház formájával, hogy annak eszközeit újragondolva alakítsa ki előadásának formáját. Az akrobatika, zene, tánc, képek és színészi
elegyéből különleges, az érzéki befogadásra apelláló produkció született.”7 Az improvizációkból rögzített jelenetek, jelenetsorok egy nagy színpadi rituálé részeivé válnak. Ezt
a jelleget erősíti az ortodox egyház templomaiban a híveket misére hívó fából készült
ütős hangszer, a toaca időnkénti megszólaltatása. A minimális – a produkció egésze
alatt mindössze pár szóból álló – szöveg az előadás rituálé jellegéhez igazodva, hívó
szavakra szorítkozik, melyek egy kivétellel (,,Pantagruel sógórnője”) latinul vagy halandzsa nyelven (mint a Pantagruel és Gargantua nevekből származtatott „panta dura
garga gura” ének) hangzanak el. Ilyenek például a kenyér dagasztásánál el-elhangzó
,,Aqua!” és ,,Farina!” (a. m. ’liszt’) kiáltások, amelyek túllépnek saját szótári jelentésükön, és a pragmatikus utasítás funkciója mellett a dagasztás rituáléjának akusztikus
közegévé és irányítóivá válnak, amelyek hangsúlyozzák a kenyér szentségét. Ahogy a
narratív főtörténet helyét átveszik a mögöttes történetek, úgy veszik át a szavak jelentésének helyét azok materialitása, hangzóssága.
„Ami látszik nem feltétlenül az X. vagy Y. fejezet, hanem ezeknek a Silviu Purcărete
Gargantuaról, Pantagruelről szóló saját meséjében való leképeződései. Mindez a
François Rabelais-re és Silviu Purcăretére kettejük találkozásában egyaránt jellemző
JÁTÉK(OSSÁG) jegyében. A szavak szövegbeli örvénye fergeteges színpadi ritmussá
alakul. Purcărete első alkalommal mond le teljesen az elhangzó szavakról, így ezek
szerepét a színpadi játék őrületes ritmusa veszi át. Meglepő áttét a replikák hiánya épp
egy barokkos szövegkonstrukció esetében, ám a szavak erejét a test expresszivitása, a
gesztusok, a mozgás és a mimika ereje veszi át.”8
A Gulliver utazásai szintén nem az eredeti történetet mondja el, hanem az önmegismerés nagy beavatástörténetét a maga abszurditásával és borzalmával. A Gulliver-törté5
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netek mellett a Szerény javaslat című pamﬂet, A Beautiful Young Nymph Going to Bed
című vers vagy a The Lady’s Dressing Room is a produkció forrását képezik.
Az előadást nem az utazás lenyűgöző csodája vagy a felfedezés öröme hatja át,
hanem a tükörbe nézés kegyetlensége, valamint a nyihahává válás és a humánum elvesztése előli menekülés. Ebben a kontextusban a főszereplőnek a konkrét utazásnál
fontosabbá válik a saját lelkében tett utazás, melyben meg kell élnie saját poklát, saját
gyengeségeit, saját félelmeit, a ,,nyihahának lenni vagy nem lenni” problematikáját.
„Az előadás tulajdonképp az emberi mivolt cinizmussal és humorral megszórt dinamikus epitáﬁuma. Gulliver utazásai valójában Purcărete utazásai az emberi lélek legrejtettebb zugaiba, önmagunkba való cenzúrázatlan lemerülések.”9
Míg a felnőtt Gulliver csak egyszer-egyszer jelenik meg a színen, a történések szemlélője egy gyermek lesz, aki Gulliver krónikáját nem csak felolvassa egyes szám első személyben egy könyv megsárgult lapjairól, hanem belülről nézi végig azt. Nem különíthető
el tisztán, hogy a gyermek szintén Gullivert testesíti-e meg, vagy ő csupán a történetek
befogadója, és egyben azoknak a tévhiteknek a megjelenítője, miszerint Swift műve meseregénynek tekinthető. A kérdést az utolsó jelenet válaszolja meg: a megtört, kétségbeesett Gulliver tolószékben gubbasztva lép színre. A gyermek vigasztaló szavakkal ölébe
fészkeli magát és mellkasára borul. Ebben a meghitt egymásra találásban gurulnak ki a
színpadon gomolygó füst és tollak között, s összefonódásuk utal arra, hogy a két személy
egy és ugyanaz. Ilyen módon mindaz, ami Gulliverben történik, a belső, gyermeki énje
olvasatában vetül ki. A Gulliver által látott borzalmakat a gyermek tisztasága ellenpontozza. Gulliver mindhiába keresi az ideális létet. A liliputiak, az óriások, a nyihahák mind a
humánum torz kinövései. Az ideális ember a gyermek lenne a maga ártatlanságában, de
már az ő álmaiban is ez előbbiek jelennek meg, és meg is fertőzik a világát.
A Gianni Schicchiben a librettóba való legszembeötlőbb beavatkozás a szereplők
megsokszorozása. Néhány kiemelt alak kivételével a ﬁgurák egy része megkettőzve
vagy megháromszorozva jelenik meg. Ennek megfelelően a Puccini-operában szereplő
egy-egy alak a színen két-három színészben is testet ölthet, így pedig recitatívói, áriái és
duettrészletei felosztva, több hangon csendülnek fel.
Bár az irodalmi textust nem változtatja meg, mégis a librettóba való jelentős beavatkozásnak tekinthető a hosszas előjáték, amivel az előadás indul. Az operajátszásban
merőben szokatlan módon a nyitány elé helyezett hosszas halottöltöztetés és halotti
tor jeleneteivel nem csupán kontextualizálja a történetet, hanem a halott jelenlétével,
valamint a gyászolók hozzá való viszonyulásával megteremti az előadás groteszk hangvételét is. A szereplők latinos vehemenciával, csomagokat cipelve, babakocsit tolva,
harsányan, hadonászva, gyors tempóban érkeznek meg a nézőtéren keresztül, akárcsak
a később berohanó karmester. Bevonulásuk által a néző nem csak szemlélőjévé, hanem
néma résztvevőjévé is válik a tornak. Ungvári Zrínyi Ildikó10 a Lehmann által tablóként
deﬁniált jelenségként aposztrofálja a Gianni Schicchi erőteljes színpadi képeit, holott
Lehmann11 megfogalmazásában a tabló nem más, mint a színpad elkülönült látványvilága, mely nem rendelkezik átjárással a nézőtér felé. Ebben az előadásban azonban
a nézőtér és a színpad egybeolvadását képileg szimbolizálja az a palló, mely átvezet a
nyitott zenekari árok felett, s így az elválasztó szakadék ellenére is meghosszabbítja a
játékteret a néző irányába. A szövegbe való beavatkozás nélküli librettó-változtatás akár
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iskolapéldája lehetne a színpadi és irodalmi textus elválásának, s egyben annak a(z akár
posztdramatikusnak is tekinthető) színházi gondolkodásnak, mely nem a dramatikus
szöveg illusztrálására törekszik, hanem abból kiindulva önálló, teljes értékű, az írott
szövegtől immár független színházi előadást teremt.
A király halódik az egyetlen produkció az elemzettek közül, amely valóban a drámából indul ki. Az eredeti szöveg megtartásával együtt a cselekmény nyomonkövethető
marad, de a hangsúly ennek elmeséléséről a halálhoz való viszony bemutatására helyeződik át. A történet eljátszása nem cél, hanem kiindulópont, ürügy arra, hogy a rendező
feltehesse az elmúláshoz, a végességhez és az ezektől való rettenetes félelmeinkhez
kapcsolódó kérdéseit.
A vizualitás itt is a történetmesélés egyik domináns, mondhatni központi eszköze.
Az álom- vagy épp rémálomszerűen megfogalmazott színpadi képek kétszeresen is
gondolattársításon alapulnak: egyrészt a rendező gondolati asszociációk alapján hozza
létre őket, másrészt dekódolásukhoz a nézői asszociációra is apellál. E két típusú képzettársításból születik meg a virtuális párbeszéd az alkotó és befogadó között. Purcărete
rendezéseiben a gyakran szimultán zajló színpadi események és a nem lineáris narráció
sűrű, dinamikus ritmusú előadáshoz vezetnek. Ezt még inkább kiemeli a komplex, sokrétű színpadi forma- és nyelvhasználat, és az ezekből fakadó jelsűrűség. Ezt a színpadi jelsűrűséget ellenpontozza, hogy a produkciók vizuális világa roppant egységes
színben – akárcsak a mozgások által megteremtett képek, amelynek aprólékos, milliméter pontos kidolgozottsága homogén látványt teremt az összhang egységén belül
is. Purcărete utóbbi rendezéseiben gyakran visszatérnek a pasztell színek, leginkább
a barna és szürke árnyalatai, amelytől a színpadkép avítt szépiaképeslaphoz vagy régi
mesekönyvhöz hasonlóan tárul a néző elé. A letisztult, sallagmentes megkomponáltság
mellőz minden „túlbeszélést”. Minden díszletelem és tárgy konkrét és gyakran többrétű
funkcióval rendelkezik; színpadi jelenlétük egy percre sem válik feleslegessé vagy oda
nem illővé. Így például a Gianni Schicchi letakart bútorai hol erkéllyé, hol trónná vagy
épp rémisztő árnyakká alakulnak át; a Pantagruel sógornőjében az asztal hol futószalag, hol boncolóasztal, hol egy kukac színpada; a fémkanállal hol esznek, hol etetnek,
hol kegytárgyként járnak vele rítustáncot, hol pedig ötszáz darab csörömpölve hull alá
a zsinórpadlásról. A Gulliver utazásaiban mennyezetként használt lepedő a liliputiak
egyik jelenetében az árnyjáték vászna lesz, a kisﬁú álmának szimbolikus helye, a kanapé pedig egy későbbi jelenetben humor forrását képezi azzal, hogy megakasztja a
fekete aktatáskás ﬁgurák masírozását.
Purcărete jelenetei a maguk álomszerűségükben nem csak a racionális gondolkodásra hatnak, hanem érzelmileg is magukkal ragadnak. Ehhez szorosan kapcsolódik
az érzékekre való hatás, amely a halláson és látáson túl meglepő módon a szaglásra
is kiterjed. A Gulliver utazásaiban a szegénység és elembertelenedés lenyomataként
nyomorban tengődő anyák eladják csecsemőiket, hogy némi pénzhez jussanak. A lemészárolt újszülöttek máját helyben megsütik, melynek étvágygerjesztő (valószínűleg
csirkemájat használtak) illata betölti a termet, majd a színen lévők jóízűen falatoznak
belőle. Ez által a kezdeti borzalmat megtöri az étel kívánatos illata. A rendező a látvány
és az illat által egyszerre váltja ki a nézőben az undor és az étvágy reakcióját, szembesítve őt a benne lappangó perverzióval, és feszegetve annak határait. A humán értékítélet
megdönthetőségének eme egyszerű bizonyítása arra készteti a nézőt, hogy zavartan
szembenevesse saját esendőségét.
A képiség másik fontos ismertetőjegye a tömeg jelenléte, amely legalább annyira központi alak, mint a címszereplő. A tömeg szerepeltetésével legtöbbször elfaj-
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zott, eltorzult vagy épp elgépiesedett és monoton ﬁgurák elevenednek meg rémisztő
uniformizálódottságukban. Ilyenek a Gulliver utazásaiban masírozó öltönyös, aktatáskás alakok, a szalma között sétálgató deformált nyihahák és a Pantagruel sógornőjének
élelem után vadászó sokasága. A Gianni Schicchi ,,gyászoló” tömege sem kivétel, akik
az örökségért bármire képesek lennének.
A színpadi varázslat egyik szerves része az illúziókeltés, melyet nagyrészt egyszerű
technikákkal old meg: a tömeg pontosan összehangolt mozgatásával kitakarja a háttérmunkát, míg a néző csak annyit lát, hogy a delikvensnek levágják a fejét, irreálisan hoszszúra nyújtják a testét, felboncolják, karﬁolagyat, disznómájat és vászonbelet operálnak ki belőle, egy plédbe csavarva földhöz csapják, és az semmivé foszlik. Purcărete a
trükköt néhol leleplezi, felmutatva az illúzió teátrális voltát. A Pantagruel sógornőjében
az egyik szereplőbe tölcsérrel töltik az étkeket, miközben mellette valaki nyilvánosan
levegővel pumpálja tele a ruhája alá rejtett pocakként funkcionáló légzsákot. A rendező
néha az átverés átveréseként meglepetésszerűen a legváratlanabb pillanatban másodperc pontossággal csavar még egyet a trükkön: amikor már elhiteti a nézővel, hogy leleplezi a csalást, hirtelen eltünteti a bizonyítékot. A Pantagruel sógornője kukac-jeleneteiben a néző tudja, hogy valaki az asztal alatt az ujját használja kukacként, de amikor
a hitetlenkedő szereplők rajtaütésszerűen fellebbentik a terítőt, mégsincs alatta senki.
A tárgyalt előadások egyik védjegye a már említett rituálék és rítussá növesztett jelenetek. Ilyen például a Gulliver utazásaiban egy kórházhoz vagy szegényházhoz hasonló
színen a torzszülöttek jelenete, akik átszellemült mosollyal hagyják, hogy a testükben
termelt lisztet sorra kivágják mindegyikükből, és egy nagy vászonra pergessék vagy
A király halódikban Berengár király őrületes és kaotikus kezelése, melyben a királyt
anyaszült meztelenre vetkőztetik, majd festékekkel és tollal borítják.
A rituálék közé tartozik többek között a halottöltöztetés, amely A király halódikban
és a Gianni Schicchiben egyaránt megjelenik azzal a különbséggel, hogy ez előbbiben a
mosdatás és öltöztetés szertartását már Berengár életében elvégzik a maga abszurditásában és könyörtelenségében. Az operában Buoso Donati szertartás közben furulyázó
„tetemével” a rendezés újfent a játékszerűséget hangsúlyozza.
A másik rituálévá növesztett motívum az evés, legyen az lakoma vagy halotti tor. Az
evés és a halál rítusaiban a profán és a szent cserélődik fel egy sajátos világrendet hozva
létre ezáltal, melyben a világi (a létfenntartás) szakralizálódik, míg a transzcendens
(az elmúlás) demitizálódik. Ebben a megközelítésben mindkettő egyaránt hétköznapi,
minőségét (szentségét avagy profánságát) a hozzájuk való viszonyulás adja.
A halál demitizálása több gesztussal történik meg, de alapvetően mindegyik a morbiditás és a humor jegyeit használja: Buoso testét lökdösik, letaszítják a ravatalról, a
gyermekek labdát dobigálnak a fejéhez. Berengár közelgő végét környezete – második feleségén, Marie-n kívül – a részvétet és fájdalmat teljesen mellőzi, sőt, groteszk
iróniával egyértelműen taszítják a sír felé. A halállal mint tabuval való viccelődéssel
feloldja az azt körülölelő mítoszt annak minden félelmével és gátlásával; az életöröm
jegyében szembeneveti azt a hozzá társított félelmekkel együtt, és a maga természetességében mutatja meg. Ugyanezt viszik tovább a Berengár ágya elé elhelyezett színházi
zsöllyék, melyből Marguerite, Marie, Juliette és a doktor kíváncsian lesik uralkodójuk
agóniáját. A haláltusa kukkolása ismételten tükröt tart a nézőnek, aki ekkor döbben rá,
hogy ő sem tesz mást, mint voyeurként perverz izgalommal várja a király állapotának
végkifejletét; nem önmagában a halál bekövetkezte, hanem annak hogyanja érdekli. A
tagadhatatlanul minden emberben lappangó mohó kíváncsiság kielégítése folyamatosan felbukkan a legváratlanabb pillanatokban: az előadás során Marguerite és Juliette
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kórházi köpenye gyakran sejtetni engedi az alatta viselt piros fehérneműt, mígnem egyszer csak, kilépve a történések linearitásából és megakasztva azt, mindketten hirtelen
mozdulattal kitárják köpenyüket, hogy a nézőkben bujkáló kérdés megválaszolásával a
ﬁgyelem visszatérhessen a király agóniájára.
A kukkolás és a test tárgyiasítása megjelenik a Pantagruel sógórnőjében is. Az előadás előtt az előtérben elhelyezett óriási ládákból készült installációkba kis üveglencséken keresztül kukucskálhatott be a néző. Ezekben egy-egy szereplő feküdt karﬁolfejek,
halak és más ételek között, megteremtve ezzel az előadás alaphangulatát, a ládák között
pedig a produkció végén is megjelenő feketeruhás alak sétált fenyegetően.
Purcărete színpadi esszéi érzéki, érzelmi és értelmi síkon egyaránt megszólítják a
nézőt, miközben a rendező – teatralitásuk folytán – az előadásokat hangsúlyosan eltávolítja a közönség empirikus valóságától. ,,[...] azért választja ezeket a félre(ér)tett,
de sokat emlegetett szövegeket [...], mert bennük az emberiségről szóló tudás legjava
ott van: megértésükhöz tehát nincs szükség speciális háttértudásra, a bennük foglaltak
mindenhol és mindenki számára fontosak.”12 Ezek az előadások olyan beavatásokként
foghatók fel, amelyek a bemutatott borzalmak és félelmek ellenére is az élet szeretetét
állítják minden pátosz vagy vigasztalás mellőzésével. Egy pusztulásra ítélt emberiség
képe rajzolódik ki, ám a rendező a jelent, a diskurzus pillanatát az életbe pozicionálja,
ezzel mintegy felkínálva a humánumból fakadó szépre, jóra és örömre való esélyt is.
Purcărete nem nyújt sem megoldást, sem feloldozást, csupán nyers őszinteséggel szembesít az apokalipszis szélére sodródott világ szörnyűségeivel, s ezeket könnyed cinizmussal szembenevetve terel a létezés öröme felé.
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Fábos Sarolta

Az Anti–Saloon League1 propagandája
az alkoholtilalom bevezetéséért

A

z alkoholtilalom, vagyis az alkoholos italok termelésének, szállításának és eladásának tilalma 1920. január 16–án lépett érvénybe az Egyesült Államok területén. Az
alábbiakban bemutatom, hogy az Anti–Saloon League milyen szerepet játszott az úgynevezett „nemes kísérlet”2 megvalósulásában, valamint röviden ismertetem az Anti–
Saloon League által használt főbb propagandatípusokat és azok jellemzőit.

Előzmények
Az alkoholtilalomhoz vezető út egészen a 18. század végéig, a 19. század elejéig viszszanyúlik, amikor megjelentek a gazdasági fejlődéssel – urbanizáció, indusztrializáció
– járó társadalmi változások is, melyet az Egyesült Államokban az erőteljes bevándorlás,
illetve az eltérő kultúrák találkozása tovább fokozott. A tudomány, esetünkben pedig
az orvostudomány fejlődése oda vezetett, hogy már 1784-ben Benjamin Rush, philadelphiai orvos publikálta tanulmányát3, melyben az alkohol emberi szervezetre gyakorolt
káros hatásairól, valamint a szeszfogyasztás – elsősorban az égetett szeszek – következtében jelentkező ﬁzikai és mentális problémákról értekezett.4 A Benjamin Rush által
felvázolt gondolatok a következő század folyamán elterjedtek és megfelelő táptalajt biztosítottak a kibontakozó alkoholellenes mozgalmak számára.
A 19. század folyamán az alkoholellenes nézetek terjedésével sorra jöttek létre
a különböző mértékletességi társaságok. Egyre szélesebb körben terjedt az a nézet,
mely szerint a különböző társadalmi problémákért, így például az alkoholizmusért,
a családon belüli erőszakért, a bűnözésért, az elszegényedésért illetve a prostitúcióért a túlzott alkoholfogyasztás, az alkoholizmus a felelős. Ebből kiindulva a mértékletességi szervezetek úgy vélték, hogy az alkoholfogyasztás részleges vagy teljes tilalma
megoldást jelenthet ezen társadalmi problémákra. Kezdetben helyi szinten különféle
1
1893-ban Ohióban és Washingtonban is létrejött egy–egy szervezet az Anti–Saloon League (Kocsmaellenes
Liga) elnevezéssel, melyek 1895–ben egyesültek, létrehozva ezáltal a National Anti–Saloon League-et (Nemzeti
Kocsmaellenes Ligát). Később a szervezet az Anti–Saloon League of America (Amerikai Kocsmaellenes Liga)
elnevezést használta, az egyes alszervezetek pedig a tagállamok neveit viselték, mint például: Anti–Saloon
League of Ohio (Ohioi Kocsmaellenes Liga), Anti–Saloon League of Virginia (Virginiai Kocsmaellenes Liga),
Anti–Saloon League of Illinois (Illinoi–i Kocsmaellenes Liga). Az alábbiakban az egyszerűség kedvéért az Anti–
Saloon League elnevezést fogom használni, mely alatt a nemzeti szervezetet értem.
2
Herbert Hoover, az Egyesült Államok 31. elnöke (1929–33) illette az alkoholtilalom időszakát a „nemes
kísérlet” vagyis a „noble experiment” kifejezéssel.
3
„Inquiry into the Effects of Ardent Spirits upon the Human Body and Mind with an Account of the Means of
Preventing and of the Remedies of Curing them” – vagyis „Értekezés a pálinkafélék emberi testre és szellemre
gyakorolt hatásáról a megelőzésnek és a gyógymódoknak a fontosságára való tekintettel.”
4
RUSH 1812.
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szabályozásokkal próbálták orvosolni az alkoholfogyasztás problémáját, ahogyan tette ezt Maine állam is az 1850-es években.5 Példáját további tizenhárom állam követte,
azonban ezen próbálkozások kudarcra voltak ítélve, hiszen azon államok, ahol helyi
szintű korlátozásokat vezettek be, nem tudták megakadályozni a területükön áthaladó
szeszkereskedelmet, illetve rendelkezéseiket más államok, melyek nem rendelkeztek
hasonló szabályozásokkal, ﬁgyelmen kívül hagyták.6
A 19. század második felétől egyre több olyan egyesület jött létre, mely a mértékletes alkoholfogyasztást, illetve az alkoholtilalom bevezetését szorgalmazta. A kibontakozó mértékletességi mozgalmak alapvetően vallási eredetűek voltak, így természetes, hogy támogatóinak többségét az egyház adta, és azon belül is leginkább a
protestáns egyház szerepét kell kiemelni. A társadalmi bázist elsősorban a protestáns
középosztály alkotta, melyen belül meghatározó szerepet játszottak a nők, akik a családon belüli erőszak áldozatának szerepében léptek fel az alkoholfogyasztás ellen.7 A
mértékletességi mozgalmak támogatóinak bővülésével párhuzamosan követeléseik is
fokozatosan bővültek. Az Egyesült Államok területén elszaporodtak a különféle, absztinenciát hirdető és követelő mozgalmak, egyesületek, azonban ezek többsége csupán
helyi szintű sikereket tudott elkönyvelni. A társaságok számának növekedése pedig
mintegy zűrzavart teremtett az alkoholtilalomért való küzdelem rögös útján, nem volt
ugyanis egy olyan meghatározó szervezet, mely összefogta és egybehangolta volna
a különböző követeléseket és országos eredményeket, vagy sikert tudott volna kivívni. Továbbá a különböző mértékletességi mozgalmak által kitűzött célok között nem
csupán az alkohollal szembeni küzdelem szerepelt, hanem általában megtalálhatóak
egyéb, szociális követelések is.8 A 19–20. század fordulójára ezt felismerve és kihasználva tudott érvényesülni a National Anti–Saloon League, mely országos platformot
teremtve, vagyonos támogatók bizalmát élvezve sikeresen harcolhatott a nemzeti alkoholtilalom bevezetése mellett.

Az Anti-Saloon League
Az Anti–Saloon League 1893-ban az Ohio-beli Oberlinben jött létre Howard Hyde Russel
vezetésével, mely egyetlen feladatra koncentrált, az alkoholellenes nézetek képviselőinek nyílt egybefogására, a szeszkereskedelem felszámolására, illetve amint arról az
egyesület neve is árulkodik, a kocsmák felszámolására. Ugyanebben az évben, a fővárosban is létrejött egy hasonló szervezet, mely 1895 decemberében, Washingtonban
fúzióra lépett az ohiói mozgalommal, létrehozva a National Anti–Saloon League-et Az
alkohollal szembeni küzdelmeik során követeléseik propagálása és üzeneteik közvetítése érdekében elsősorban a helyi templomokra, valamint az evangélikus egyházra
támaszkodtak.9 Hamarosan a vagyonosabb réteg, elsősorban az üzletemberek, a gyártulajdonosok is ráébredtek a mértékletességi mozgalom támogatásában rejlő előnyökre.
Vallásos meggyőződésük mellett felmerült a termelés mennyiségének és minőségének

5

CLUBB 1856. 50.
MERZ 1931. 3–5.
7
OKRENT, 2010. 15.
8
A Women’s Christian Temperance Union (Keresztény Nők Mértékletességi Egyesülete) például az otthon
védelme és az alkohollal szembeni küzdelem mellett különböző szociális reformok megvalósítását is célként
tűzte ki, többek között a közegészségügy és a közoktatás megreformálását.
9
LEVINE 1985. 64.
6
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növelése is. Nem meglepő tehát, hogy a Liga támogatói között olyan híres nevekkel
is találkozhatunk, mint John D. Rockefeller Sr., Henry Ford, Pierre DuPont, illetve a
Pillsbury-család. Továbbá az Egyesült Államok későbbi elnöke, Herbert Hoover is a
mértékletességi mozgalmak támogatása mellett foglalt állást.10 Újításnak tekinthetjük,
hogy az Anti–Saloon League tagjai már nem csupán férﬁak, hanem nők is lehettek.

Propagandaháború
Az Anti–Saloon League óriási mennyiségű propagandaanyagot bocsátott ki az alkoholtilalom bevezetéséért való küzdelem során.11 A szervezet legfontosabb orgánumának a
The Ameican Issue-t tekinthetjük, mely az Anti–Saloon League hivatalos lapja volt, és
„a leghatásosabb reformújságként”12 is emlegették. Továbbá meghatározó sajtótermék
volt még a The American Patriot, The New Republic és a The National Daily is, mely országszerte közvetítette az Anti–Saloon League nézeteit.13 Saját nyomdával rendelkeztek
az Ohio-beli Westerville-ben, mely megkönnyítette és felgyorsította a lapok nyomását
és terjesztését.14 A sajtó mellett plakátok, röpiratok, tudományos publikációk, morális
értekezések és alkoholellenes irodalmak is mind a propagandaanyaguk részét képezte.
1913-ban, Washingtonban még felvonulást is szerveztek, hogy erőteljesebb nyomást
tudjanak gyakorolni a törvényhozásra.15
Az Anti–Saloon League propagandájának tárgyalásakor mindenképp érdemes Ernest
Cherrington, Wayne Wheeler és Purley Baker nevét megemlíteni. Ernest Cherrington
1900-ban csatlakozott a szervezethez és igen hamar magas pozícióba küzdötte fel magát. Mindamellett, hogy a Westervilleben működő nyomda igazgatója volt, Cherrington
volt az itt megjelenő lapok főszerkesztője is. Cherrington mélyen meg volt győződve
afelől, hogy az alkoholfogyasztásnak tulajdonított szociális problémák orvosolhatóak
a közemberek felvilágosításával, az oktatás segítségével, így a hangsúlyt szerinte a ﬁatalokra kell helyezni.16 Wayne Wheeler az Anti–Saloon League ügyvédje, a politikai
lobbyért felelős személy. Miután a szervezet Washingtonra fókuszált és politikájának
középpontjába a nemzeti alkoholtilalom bevezetése került, Wheeler központi szerepet
játszott ennek megvalósításának. Purley Baker metodista lelkészként segítette az Anti–
Saloon League munkáját, és hozzájárult a szervezet és az egyházak közötti együttműködés alapjainak kidolgozásához.17
Az Anti–Saloon League sikereiben nagy szerepet játszott nézeteik buzgó hirdetése, propagálása. A League által folytatott erőteljes propagandát bizonyítja a New York Times
1920. január 3. számában18 olvasható cikk is, mely szerint az Anti–Saloon Leauge 28
millió dollárt költött az alkoholtilalom bevezetéséhez szükséges propagandára. A szervezet az ehhez szükséges pénzösszeget támogatók toborzásával, előﬁzetőinek számának bővítésével, illetve különböző adományok útján szerezte.

10

JANKOWSKI 1994.
JACKSON 1908. 12.
12
[…] the most potent reform journal. Ld. ANDERSON, 1910. 8.
13
http://www.wpl.lib.oh.us/AntiSaloon/pmaterial/periodicals/ (Letöltés dátuma: 2012. 10. 10.)
14
http://www.wpl.lib.oh.us/AntiSaloon/resources/american_issue/ (Letöltés dátuma: 2012. 10. 10.)
15
OKRENT 2011. 53–66.
16
http://www.wpl.lib.oh.us/AntiSaloon/leaders/ernest_cherrington/ (Letöltés dátuma: 2012. 10. 10.)
17
http://www.wpl.lib.oh.us/AntiSaloon/leaders/ (Letöltés dátuma: 2012. 10. 10.)
18
Anti–Saloon League to Spend $28,000,000. Special to New York Times. New York Times, 1920. Január 3.
11
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Tények és morális kérdések
Az Anti–Saloon League propagandájának egyik alapvető részét képezték a röpcédulák,
melyek több szempontból is alkalmasak voltak a szervezet által képviselt nézetek terjesztésére. Fontos, hogy a röpcédulák könnyen sokszorosíthatóak, és ezáltal gyorsan lehet terjeszteni is őket. Ezek középpontjában gyakran szerepelnek ﬁgyelemfelkeltő, sokkoló, megfélemlítést keltő adatok, statisztikák, képek, melynek egyértelmű célja, hogy
felhívták a ﬁgyelmet az alkoholfogyasztás veszélyeire, illetve, hogy egyszerre hassanak
mind az értelemre, mind az érzelmekre. A hangzatos címek és fontosabb kijelentések
általában a törzsszöveg méretének többszörösét tették ki, melyek az olvasó tekintetét
megragadva, a röpcédula megtekintésére késztették. Az egyértelműen morális célzatú
propaganda középpontjában a család, az otthon és a jövőt szimbolizálva a gyermekek
szerepeltek. Megﬁgyelhető, hogy gyakran különböző ellentétpárok alkotásával próbálták meg hangsúlyozni az adott problémát.
„Mire adod le a voksod? Az édesanyákat választod vagy az alkoholt? Szavazz az alkoholtilalom mellett! Kérdezd meg az első tíz édesanyát, akivel találkozol, hogy ők mire
szavaznának, és ennek tudatában cselekedj megfelelően!”19
„Kocsma vagy a gyerekek?”20
Az alkoholfogyasztás káros hatásai, mint szociális problémák, az Anti–Saloon
League által kibocsátott szépirodalmi alkotásokban is központi szerepet kaptak, melyekben gyakran tönkrement életekről, balesetekről, és gyilkosságokról is beszámoltak. Különböző tanulságos történeteket publikáltak a The American Issue hasábjain is,
ilyen például a Charged with Murder (Gyilkossággal vádolva) című történet, melyben
a férj részegségben elkövetett bűncselekményéről tudósítottak.21 Megﬁgyelhető azonban, hogy a történetekben általában megjelenik maga az Anti–Saloon League is, mely
mintegy mentőövként segítséget nyújt a részegeskedő férﬁaknak, és segít helyreállítani
a család korábbi, békés életét. Fontos, hogy az alkohol ellen folytatott küzdelem során
a szeszesitalokat démonizálják, a kiszolgáló intézményeket, vagyis a kocsmákat mint
veszélyes és korrupt létesítményeket jelenítsék meg, ahol a kocsmáros maga az ördög.
Az alkoholfogyasztás következményének tulajdonított szociális problémákért pedig ez
a trió, vagyis a szeszesital, a kocsmák, illetve a kocsmáros a felelős. Így teremtődött
meg az a nézet, hogy a kocsmák a bujaság, a prostitúció, a részegség és a korrupció melegágyai, ahogyan az Edward Berh-nél is olvasható: „A kocsma a legördögibb, korrupt,
pokoli létesítmény, mely valaha kikúszott az örökkévaló gödör nyálkájából. […] Elveszi
szeretett, ártatlan lányodat, megfosztja erkölcseitől, és szemtelenné változtatja, ledér
nővé. […] Nyílt fájdalma ez ennek a földnek.”22

19

“Which gets your vote. Mother or the Saloon? Vote Dry. Ask the ﬁrst ten mothers you meet, if they would
vote for the saloon and govern yourself accordingly.” Anti–Saloon League plakát. http://www.wpl.lib.oh.us/
AntiSaloon/pmaterial/ﬂiers/ (Letöltés dátuma:2012. 10. 10.)
20
„The Saloon or the Boys and Girls” The American Issue. The Anti–Saloon League Press Bureau, Westerville,
Ohio http://www.cowanauctions.com/peek-in-warehouse/item.aspx?ItemId=116002 (Letöltés dátuma: 2013. 01.
20.)
21
Charged with Murder. American Anti–Saloon League Press Bureau, Westerville, Ohio. https://repository.
library.brown.edu/studio/item/bdr:33989/ (Letöltés dátuma: 2012. 10. 20.)
22
„The saloon is the most ﬁendish, corrupt, hell-soaked institution that ever crawled out of the slime of the
eternal pit. […] It takes you sweet innocent daughter, robs her of her virtue, and transforms her into a brazen,
wanton harlot.[…] It is the open sore of this land.” Ld. BEHR, 2011. 22.
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Első világháborús propaganda
A fordulópontot és a sikert az Anti–Saloon League számára az I. világháború kirobbanása, illetve az Egyesült Államok hadba lépése hozta meg, mely felerősítette a már
meglévő xenofóbiát.23 Miután az Egyesült Államokban rengeteg sörfőzde volt német
tulajdonban, széles körben elterjedt az ezekkel szembeni ellenszenv, illetve az a nézet,
hogy az, aki német származású szeszfőzde termékeit fogyasztotta, hazaárulónak számított.24 Mindez egy olyan új érzelmi alapot biztosított a League számára, mely számos
vonásaiban a régi taktikát tükrözte. Ez azt jelenti, hogy míg a korábbi propagandában a
központi helyen a család jelent meg, addig ezt a szerepet átveszi a haza. A korábbihoz
hasonló ellentétpárok ﬁgyelhetőek meg, melyet a nemzeti alkoholtilalom kampányában
is gyakran előkerültek: „A hazához térsz vissza, vagy az alkoholhoz? Szavazz igennel
az alkoholtilalomra!”25
Gyakran hangoztatott érv volt továbbá, hogy ebben a rendkívüli időszakban a gabonára egyre inkább a fronton van szükség élelmiszer formájában. Ebből kifolyólag felléptek
az ellen, hogy a helyi szeszfőzdék bódító italokat gyártsanak belőle.26 Továbbá felmerült érvként, hogy a szeszesital gyengíti a fronton harcoló katonákat. A német gyártású
szeszesitalok démonizálásával párhuzamosan erőteljes németellenesség bontakozott ki.
Kiváló példa erre az a vélemény, melyet Wayne Wheeler is hangoztatott, „a németek
az emberiség azon faja, mely torkosborz módjára eszik, és disznó módjára iszik.”27 Az
Anti–Saloon League vezetői jó érzékkel ismerték fel az I. világháborúban rejlő lehetőséget, és használták fel a német gyártású szeszesitalok ellen. A világháborús propagandával egyidejűleg egyre nagyobb hangsúly került a politikai lobbyra, hiszen nyilvánvalóvá
vált, hogy eljött a megfelelő idő a nemzeti alkoholtilalom megteremtéséhez.

„A kocsmáknak menniük kell”
Ahogyan azt már korábban írtam, az Anti–Saloon League kezdeti támogatóit az egyházak alkották, azon belül is elsősorban a protestáns egyházak képviselték. A templomokra támaszkodtak nézeteik terjesztéséért, hívek gyűjtéséért és ﬁnanciális okok miatt is.
A szervezet azonban próbált vallási elkötelezettségtől független álláspontot képviselni,
melyet remekül szimbolizál a Liga egyik lobogója, melyen az Ohio–beli egyházak szerepelnek, ahol az egyes harangok a különböző egyházakat testesítik meg. A harangok
mind egy szólamot játszanak, vagyis hogy a „Kocsmáknak menniük kell”.28 Továbbá az
Anti–Saloon League által folytatott politikát fogalmazták meg az úgynevezett „Kék könyvben”, melynek bevezetőjében az olvasható, hogy a kocsmaprobléma az egyházak gondja
is, és a világ elvárja, hogy segítsenek azt megoldani.29 Az Anti–Saloon League politikáját,
23
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„Will you back me or back booze? Vote YES for Prohibition” http://www.pbs.org/kenburns/prohibition/rootsof-prohibition/ (Letöltés dátuma: 2013. 02. 14.)
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felépítését és az általa képviselt nézeteket is bemutatja a „Kék Könyv”, melynek legfontosabb megállapítása, hogy a Liga egy vallási hovatartozástól és politikai pártállástól független szervezet: „Katolikusok, protestánsok és „liberálisok” támogatják. Demokraták,
republikánusok, prohibicíonisták és szocialisták harmonikusan együttműködnek.”30 Az
Anti–Saloon League kezdeti politikájára jellemző, hogy elsősorban helyi szinten kívántak
alkoholtilalmi, korlátozó törvényeket elfogadtatni.31 Városról városra, megyéről megyére, államról államra akartak eredményeket elérni, felhasználva az egyes települések szabályalkotási lehetőségét.32 A League kezdeti erőfeszítéseit többé-kevésbé eredményesnek
tekinthetjük. Sikeres, amennyiben azt a tényt vesszük ﬁgyelembe, hogy 1917-re már az
Egyesült Államok 26 tagállamában rendelkeztek különféle helyi szintű szabályozással,
azonban ezek többsége a helyi szokásokat tiszteletben tartotta, és ilyen vagy olyan formában, de engedélyezte az alkoholfogyasztást.33 Ezen rendelkezésekben többnyire elsősorban nem a szeszesitalok fogyasztása ellen léptek fel, hanem a kocsmák megszüntetését követelték, illetve a szeszkereskedelem szigorúbb felügyeletét kívánták elérni. Ezt
tanúsítják az államok törvényei, így például a Mississippi-törvény engedélyezte a bor házi
készítését, a Nyugat-Virginia-törvény pedig engedélyezte a személyes fogyasztásra történő borkészítést, illetve negyed gallon szeszes ital importját 30 naponta.34
Sikertelennek tekinthetjük azonban ezen eredményeket, ha a rendelkezések betartatását vizsgáljuk. Egyrészt, ezek az intézkedések a helyi szokások ﬁgyelembevétele
miatt szigniﬁkáns különbségekkel rendelkeztek. Másrészt a korlátozásokat nehéz volt
ellenőrizni, betartatni, és a lakosok a postarendszer intézményét felhasználva könynyűszerrel meg is tudták szegni azokat. Ez utóbbi azt jelentette, hogy azon lakosok,
melyek olyan államban laktak, amely rendelkezett valamilyen korlátozó rendelkezéssel, könnyedén rendelhettek szeszesitalt egy olyan államból, ahol nem volt érvényben
semmiféle alkoholtilalmi intézkedés.35 Erre a problémára kívánt megoldást nyújtani az
1913-ban elfogadott Webb–Kenyon-törvény, közismertebb nevén az Államközi Szeszkereskedelmi Törvény, amely megtiltotta az alkoholkereskedőknek, hogy termékeiket
olyan államba exportálják, ahol már helyi szinten rendelkeztek az alkoholtilalomról.
Habár Taft elnök megvétózta a törvényt arra hivatkozva, hogy az alkotmányellenes,
végül a Kongresszus mindkét háza elfogadta, mely azon államokat kívánta védelmezni,
ahol már helyi rendelkezések szabályozták az alkoholfogyasztást.36
1913–ra az Anti–Saloon League felismerte, hogy céljaik megvalósításához az egyetlen
járható út egy nemzeti alkoholtilalom bevezetése lehet. Így tehát változtatott politikáján, és a Webb–Kenyon törvényt követően már nem csupán a helyi szintű korlátozások
kivívásáért küzdöttek, hanem az alkoholtilalom alkotmányos kiegészítésként való megvalósulását követelték.37 Erőteljes politikai lobbyt folytattak Washingtonban, mely 1917ben további eredményekhez vezetett, amikor a Kongresszus elfogadta a Reed bone–dry
kiegészítést, mely a Webb–Kenyon-törvényt erősítve tiltotta az alkoholos italok szállítását
minden olyan államba, mely már rendelkezett az alkoholfogyasztásra vonatkozó helyi
30
„It is supported by Catholics, Protestants and „Liberals”. Democrats, Republicans, Prohibitionists and
Socialists work harmoniously together through it.” Ld. ANDERSON, 1910. 10.
31
JACKSON, 1908. 12–26.
32
Az úgynevezett „local option” használatával, vagyis az egyes tagállamok rendeletalkotási jogára támaszkodva
sikerült elérni, hogy bizonyos területeken korlátozó intézkedéseket vezessenek be.
33
MERZ 1931. 18–19.
34
MERZ 1931. 20–22.
35
MERZ 1931. 13.
36
MERZ 1931. 14.
37
MERZ 1931. 15.
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szintű szabályozással.38 A Reed „csontszáraz” kiegészítés azon tagállamokra is vonatkozott, ahol a helyi törvények engedélyezték az alkoholos italok importját. Vagyis 1917–re
teljesen meg akarták szűntetni ezen tagállamokban az alkoholos italok forgalmát.
Az alkoholprobléma természetesen pártpolitikai alapon is megosztotta az országot,
mely szerint hagyományosan az alkoholtilalom támogatói a Republikánus Párt tagjai
közül kerültek ki, míg az ellenzői a Demokrata Párt hívei voltak.39, 40 Az Anti–Saloon
League azonban erre a problémára is kínált megoldást azáltal, hogy pártpolitikai hovatartozástól független álláspont képviselésére törekedett, vagyis nem az számított, hogy
valaki a Demokrata vagy Republikánus Párt híve, hanem az, hogy támogatja-e a szervezet által kitűzött alkoholellenes célok megvalósítását. Ezáltal próbálták megnyerni a
képviselők támogatását.41
Az első világháború által teremtett környezet is kedvezett a szövetségi alkoholtilalom
lobbyjának, hiszen egyre fontosabbá vált a gabona élelmiszerként történő felhasználása.42 A nemzeti alkoholtilalommal kapcsolatos kérdést 1917 decemberében vetették fel a
Kongresszuson, melyet végül 1919. január 16-án ratiﬁkáltak a XVIII. alkotmány-kiegészítésként, ezáltal bevezetve a nemzeti alkoholtilalmat. A törvény egy évvel később, 1920
januárjában lépett érvénybe, melyet az ugyanezen év őszén elfogadott, a wilsoni vétót is
megsemmisítő, nemzeti alkoholtilalmi törvényben, a National Prohibition Act–ben, vagy
közismertebb nevén a Volstead-törvényben szabályoztak. A törvény szövegezésében az
Anti–Saloon League ügyvédje, a politikai lobby felelőse, Wayne Wheeler is meghatározó
szerepet játszott.43 Ebben pontosan deﬁniálták a XVIII. Alkotmány-kiegészítés által még
nem rendezett pontokat, így például meghatározták, melyek a tiltott alkoholformák,
továbbá szankciókat vezettek be, és meghatározták a jogsértésért járó büntetéseket. A
Volstead–törvény értelmében tilos volt minden 0,5%-nál erősebb alkoholtartalmú szeszesital fogyasztás céljából történő előállítása, szállítása, illetve eladása,ugyanakkor ez
alól alkohol ipari és gyógyászati célú felhasználása kivételt jelentett.44

Összegzés
Habár a mértékletességi mozgalom nem az Anti–Saloon League–gal kezdődött, mégis
fontos szerepet játszott az alkoholtilalom bevezetésében, az általa kifejtett erőteljes propagandának köszönhetően. Sikerességének okai közé sorolhatjuk, hogy a korábbi szervezetekkel ellentétben az Anti–Saloon League egyetlen feladatra koncentrált, vagyis a
szeszkereskedelem és kocsmák felszámolása, valamint politikai pártállástól és vallási
elkötelezettségtől független nézetek képviselésére törekedett. Továbbá a kitűnően felépített propaganda rendszeréhez hozzátartozott, hogy olyan szónokokat képzett, akik
tudták mikor, mire, mi a tökéletes válasz és mikor mit kell kérdezni. Valamint teljes
munkaidős, ﬁzetéssel rendelkező személyzettel dolgozott, ami nagyon fontos volt, hiszen így a munkatársak minden idejüket az Anti–Saloon League által kitűzött célok
megvalósításának szentelhették45. Ugyanakkor az elért eredmények a mai napig vita
38
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Ez a megosztottság azonban majd csak később, az alkoholtilalom életbe lépése után lesz meghatározó.
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tárgyát képzik az Egyesült Államokban, általában abból kiindulva, hogy az alkoholtilalom bevezetése a személyi szabadságjogok megcsorbítása, mely ellenkezik az Amerikai
Egyesült Államok alapértékeivel.
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Feller Diána

A Wnt5a és Wnt11 szignálmolekulák
expresszióváltozása dohányfüst indukálta in vivo
és in vitro gyulladásos modellrendszerekben

Bevezetés
Tüdődaganatok

N

apjainkban a tüdődaganatok előfordulása világszerte rendkívül magas és az esetek
száma folyamatosan növekszik. A tüdődaganatot a második leggyakrabban előforduló daganattípus közé soroljuk és a halálozási rátát ﬁgyelembe véve pedig a legelső
helyen áll.1 Jelenlegi adatok szerint évente 1,38 millió ember hal meg a tüdő daganatos
megbetegedései következtében.2 Ez a típusa a rákos megbetegedéseknek több ember halálát okozza, mint a mell-, prosztata-, illetve vastagbéldaganatok együttesen.3 A legtöbb
esetet 60 és 70 éves kor között diagnosztizálják, nagyobb százalékban a férﬁaknál, de
a nők körében előforduló tüdőrákos esetek száma folyamatosan emelkedik.4 Epidemiológia adatok alapján bizonyított tény, hogy a tüdődaganatok kialakulásának elsődleges
rizikófaktora maga a dohányzás.5 Tanulmányok beszámoltak arról, hogy a daganatos
betegek 90%-a kapcsolható bizonyos mértékben és formában a dohányzáshoz. Egyértelműen kimutatható a dohányzás mértéke és a tüdőrák kialakulásának rizikója közötti
lineáris összefüggés is.6 A tüdődaganatok többsége malignus (rosszindulatú) karcinóma, mely arra utal, hogy a daganat a tüdő epitheliális szövetéből, azaz hámszövetéből
származik. A tüdődaganatokon belül szövettanilag két fő csoportot különíthetünk el,
80%-át a nem kissejtes tüdődaganatok, maradék 20%-át pedig a kissejtes tüdődaganatok
teszik ki.7 A nem kissejtes típuson belül további alcsoportokat különböztetünk meg,
nevezetesen az adenokarcinómát, planocelluláris karcinómát, vagy a nagysejtes tüdődaganatot.8 A tüdő normál ﬁziológiai mechanizmusait számos, összetett jelátviteli útvonal szabályozza és irányítja, melyek patoﬁziológiás esetekben is szerepet kaphatnak,
úgymint gyulladásos folyamatok vagy tumorképződés.9 Többek között ide soroljuk a
Wnt szignalizációs kaszkádrendszert is.10
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A Wnt jelátviteli útvonal
A Wnt családban 19 különböző szekretált glikoprotein molekula vesz részt, amelyek
az úgynevezett Frizzled, sejtmembránban található receptorhoz kapcsolódva jelátviteli
útvonalakat indítanak a sejten belül és végül a sejtmagban különböző gének átíródását
eredményezik.11 A Wnt molekulák három különböző jelátviteli útvonal indukálására képesek, egy kanonikus és két nem kanonikus (Ca2+ függő és PCP [planar cell polarity]
függő) szignalizációra.12 Ezek alapján megkülönböztetünk kanonikus (Wnt1, Wnt3,
Wnt3a, Wnt7a, Wnt7b, Wnt8) és nem kanonikus (Wnt5a, Wnt4, Wnt11) molekulákat.13
A Wnt jelátvitel útvonal szerepe az emberi szervezetben nagyon sokféle lehet. Az embrionális fejlődésben, sejtdifferenciációban, sejtproliferációban, sejtadhézióban, sejtek
közötti kommunikációban, gyulladásos folyamatok indukálásában vagy a karcinogenezisben (tumorképződés) játszhat szerepet.14 Egy korábbi tanulmány humán primer
tüdőkarcinóma sejteken vizsgálta a Wnt molekulák és azok receptorainak expressziós
változásait. Eredményül azt kapták, hogy két nem kanonikus Wnt molekula, a Wnt5a és
a Wnt11 jelentősebb expressziónövekedést mutattak az egészséges tüdőmintákhoz viszonyítva. A Wnt5a a planocelluláris karcinómák, a Wnt11 pedig az adenokarcinómák esetében mutatott nagyobb expressziónövekedést. Ezek alapján feltételezhetjük, hogy a Wnt11
és Wnt5a szignálmolekulák mennyiségének növekedése potenciális indukciós faktora lehet a planocelluláris karcinóma és esetlegesen az adenokarcinóma kialakulásának.12

Célkitűzés
A tüdődaganat kialakulásának molekuláris szinten való vizsgálódása, esetleges gyógyszercélpontok azonosítása és tesztelése, illetve a betegség modellezése gyógymód hiányában rendkívül fontos. Ezért kutatásunk céljául tűztük ki az in vivo, egérmodell
létrehozását, melyben a Wnt szignalizáció a krónikus dohányfüstnek kitett egerekben
molekuláris szinten tanulmányozhatóvá válik. Emellett megállapítani, hogy van-e a
dohányfüst expozíciónak expressziónövelő hatása a Wnt5a és a Wnt11 jelátviteli molekulákra. Végül pedig egy in vitro, humán sejtes modellrendszer kialakítása, ahol az
egérmodellben tapasztalt, a Wnt szignalizációt érintő molekuláris változások tovább
vizsgálhatóvá válnak humán sejtekben is.

Anyag és módszer
In vivo, egérmodell
Hím (C57BL/6) típusú egerek dohányoztatása 1, 2 és 3 hónapig, napi két alkalommal
1 órán keresztül. A dohányoztatás egy speciális kamrában történik, amelybe egy automata szívóberendezés a dohány füstjét a kamra belsejébe vezeti és az abban tartózkodó
egerek passzívan belélegzik a füstöt. Ezt a kísérleti rendszert in vivo légúti gyulladásmodellnek nevezzük. Ezután az egerek tüdejéből izolált RNS felhasználásával, kvanti11

HUELSKEN – BEHRENS 2002. 3977.
BARTIS ÉS MTSAI 2013.
BERKI ÉS MTSAI 2011.
14
HE – JABLONS 2006. 27.
12
13
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tatív real time-PCR vizsgálatokkal a Wnt5a és Wnt11 molekulák mRNS szinten történő
expresszióváltozásait határoztuk meg. A dohányoztatott egerekben mért relatív Wnt5a
és Wnt11 expressziókat a kontroll, nem dohányoztatott egércsoporthoz viszonyítottuk
és a PCR mérések során háztartási génként egér β-aktint alkalmaztunk. Emellett az
egerek tüdejéből készített parafﬁnba ágyazott metszeteken a Wnt5a és Wnt11 fehérjékre speciﬁkus antitestekkel immunﬂuoreszcens festéseket végeztünk, ahol a fehérjék
expresszióváltozásait detektáltuk immunﬂuoreszcens mikroszkóp segítségével. A statisztikai analíziseket a RT-PCR mérések esetében Mann Whitney U teszttel végeztük és
az adatokat átlag (SEM) ábrázoltuk.

In vitro, humán sejtes modell
Humán epitheliális eredetű, tüdőkarcinóma sejtvonalakat dohányoztattunk 1, 3 és 7 napon keresztül, a fent említett módon. A sejtvonalak között két adenokarcinóma típusú
(A549, H2122) és két planocelluláris karcinóma (H157, H520) volt. A sejteket 24 lyukú
plate-en, növekedésükhöz szükséges médiumban (DMEM, RPMI) tartottuk. A sejtekből
RNS-t izoláltunk, majd azokból cDNS-t készítettünk. Ezekből kvantitatív RT-PCR vizsgálattal a Wnt5a és Wnt11 gének expresszióváltozásait határoztuk meg. A mérésekhez
háztartási génként humán β-aktint használtunk és a változásokat a kontroll, nem dohányoztatott sejtvonalakhoz viszonyítottuk.

Eredmények
Az in vivo egérmodellben, a RT-PCR eredmények alapján elmondható, hogy a Wnt5a
esetében szigniﬁkáns génexpresszió növekedés tapasztalható 1 és 2 hónapos dohányoztatás után, illetve a kontroll egerekhez képest szintén egy emelkedett relatív
expresszió mérhető a harmadik havi dohányoztatást követően. Ezzel együtt a Wnt11
gén expresszióváltozása az első hónap után szigniﬁkánsan megemelkedik, a következő
hónapra lecsökken, majd a harmadik havi dohányoztatás után ismét megemelkedik.
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Az egértüdő metszeteken végzett immunﬂuoreszcens vizsgálatok az előző eredményeket alátámasztják, hiszen a dohányzás időtartamával korrellálóan megemelkedett
fehérjeexpressziókat tapasztaltunk a Wnt5a és a Wnt11 esetében is, ahol a kontroll,
nem dohányoztatott egértüdő metszetekhez viszonyítottunk. A fehérjék megemelkedett mennyisége mellett azok epitheliális lokalizációját is detektálhattuk az egértüdő
metszeteken.

Az in vitro, sejtes modellrendszerben végzett eddigi kísérletek azt mutatják, hogy az
adenokarcinóma sejtvonalakon (A549, H2122) belül a Wnt5a és a Wnt11 génexpressziója
is lecsökken a dohányzás hatására, ezzel szemben a planocelluláris karcinóma típushoz tartozó sejtvonalakban (H157, H520) mindkét gént vizsgálva megemelkedett
génexpresszió mérhető a dohányoztatás hatására.
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Következtetés
Eredményeink azt bizonyítják, hogy mind a Wnt5a, mind a Wnt11 jelátviteli molekulának jelentős szabályozó vagy indukciós szerepe lehet a tüdő tumoros elváltozásainak
folyamataiban. Mivel az in vivo, egér és az in vitro, humán modellrendszerünkben a
Wnt5a és a Wnt11 molekulák expressziója hasonlóan változott a dohányfüst expozíció
hatására, feltételezzük, hogy e két modell megfelelő kutatási rendszerként szolgál a
további vizsgálatok elvégzéséhez, illetve, hogy a jövőben a planocelluláris karcinóma
kialakulásának behatóbb molekuláris analízisét lehetővé teszik.
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Ferenczy Nikolett

Hagyomány (s)értés Lengyel Péter Macskakő
című regényében

A prózafordulat hagyománya

A

z irodalom története aligha tekinthető egyszerű linearitásnak, egyfajta kontinuitást
mégis implikál, s ezt a folyamatosságot a korábbi szövegekhez való kapcsolódás
hézagtalansága adja. Az így körvonalazódó hagyomány-kérdés mégsem nyújt teljes magyarázatot: a folyamatban párhuzamosként megjelenő irányok, a kirajzolódó cezúrák
vagy az őt megelőzőekkel szembehelyezkedni kívánó poétikai struktúrákat alkalmazó
szövegek mind kifogásolhatóvá teszik az egyszerű hagyományozódás elméletét.
Ebben a problémakörben különleges helyet foglal el az a hetvenes években a magyar
irodalomban feltűnő irány, mely egy új prózapoétikában jut kifejezésre. Az időszak
megítélése persze közel sem egységes; az eltérések mentén a prózafordulat írásművészete egyrészt a posztmodern, ugyanakkor pedig a „Péterek-nemzedéke” mint koncepció felől is értelmezhető.
Az ekkor megjelenő próza újdonsága mégis kivétel nélkül felismerhető; az ezt körvonalazó néhány közös pont közül a továbbiakban a szövegek hagyománykezelésére, az
őket megelőző irodalom hagyományként való felhasználásra fogunk nagyobb ﬁgyelmet
fordítani.

Közös hagyomány
A különböző fogalmi rendszerek konszenzusát alkotó igen kevés felismert metszeti
pont közül az egyik, ha nem is a legjelentősebb, a próza ezen új hullámának a (szöveg)
hagyományhoz való viszonya. A tárgyalt prózapoétikai vonulat az őt megelőző irodalmakat elsősorban eszközkészletnek tekinti: nem azok megtagadása, a velük szemben
való elhelyezkedés adja ennek az irodalomnak a létmódját, hanem az a szemlélet, ami
minden már meglévő, egyszer megírt szöveget újraírandónak/írhatónak tekint. A korábbi szövegek intertextusként beemelődnek a mű szövetébe, az új kontextus által új
jelentésrétegeket nyernek, s így visszamenőleg átértelmeződnek az eredeti szövegek is:
a beemelt/utalt részlet által reﬂexió, kritikai megközelítés tárgyává lesznek.1
Ez az általánosabbnak tekinthető észrevétel azonban rögtön tovább árnyalódik, ha
szemügyre vesszük a két, talán legtöbb hatást kiváltó, a korszakot értelmező fogalmi
konstrukciót: Kulcsár Szabó Ernő elméletét a posztmodernről, valamint a fordulatot két
fázisban tárgyaló Balassa Péter kritikai észrevételeit.

1

BALASSA 1987a, 230–234.
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Kulcsár Szabó Ernő története
A korszaknak a posztmodern-fogalom felől való értelmezését elsősorban Kulcsár Szabó Ernő határozza meg A magyar irodalom története 1945–1991 c. munkájában.2 Ez az
irodalomtörténeti összefoglaló felépítését tekintve két részre tagolódik:3 az adott jelen
irodalmi vonulatának -- mely vonulat a hetvenes évek végén indult -- leírása a posztmodern fogalmával, illetve az ezt az irodalmat megelőző művek sora, mely sorhoz nyilván
az „tartozhat”, ami az új, posztmodern próza előzményének tekinthető.4
A Kulcsár-féle posztmodernnek a legjellemzőbb eleme az a merőben új nyelvszemlélet, amely a nyelvi világszerűség/megelőzöttség, s az ehhez kapcsolódó „re-writing”
jelenséggel írható le leginkább.5 Ennek a szemléletnek egyik kulcsa annak a tételezése,
hogy a nyelv egyszer már mindent „kimondott”, megalkotott, tehát már minden létezik korábbi szövegekben, csak ezek újraírása lehetséges. A szubjektumnak a nyelvvel
való dialógusa6 lesz a műalkotás eredete, nem pedig a szerzői intenció vagy a valóság
világszerű realitása: a szöveg által leírtaknak már nincsen a valóságban (egyértelmű)
referenciája.7 Míg a kései modernben ez integratív folyamatként működik,8 tehát az egy
irodalmi nyelvben manifesztálódik az „alkotótárs”, addig a posztmodern felbontja ezt,
s a nyelvi sokféleségre tekint.9 Ez a nem oppozicionális elgondolás (irodalmi és nem
irodalmi között) teszi lehetővé a re-writing aktusának valódi megjelenését is.10
A nyelvszemléletben rejlő újítás lesz Kulcsár Szabó Ernőnél a korszerűség, a posztmodern kulcsa, s legjellemzőbben a művek értékmérője is.11 Ez alapján a posztmodern
prózairodalom csúcsára Esterházy Pétert emeli,12 az irányzathoz sorolt további szerzők
közül Lengyel Péter, mint látjuk, kimarad13: Kulcsár irodalomtörténetében A hetvenes
évek átmeneti formáinak irodalma fejezetcím alá kerül az életmű (az általam ismert
további szövegeinek egyikében sem írja ezt felül), elsősorban azért, mert az ezen fejezetcím alatt tárgyalt többi szöveggel egyetemben „nem járt együtt alapvető, a teljes
nyelvi-poétikai magatartást is átható szemléletváltással”.14
E keretbe Lengyel Péter életműve elsősorban a Cseréptörés c. regénye alapján lép
be,15 a Macskakő elhelyezésének kulcsát pedig az a belátás fogja adni, hogy a regény
intenciója szerint a világ létező összefüggések rendjeként lepleződik le, mely összefüggéseknek a történet ad struktúrát, a történetformálással nyernek jelentést. Ehelyütt
nem tisztünk akár a Cseréptörésről, akár a Lengyel-életmű többi darabjáról állítást tennünk, viszont szükségesnek látjuk, hogy rámutassunk: a Macskakő, ha következetesek
2
Jelen írásban ezen munkáját (KULCSÁR 1994.) tekintjük meghatározónak, de ez a fogalmi konstrukció
természetesen más írásműveiben is kirajzolódik. A következőkben hivatkozott még: KULCSÁR SZABÓ 1996,
2000.
3
BEZECZKY 2008. 19.
4
BEZECZKY 2008. 22–23.
5
KULCSÁR SZABÓ1994. 167, 1996. 74–75, 2000. 121.
6
KULCSÁR SZABÓ 1994. 165, 2000. 127, 1996. 56–57,
7
KULCSÁR SZABÓ 2000. 118, 120.; 1994. 161.; 1996. 46.
8
KULCSÁR SZABÓ 2000. 127.
9
KULCSÁR SZABÓ 2000. 129–130.; KULCSÁR SZABÓ 1996. 73.
10
KULCSÁR SZABÓ 2000. 128–131.
11
BEZECZKY 2008. 11, 32–37.
12
Külön fejezetet csak Esterházy és Nádas kap, ám a Nádas-próza minden elismert értékével sem nyerheti el a
korszerű vagy posztmodern jelzőt.
13
KULCSÁR SZABÓ 1994. 170–184.
14
KULCSÁR SZABÓ 1994. 143.
15
KULCSÁR SZABÓ 1994. 151.
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igyekszünk maradni Kulcsár fogalmi rendszeréhez, a posztmodern alkotások körébe
sorolandó. Utalni is csak arra áll módunkban, hogy a két diegetikus szintet magában
foglaló regény ellentmondásos elbeszélői alakot teremt, mely ellentmondás úgy válik
feloldhatóvá, ha az elbeszélő alakját nyelvileg, nyelvben létrehozott szubjektumnak
gondoljuk el: a regény valóságának tekintett ontológiai szinten ez a ﬁgura nem létezik,
csak a nyelvi „én” kategória hozza létre, egy hang, egy nézőpont, ahonnan az elbeszélés megvalósul; nézőpontból szubjektummá önmaga kimondása által válik. Ez az
eljárásmód pedig felmutatja a nyelvi megelőzöttség világszemléletének megfelelő prózapoétikát. A regényben feltáruló világ valóban létező összefüggéseket rejt, ám nem
kizárólagosan azokat (mint az elbeszélő alakjában is látjuk), ezen összefüggések feltárása pedig a történetformálás aktusához kötődik, ám ennek eljárása felülíródik azáltal,
hogy a történetmondáshoz szükségképpen járuló elbeszélő maga lesz konstruált, nem
pedig a létrehozott jelentések.
Az irodalom Kulcsár által elbeszélt történetének célját tehát a Lengyelt ilyen módon magában foglaló posztmodernség irodalma adja, mely posztmodern fogalom azt
is meghatározza, hogy mi értelmezhető ennek az iránynak a hagyományként; így rajzolódik ki egy az elbeszélhetőséget, nyelviséget problematizáló Kosztolányi—Márai—
Ottlik—Mészöly, Mándy vonal,16 amelyhez a fent leírt módon a posztmodern szerzők
kapcsolódnak.

Balassa Péterei
A másik jelentős, a hetvenes években kezdődő prózai irányzatra vonatkozó konstrukció Balassa Péter kritikai szemléletéből olvasható ki. Az új alkotói irány általa használt
„Péterek-nemzedéke” játékos elnevezése nem motiválatlan: e körhöz Balassa Esterházy, Nádas és Lengyel Pétert valamint Bereményi Gézát sorolja.17 Ez a Péter-koncepció
azonban az általa két fázisúként elgondolt prózafordulat első fázisát alkotja, a második
alapját Mészöly Miklós Megbocsátás című regénye adja.18
A két fázis elkülöníthetősége (s itt persze nem éles elkülönítésről, inkább hangsúlyeltolódásról van szó) leginkább a nominalizmus-referencialitás, illetve az elbeszéléstörténet fogalompárok alapján valósítható meg. A nominalizmus Balassánál azt a nyelvszemléletet takarja, mely szerint a szavak nevek, melyek csupán önmagukkal azonosak; a kijelentések nem rendelkeznek a valóságban referenciaponttal. Ennek megfelelően nem is a világban fellelhetőről szól a szöveg, az ilyen módon felfogott nevekről, hogy
ezek működéséről-működtetéséről – tehát magáról az elbeszélésről. A második fázist
jellemző referencialitás éppen ellentétesen működik: a szavak újra a világra vonatkoznak, melynek következtében megvalósul a „történet visszahódítása”.19 A különbségek
ellenére azonban hangsúlyoznunk kell, hogy e két fázis mégiscsak egy, heterogenitásában is koherensnek feltűnő fordulatot alkot, melynek első fázisa világ- és nyelvszemléletében egybecsengni látszik Kulcsár Szabó posztmodern fogalmával. Balassa Lengyelt
ehhez az első fázishoz tartozónak véli.

16

KULCSÁR SZABÓ 1994. 35–36.
BALASSA 1987b, 212.
18
Az első fázis poétikájában rejlő lehetőségek végeleges kiaknázását a Film jelenti (BALASSA 1982. 209; 1987a,
234.), a második fázis mintájává már a Megbocsátás avatódik (BALASSA 1985.)
19
BALASSA 1985. 113–115.; 1987. 234.
17
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Az így értett új próza, prózafordulat a „rejtőzködő hagyományhoz”20 kapcsolódik; a
történeti-politikai okokból fontosnak ítélt „realista” regénnyel szemben a korábbi munkák közül az elbeszélés kérdéseit problematizáló szövegek válnak itt is elődökké, különös tekintettel Kosztolányi, Füst, Csáth, Déry, Örkény, Ottlik, Mándy, Mészöly, Szentkuthy munkásságára21 – ez a felvázolt korpusz sem áll távol a Kulcsár Szabó elméleténél
tárgyalt hagyomány-vonaltól. A hagyománykezelési eljárások azonban eltérést mutatnak a Balassa Péter által megkülönböztetett két fázis esetében. Míg az első fázis szövegszerűségében viszonyul a hagyományhoz: az „elbeszélés mint eljárás tematizálódik” a
hagyományértelmezés kapcsán is, addig a „második szakasz a történet restaurációjának jegyében áll”.22
Ha annak az irodalmi iránynak a hagyománykezelését tesszük vizsgálat tárgyává,
melyet Kulcsár Szabó Ernő posztmodernnek nevez, Balassa Péter pedig a próza két
fázisú megújításaként lát, arra a következtetésre juthatunk, hogy a hagyományhoz való
kapcsolódásuk az őket megelőző irodalom szövegeinek illetve eljárásainak beépítésével
azok újraírása valósul meg; a forrásnak tekintett korpuszban pedig kiemelt helyet foglal
el (Kulcsár és Balassa hallgatólagos konszenzusát véve alapul) Kosztolányi, Ottlik és
Mészöly művészete.

A prózafordulat mint hagyomány
Az „új próza” nem egységes irányként való elképzelése a hagyomány kérdésének is
eltérő szempontból való megközelítését jelenti.
Szirák Péter elgondolásában két fázis helyett sokkal inkább két fordulat jelenik meg.
Az első fordulatot az elbeszélés hangsúlyozottságának égisze alatt íródott regények jelentik, melyek elsősorban Esterházy Péter, Nádas Péter és Mészöly Miklós (korai) munkáiban öltenek testet, míg a második fordulatban főként a történet visszatérése érhető
tetten, formájukat tekintve pedig a kispróza felé való elhajlás lesz a jellemző – ez már a
kilencvenes évek irodalmához köthető.23 Ez az elgondolás erős analógiát mutat Balassa
Péterével, lényegi eltérésük azonban rögtön szembe ötlik: itt nem egy fordulat, irányzat
két megvalósulási lehetőségéről van szó, hanem a két irányt lényegében különbözőnek
gondolja el. Míg a hetvenes-nyolcvanas években lezajló „prózafordulat” irodalmában
„egyesíthetetlen modernizmus-formációk”24 jelentek meg, addig a nyolcvanas-kilencvenes évekre a (párhuzamosan lezajló európai és amerikai kánonképződés folyamatából
levezetett) posztmodern fogalmát véli alkalmazhatónak.25 Ez a kétvonalbeliség a hagyomány kérdésében is karakteresen mutatkozik: elméletében az Esterházy, Nádas, Mészöly alkotta irány a „mai magyar prózában az értésmódok »keretéül«, az irodalmi kommunikációba belépő művek »hagyományaként« szolgálnak.”26 Ennek a hagyománynak
a folytonosságát vagy módosulását fogja jelenteni prózánknak a Márton László, Garaczi
László, Bodor Ádám, Krasznahorkai László, Lengyel Péter, Kertész Imre, Temesi Ferenc
névsorral jelölhető vonala.27
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Ezen két vonal meghatározásával azonban együtt jár az irodalom alakulásának, hagyományfolytonosságának „rizomatikus” elképzelése is: a szövegek „bonyolult és összetett kapcsolatban” állnak egymással, ami egy „nem ellentét-elvű logikus kibontakozás,
[…] újabb és újabb viszonylatokat létesítő hálózat[ot alkot].”28 Ennek megfelelően nem
szükséges sort keríteni Lengyel Péter Ottlik prózájára való vonatkozásának visszavonására, semlegesítésére,29 ám a Macskakő elemzésében igen hangsúlyosan jelenik meg az
a Bónus Tibornak ott hivatkozott tanulmányából kiinduló megállapítás, amely a regénynek az Esterházy Péter Termelési-regény című munkájára való utaltságát tételezi.30

Két hagyományos példa
Mint a fentiekből is láthattuk, annak a prózairánynak, ami a hetvenes években indult útjára hazánkban, több értelmezési kerete is él, melyek a szöveghagyomány kérdésében
sem mutatnak minden ponton egyezést. Közelebb lépve Lengyel Péter Macskakő című
regényéhez arra teszünk kísérletet, hogy ezen fogalmi keretek viszonyaira világítsunk
rá egy vitatottnak tekinthető szövegen keresztül.

Az archaikus Lengyel
A szöveghagyomány beépítése utalás, rájátszás, rejtett idézés, formai-szerkezeti analógiák mentén is megvalósulhat.31 A leginkább szembetűnő szövegközi kapcsolatot a
regényben az archaikus betétek jelentik.
Az archaizmus egyben intertextus is: egy korral, egy műfajjal, esetleg egy konkrét
alkotóval áll intertextuális viszonyban.32 Ez esetben Lengyel Péter nem egy konkrét,
létező korábbi szöveggel valósítja meg a szövegközöttiséget:33 a 16. századi nyelvhasználat felvételével annak a kornak teljes korpuszával teremt intertextuális kapcsolatot.
A nyelvi archaizmus felveti a szinkrónia-diakrónia kérdését, mivel egy történeti nyelvállapotot kell a mai nyelvhasználathoz igazítani, s így egy tudatosan diszharmonikus
szinkrónia jön létre, 34 melynek eredménye egy harmadik, közöttes nyelv lesz.35 Lengyel
Péter azonban nem veszi ﬁgyelembe a szinkrón aspektust, célja, „hogy a nyelv réginek
tessék, s inkább az a fontos, hogy minél jobban különbözzön a mai nyelvtől”36 Úgy
tűnik az archaizmus szerepe itt maga az archaizmus: a szöveghagyomány intencionált
érintetlenül hagyásával írja felül annak jelentését: megfosztja a forráskorpusz leíró-elbeszélő funkciójától, és az archaizmus mint irodalmi eszköz bevett alkalmazási módjától is eltér: nem a megidézett szöveget/szövegeket, hanem az archaizmust mint eljárás
módot alakítja újra.
28
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A műfaj rejtélye
A regény másik, legalább ennyire jelentős intertextuális működésének a krimivel, detektívregénnyel való kapcsolatát tekinthetjük. Ez esetben szintén elmondható, hogy
„[a] regény […] nem egy konkrét művel […] létesít intertextuális kapcsolatot, de egy
egész műfajjal”.37
A regénynek a krimihez való viszonyát legjobban Bényei Tamás metaﬁzikus detektívtörténet fogalma írja le.38 A metaﬁzikus detektívtörténet és a krimi kapcsolata analóg
a posztmodernnek a hagyományhoz való viszonyával: megtartó és kritikus; a metaﬁzikus detektívtörténet használja a krimi lehetőségeit, de egyszerre parodizálja, le is
bontja azokat.
A metaﬁzikus detektívtörténet kifejezés metaﬁzikus jelzője megtévesztő lehet: már
a klasszikus krimi is tekinthető ismeretelméleti állításnak: a világ megismerhető, a
rend megtalálható, a rejtély megoldható: a klasszikus krimiben létrejövő „szerkezet
rendje”, a „történetmondás tiszta örömét” hozza magával, a metaﬁzikus detektívtörténetben a rejtély nem oldódik meg, nem áll vissza a történetmeséléssel a világ rendje.
A metaﬁzikus detektívtörténet azonban a világ megmagyarázhatatlanságát hivatott bemutatni: Macskakőben az elbeszélő halála végső rejtélyként áll előttünk: nem tudjuk
egységes identitásként kezelni a narrátorát-„főhősét”. A lélektani ábrázolásnak a krimi
általi elhagyottsága a metaﬁzikus detektívtörténetben oly módon jelenik meg, „hogy
a szereplők kizárólag mint a szituáció által meghatározott »dolgok« léteznek […], a
verbálisan létező ﬁktív világ tartozéka[i], nem más[ok], mint nyelvi kitaláció[k]”.39 A
Kulcsár Szabó posztmodern fogalmának taglalásakor utaltunk a szöveg azon értelmezési irányára, mely szerint a regény Apa alakjának létmódja éppen nyelvi jel mivoltából
adódik – tehát működésmódja megegyezik a Bényei által leírt metaﬁzikus detektívtörténetek szereplőiével. A klasszikus krimi ellentétes jó-rossz pólusai a metaﬁzikus
detektívtörténetben e két kategória megszűntetésével íródnak újra: szereplői szinten
Dajka is elveszti a tisztán „jó” erkölcsi kategóriáját Bórához fűződő érzelmei miatt,
miközben ez a regényvilág szintjén is megvalósul: Budapest fejlődése a bűnözés színvonalának emelkedését is maga után vonja: világvárossá válása a helyi kriminalizmus
világméretűvé válását jelenti.
Láthatjuk tehát, hogy a Macskakő megfelel a metaﬁzikus detektívtörténet műfaji
kritériumainak,40 a krimi műfajához való viszonya a posztmodern hagyomány-attitűdjét mutatja, nem véletlen, hogy a metaﬁzikus detektívtörténetet Bényei is jellemzően
posztmodern műfajnak véli.

Szöveg-hagyomány
Az előzőekben azt láthattuk, hogy a Macskakő részben alkalmazza az archaizmus eljárását, illetve a krimi műfaji jellemzőit, ám nem ezek egyszerű átvételéről van szó.
37
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Mindkét írásmód esetén azoknak a szöveghagyományból eredő változatának felülírását, új funkcióval való ellátása révén új jelentéssel való megterhelését tapasztalhattuk.
Miközben nem lehet tagadni, hogy a Macskakő több ponton mutat hasonlóságot a
Termelési-regénnyel, azt túlzás volna állítani, hogy egy műfaj alapulvétele majd konvenciónak kritikai újraírása, valamint az a vonás, hogy „[m]indkét mű tartalmazza önmaga
megírásának történetét is”41 elegendő volna ahhoz, hogy a Macskakőt Esterházy, vagyis
a hetvenes évek jellemző prózájának a hagyomány-folytatójaként lássuk. Sokkal inkább
arról van szó, hogy azonos prózapoétikai irányhoz tartoznak: a prózafordulat/ új próza/ posztmodern jegyében értelmezhetőek ezek a szövegek.
Ez alapján a Szirák Péter által felvázolt két, egymást követő fordulat-elmélet helyett
alkalmasabbnak tűnik, ha – az ide kapcsolódó írásművek eltéréseit ﬁgyelembe véve,
azok jelentőségét nem tagadva, alapjaiban mégis konszenzusában megítélve – egy
iránynak tekintjük ezeket az alkotásokat. Az első fejezetben ezen modellhez kapcsolódóan elmondottak igaznak bizonyultak a Macskakőre nézve is: a hagyományt nem
megtagadó, hanem azt beépítve újraíró attitűddel találkozhattunk.
Kérdés marad azonban, hogy ha Balassa Péter alapján két fázisúnak gondoljuk el
prózánk elemzett változását, akkor e két fázis közül a Macskakő hol kaphatna helyet.
Miközben megvalósulni látszik a nominalizmusnak nevezett nyelvszemlélet, nagy teret nyer maga az elbeszélt történet – bár az elbeszélés mikéntjére való reﬂektálás nem
teszi lehetővé az abba való belemerülést. A hagyományértelmezésből adódó eljárások
a történettől, az olvasói prekoncepcióknak megfeleltethető történettől való eltávolodást szorgalmazzák, így kifejezetten ezen szempont alapján a Macskakő inkább az első
fázishoz tűnik szorosabban kapcsolódni, de ezt csak annak megállapítása mellett jelenthetjük ki, hogy ha amennyiben egyáltalán elkülöníthető ez a két szakasz, akkor a
regény határpozíciót foglal el.
Talán már ebből a végső hezitálásból is érzékelhető a korszak kritikai megítélésének
sokszínűségéből adódó általános bizonytalanság. Ez természetesen nem tökéletesen
feloldható, de a különbségekre, ellentmondásokra való rávilágítás termékeny eljárásnak
bizonyulhat – hagyományosan elgondolva.
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Cătălin Filip

Comparative views over agricultural policies
in Hungary and Romania between 1945 and 1960

Keywords: Communist Party, agriculture, land ,peasant, cooperative.
After 1945, the two neighbouring Communist states Hungary and Romania embarked on a similar
journey both in political and in economical terms. After the implementation of land reform, which
was populist and economically inefﬁcient, both countries started to adapt the Soviet agricultural
cooperative model. The propagandistic discourse of the authorities towards the new direction
of agriculture had not been accompanied by mass peasant grip, the collective farms knowing
organizational difﬁculties from the beginning. Despite of the fact that they should have followed
the same directions in the construction of socialist agriculture, the ways of the leaders of the two
countries had been different. The Romanian Communists promoted an uncompromising policy
of collectivization with multiple political and economic pressures against peasants, while the
Hungarians were more opened to incentives the peasants and to relax the system.

T

he victory of the United Nations in World War II and the fact that Stalin’s Soviet
Union took over military control over Eastern Europe, sealed the fate of this
region. Since 1947, the Soviets started to establish their domination in Eastern Europe
along with the implementation of political, economic and social arrangements, copies
of the Communist system from the Soviet Union towards seven states of “Popular
Democracy”. In terms of the agriculture, the Soviet model was the collectivization. In
Stalin’s conception, the private property in agriculture is only to create capitalism and
exploitation1. For the Communist leaders it was perfectly clear that the introduction of
the Soviet agricultural model would have generated serious problems. This is the direct
result of the fact that the majority of rural population of Eastern Europe considered
land-possession as a core value.
The coming to power of the Communists in Hungary and Romania began with the
releasing of the agrarian reforms. First of all, the decree 600/1945, which had been
issued in March 17, 1945, ordered the seizure of lands belonging to right-wing extremist
leaders, of war criminals as well as the Roman Catholic Church. Gentry were allowed
to retain 100 holds (50 hectares) while peasant proprietors could keep 200 holds (100
hectares). Implementation of the land reform went ahead within just a few weeks, the
land distribution committees having 5.6 million holds (2.8 million hectares) at their
disposal. Part of the lands had been used to set up state-farms and had been allocated for
cooperative management, but 3.2 million holds (1.6 million hectares) had been divided,
mainly in parcels of around 5 holds (2.5 hectares) amongst 642,000 claimants2. The
1
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priority was given to landless farmhands and day-labourers, peasant owners of dwarf
properties and those of large families. As a result of this, the proportion of peasants who
were still landless or owned less than 1 hold (0.5 hectares) dropped from 46% (1941) to
17%, while the ratio of peasant dwarf, small- and middle-holders swelled from 47% to
80%, leaving just 3% who were classiﬁable as reach peasants (down to 7%)3.
In Romania, an agrarian reform was adopted on March 23, 1945 under the 187
decree of the government controlled by the Communists led by Petru Groza. There
were expropriated properties that were generally over 50 hectares, and properties of
war criminals, collaborators and absentee. It was seized approximately 1.4 million
hectares of which over 1.1 million hectares were offered to peasants, while the rest
remained in state reserve. The number of those who received land was over 900,000,
meaning that each family got approximately 1,2 hectares4. Thus, during the years
of 1941 and 1948, the area occupied by small farms (1-5 hectares) increased from
30.9% to 47.4%. On the other hand, the other categories the surface of householders
decreased: 7% for properties between 5 to 10 hectares and 5,7 % for the exploitations
of 10-50 hectares5.
Leading to the growth of small properties, the land reforms in Hungary and in
Romania proved to be economically counterproductive, showing its populist, socialpolitic character that was offered by the Communists Parties. Many productive estates
had been destabilized on the background of food crisis. The reform did not only lead
to a new division of plots and peasant impoverishment. The contradictions were
emphasized by the existence of many peasants who did not receive land6.
Following the Soviet model of economic communization, The Communist Parties
moved to the collectivization of agriculture in their countries. In Hungary, the lesson of
1919 had made it clear that the only way to win over peasants was by introducing the
land reform. Thus, the creation of cooperative forms of farm management was a longterm goal of the Party’s agricultural policy, though that intention was not made public
until February 1948.7.
In Romania, the triggering of collectivization was preceded by some earlier steps.
First of all, the introduction of the quotas in 1945, duties on agricultural products that
farmers had to deliver at the prices offered by the state and then, the nationalization of
rural properties, belonging to King hospitals, schools and churches in 1948. The decree
83, which had been issued in March 2, 1949 proved to be very signiﬁcant, stipulating
the total expropriation for land and houses of holders who were affected by the decree
187/1945. On this occasion, 7,000 people were evacuated from their residences8.
For carrying forward the process of collectivization, the Hungarian Communist
authorities resorted to a varied bag of measures and pressures in order to convince
peasants to give up their plots of lands and to give in for cooperatives. The ﬁrst method
had been the establishment of the system of compulsory delivery of crop and livestock,
not having been set according to the yield but in accordance to a calculation carried on
3
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by the state. The quantities demanded by the central plan had been paid to producers
at very low prices. Through, this compulsory collecting system was provided 22%
of the stocks that passed through state channels in 1950, but in 1951 it was 47% and
in 1952 it increased to 73%. For peasants, the only way to escape total ruination and
punishment was to give their own lots to the cooperative local farms9. Those who could
not meet these demands on time had been subjected to “punishment in compensation”.
As the outstanding balance accumulated, the conﬁscation of the debtor land, the
house agricultural equipment and livestock followed, and in some cases his arrest and
imprisonment. Between 1948 and 1953, 400,000 peasants had been found guilty of
“supply crime”, the majority of them for not delivering their quotas and for failing to pay
the taxes10. The Communists placed high emphasis on their propaganda, but their efforts
remained unsuccessful as they were not able to persuade farmers about the advantages
of collectivization. The roughly 71,000 wealthier peasant families with landholdings of
25 holds (13 hectares) or more, the so called – ”kulaks”- who had traditionally provided
leadership in the village and had the most viable farms, were particular targets of the
negative propaganda. They were called ”rabid enemies of village people”, ”wolves in
sheep’s clothing” and ”degenerate crocks” , in order that former employers of share
croppers to fall sympathy for them11.
The ofﬁcial debut of the new agricultural policy in Romania occurred at Central
Committee plenum of The Communist Party (March 3-5, 1949), which declared “the
socialist transformation of agriculture”. The strategy to transform the rural world
had been made by introducing “the class struggle principle”. According to Gheorghe
Gheorghiu-Dej, the chief of Party, the principle is to attract poor peasants without land
and livelihoods, even the middle-holders, in the ﬁght against the rich farmers (so called
”chiaburi” = ”kulaks”, considered the last exploitative elements in villages after the
elimination of the great landowners through land reform from 194512.
In Romania, the predatory nature of state obligations and aggressive policy of
establishing cooperatives caused violent riots and other resisting actions from peasants
in Botoşani, Bihor, Arad and Vrancea counties. The pressure and the intimidation
methods used by the Romanian Communist authorities against those who contested
agricultural policies were various: conﬁscation of assets, beatings, executions,
deportations (tens of thousands peasants), imprisonment (in 1959, more than 5,000
peasants had been imprisoned in Romania as political prisoners)13.
Progress in setting up the cooperative groups was extremely sluggish at the beginning.
However, the collectivization generally evolved slowly in Eastern Europe. In 1955, the
area occupied by cooperatives represented only 22% in Hungary and 13% in Romania14.
Only after the application of hard methods by the regime, the effects were the expected
ones. The number of cooperative farms grew from 468 to 5,224 from the end of 1948 to
the summer of 1953, with the membership rising from 13,000 to 376,000 and the total
area of land under cooperative ownership from 76,000 to almost 25 million holds (13
million hectares)15.
9
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The Communist Romania experienced the ﬁrst wave of fast collectivization, asked
from Moscow, which lasted from 1949 to 1953, till the death of Stalin. The collectivized
villages in this round came from areas affected by World War II and the drought, where
peasants were easier to handle through the administrative pressures and promises and
in areas that had proved hostile to regime as a form of disciplinary and repression.
The new land ownership was affected by the neglect of investment in agriculture
with very bad consequences. During the First Year Plan – 1950-1954 (economic
plan), from the total of 6,7 billion Forints invested in the economy, just 14% went to
agriculture, while 47% of budget was allocated to industry and 13% to transport causing
a large-scale movement of labour. The area under cultivation declined year after year
from 9,6 million holds (4,8 million hectares) in 1938 to 9,1 million holds (4,6 million
hectares) in 1956. In this time, the measures of improve yields through more intensive
soil remedial and modernization of farming technology had little signiﬁcance. Average
level of fertilizer application between 1950 and 1953 increased only to 35-44 kilos
per hectare, which was barely the double amount of the 21 kilos per hectare, used
at the beginning of the century, when more highly-developed countries had already
applied 100-300 kilos per hectare. Though the number of registered tractors increased
signiﬁcantly, from10,000 to 26,000 from the summer of 1945 to 1956, in the same
year each tractor had to cover on average 274 hectares, while the comparable ﬁgure
in England was just 21 hectares, in Czechoslovakia 108 hectares and in Bulgaria 251
hectares. These problems kept the yields at very moderate levels. Comparing with the
period – 1931, the yields were just 6% higher for wheat and 1,6% for maize, other crops
not even reached the yields of 1930’s (lucerne, sugar beet). Potatoes proved to be the
only exception, with the increase of 20%.16.
An improvement in agriculture was attempted to introduce by the government
of Imre Nagy (July 4 - April 18, 1956), who brought many corrections in terms of
economic, social as well as cultural policy. In the ﬁeld of agriculture, lists of “kulaks”
had been cancelled, the peasant’s tax and the delivery burdens had been eased and
accumulated arrears on compulsory deliveries had been cancelled17. In January 1954, a
new system had been introduced, which set the quotas three years in advance, and also
laid down these quotas per unit of land: 10-15% lower for the individual farmers and
20-25% lower for those, who had been working in cooperatives. The most important
change was that individuals got a chance to leave the cooperatives, if they intended to
do so, receiving back the plot of land they had put into the enterprises. The cooperatives
might have abolished if two and a third of its members backed that. As a result of these
instructions, the number of cooperative farms decreased from 5,224 to 4,831 and their
membership from 376,000 to 230,000 people. Among other measures were increasing
the ”household plots” from 0,5 hold to 1 hold (0,5 hectares) and the rise of investments
form budget for agriculture from 13% to 24%.18.
Between 1953 and 1956 – the period which is called the “years of stagnation” – the
collectivization remained temperate, with the emphasis on strengthening existing
cooperatives and developing new plans. In the same period, in compensations for the
unpopular and unproﬁtable system of quotas, Communist authorities from Romania
resorted to contracts and procurement for plant and animal products taken from
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peasants. The novelty was given by proper regulatory obligations to the state, more
ﬂexible and which leads to be higher incentive for the peasants. The farmers received
an advance for contracted products. The decision proved to be very effective19. This
resulted in the fact that in 1956, small and medium particular farms (65% of the
country’s total land) with estates between 5 and 20 hectares offered 75% of grain and
vegetable production of the country20.
The takeover of political leadership by János Kádár on November 4, 1956 after the
Revolution of October – caused a new twist in agricultural policy of the Communist
Party of Hungary. Two particularly persuasive modiﬁcations had been introduced
inﬂuencing the situation of peasants: formal acceptance of cases where cooperative
farms had been wounded up and the abrogation of the system of compulsory delivery
of farm produce. By offering agreements that gave advance warning of its purchasing
intentions, the state was better placed to push the overall structure of farm production
in the direction desired, whilst the peasant farmers had the security that they would be
able to sell their products at acceptable prices21. According to the new directives, the
administrative compulsion of cooperatives had been abandoned. This time, an effort
had been made to win over the richer peasant strata – “former kulaks” – those who had
gained good experience in agriculture on their own land and who were reckoned good
farmers in the village community. Thus, they were enticed with the prospect of leading
positions if they went into collective farming.22
However, the Kádár-regime resumed the collectivization process as the ultimate
aim of ofﬁcial policy. The reasons were given by the ingrained socialist belief in the
superior economies of large-scale farms and by the equally ingrained antipathy to
peasant self-sufﬁciency based on private land ownership. These decisions had led to
a further increase of cooperatives’ number: from 4,625 in 1951 to 2,089 in 1956 and
then to 4,489 in 1960. Along with this, the area of collectivized land, after the fall from
1 billion hectares in 1951 to 597 million hectares in 1949, had even more increased
to 3,9 billion hectares to 196023. Whereas in 1958, three quarters of those living from
agriculture were private farmers, to 1962 three-quarters of them had been absorbed
again by the cooperatives.24.
Similarly to Hungary, the last stage of collectivization in Romania had been carried
out between 1957 and 1962. After 13 years of systematic actions carried against the
peasants, the Grand National Assembly met in Bucharest, in April 27-28, reported
by Gheorghiu-Dej the end of collectivization in Romania, socialist forms of property
(5.931 units) owning 96% of the country and 93.4% of the agricultural area (9,084,
700 hectares) and having over 3 million family members. This interval was marked
by the ﬁnal passage from quota regime to contracting regime, which provided higher
amounts for the food state fund. In 1960, individual households supplied 734,000
tons of meat from the 217,000 tons provided by state-controlled cooperatives. The
ratio of milk was 1/5 between socialist and individual households and the ratio of egg
production was 1/4225.
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In Romania, similarly to Hungary, peasant cooperatives members had been offered
beneﬁts like workers industry (beneﬁts in cash and kind, pensions), the opportunity of
owning a small plot of land free from bound (0.4 hectares / family). It should be noted
that mechanization and more widely used fertilizers and irrigation, selected plants and
animals, had reﬂected the phenomenon of increasing production and productivity in
Hungary and Romania. The agricultural productivity calculated in millions of calories
produced by a worker in the period 1948/1949 and 1958-1962 increased to Romania
from 8.6 to 12.5, for Hungary from 12.3 to 21.6, but for Belgium from 29.1 to 56.9 and
for Germany from 31.8 to 59.726. The gaps of cooperatives was determined by the strict
dependence on state plans, drawn regarding the production, sale and remuneration
(causing lack of motivation), stiﬂing private initiative, poor ﬁnancial support received
from the State which emphasized the role of industry in the economy27.
Both Hungary and Romania had opted for the same Soviet model of Socialist
agriculture with speciﬁc pressure and methods of implementation. Nevertheless,
the Hungarian Communists, by their leaders even, had been more concerned with
solving the agrarian deﬁciencies, seeking to boost system, using original ways: free
option to work in cooperatives state or in private agriculture; attracting the private good
householders to management of cooperatives. On the other side, the Romanians choose
the Stalinist model of agriculture. The political and economic pressures were tough and
had resulted in many victims among peasants. The collectivization had almost been
complete.
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A cholecystokinin (CCK) anorexigén hatásának
vizsgálata: az életkor és a testösszetétel befolyásoló
hatása

Bevezetés

A

z energia-egyensúly szabályozó rendszerei két egymással szorosan összekapcsolódó kört alkotnak, amelyek a következő komponensekből állnak: a táplálékfelvétel, az anyagcsere (metabolikus ráta) és a hőleadás. A táplálékfelvétel és az anyagcsere
egyensúlya rövid távon meghatározza az aktuális táplálkozási állapotot, hosszú távon
pedig a tápláltsági állapotot, azaz a testtömeget. Az anyagcsere és a hőleadás egyensúlya a testhőmérsékletet határozza meg. E két szabályozási rendszerben közös mediátorok szerepelhetnek és a centrális reguláció a hypothalamus szintjén is kapcsolódik. A
táplálékfelvételt szabályozó peptideket két csoportra oszthatjuk: orexigén (táplálékfelvételt növelő) és anorexigén (étvágycsökkentő) mediátorokra 1.
Az emlősökben, beleértve a humán szervezetet is, az öregedéssel az energia-egyensúly jellegzetes változása következik be2. Juvenilis korban jellemző a pozitív energia
mérleg (orexigén hatások túlsúlya), amely fontos a növekedéshez és a szervezet fejlődéséhez. Fiatal felnőttekben a pozitív és negatív hatások egyensúlyban vannak. Középkorúakra jellemző az orexigén rendszer aktivitásának a fokozódása, amely náluk a
testtömeg növekedését, következésképpen elhízást is okozhat3. Az elhízás járványszerű
terjedése komoly népegészségügyi kihívást jelent az európai régióban: minden 2. és
minden 5. gyermek túlsúlyos. Az elhízás nagy mértékben hozzájárul a legjelentősebb
nem fertőző betegségek kialakulásához. Annak mértékével egyenes arányban nő a szívés érrendszeri betegségek, a magas vérnyomás, egyes daganatos betegségek, bizonyos
májbetegségek, zsíranyagcsere-zavarok, a csontritkulás, a II. típusú diabetes vagy bizonyos krónikus mozgásszervi betegségek kialakulásának rizikója4,5. Idősekben a mérleg már a negatív irányba tolódik, az úgynevezett időskori étvágytalanság (anorexia)
dominál, amely súlyos fogyáshoz, cachexiához, ennek következtében izomvesztéshez
(sarcopenia) is vezethet6. Az időskori anorexiában az étvágytalanság mellett nemcsak
a fogyás (leginkább izomtömeg csökken) jelenik meg, hanem számos súlyos klinikai
következménnyel is járhat: törékenység7, elesettség, funkcionális és későbbi kognitív
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zavar8, felfekvés és csípőtáji törésre való hajlam9, az életminőség10 és az önellátási képesség romlása, magasabb mortalitás. Nemcsak az időskori anorexiának, hanem az ezt
megelőző testtömeg- és testösszetétel-változásoknak a mikéntje sem tisztázott. Ma már
világjelenségnek számít a társadalom elöregedése, ami aláhúzza a téma fontosságát.

Cholecystokinin (CCK)
A legfontosabb, főként periférás eredetű anorexigén peptid a cholecystokinin (CCK),
amelynek ismert anyagcserére gyakorolt hatása is. A CCK centrális hatásokkal is rendelkező peptid11. A gyomor-bél (gasztrointesztinális, GI) rendszerben a táplálék elfogyasztása után termelődik, a gyomorfal feszülésének hatására12. Jóllakottsági szignál,
egyik fő feladata a táplálékfelvétel terminálása (jóllakottság érzés), csökkenti a gyomor
motilitását és indukálja a hasnyálmirigy exokrin szekrécióját13. Az agyban is termelődik,
legnagyobb mennyiségben a kortexben, a striatumban és a hippocampusban. Étkezés
után a GI rendszerben és a hypothalamusban a CCK szintje egyaránt emelkedik zsírsavak, proteinek és egyéb nutriensek hatására. A CCK két típusú (perifériás és centrális)
G-protein kapcsolt receptorokon keresztül fejti ki hatását14. A táplálékfelvétel regulációját a perifériás CCK1-receptorokon (CCKA-receptor) keresztül fejti ki az abdominalis
capsaicin-érzékeny (C-típusú) vagus rostokat ingerelve15. A szignál az afferens rostokon keresztül az area postremaba, majd a nucleus tractus solitariiba, onnan pedig
a hypothalamusba jut. Centrális receptorai, a CCK2-receptorok (CCKB-receptor) a
hypothalamus paravetricularis és ventromedialis magjaiban is megtalálhatóak, ezeknek
ugyancsak szerepük van a táplálékfelvétel csökkentésében.
A perifériás CCK CCK1R-on keresztül fejti ki hatását, mely capsaicin deszenzitizációs
kezeléssel megelőzhető volt16. Egy másik fontos peptidnek, a zsírszövetben termelődő
leptinnek is döntő hatása van a CCK-ra. A leptin jelátvitel a vagus afferens rostokon
szükséges a CCK jelátviteléhez, következetésképpen a táplálékfelvétel terminálásához.
Elhízott Zucker patkányokban kialakuló leptin-rezisztencia csökkentette a CCK által
indukált jóllakottság érzését17. A CCK indukálta „jóllakottság” érzet megjelenésének a
rövid-távú feedback regulációban van döntő szerepe. A CCK1-receptor KO (Knock Out;
gén kiütött) egereknél elmarad a „jóllakotság” érzés, fokozott étvágy és elhízás jellemzi
őket18. CCK1-receptor hiányában (Otsuka Long Evans Tokushine Fatty – OLETF – patkányok) a hypothalamicus neuropeptid Y (NPY) expressziója fokozódik. Az NPY egy
orexigén hatású peptid, melynek megnövekedett expressziója hyperphagia-t (túlevés)
indukál, növekszik az egy étkezésre jutó táplálék mennyisége és elhízás alakul ki19.
Zsíros diétán tartott állatoknál gyengült a CCK hatása – csökkent a „jóllakottság” érzés,
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míg szénhidrát dús tápon tartott patkányoknál nem találtak különbséget20. A zsíros táp
DIO (Diet Induced Obese) patkányokban megemelkedett CCK szintet okozott, lassult a
gyomorürülés és gyomorfeszülés – a jóllakottság kialakulása, annak ellenére, hogy a GI
rendszer motilitása nem változott21.
A CCK szerepét feltételezik az öregkori anorexia és izomsorvadás kialakulásában,
mert plazmaszintje és aktivitása idősekben (70–75 év) fokozott22, 23 – ez hozzájárulhat
az időskori anorexiához. Habár ez a plazmaszint-emelkedés fokozatosan is kialakulhat, a peptid aktivitását középkorúakban ez idáig nem vizsgálták. Ezzel ellentétben,
idősekben a postprandiális (táplálék elfogyasztása utáni) CCK-szint alacsonyabb volt,
mint a ﬁataloknál24. Azonban idősebb állatokat vizsgálva megemelkedett érzékenységet találtak a perifériás CCK- ra25, annak ellenére, hogy az agyban a CCK és a CCK1R
expressziója csökkent volt26. Minden korcsoportban, beleértve az időskort is, kapcsolat
van a CCK és más peptidek között, amelyeknek szintén szerepük van az energia-egyensúly regulációjában. Feltételezhetően a korai jóllakottság érzés kialakulása, a táplálékfelvétel csökkenése, az étvágytalanság és egyidejűleg az orexigén hatású neuropeptid
Y és ghrelin szintjének csökkenése lehetnek még fontos tényezők az időskori anorexia
kialakulásában.
A korábbi vizsgálataink során más anorexigén peptid, a hypothalamicus alfamelanocita stimuláló hormon (α-MSH) hatásában jellegzetes korfüggő hullámzás mutattunk ki27. Középkorúkra jellemző az α-MSH hatásának csökkenése, amelynek szerepe lehet a testtömeg növekedésében, illetve az elhízásban, míg idősekben az α-MSH- érzékenység fokozódása a testtömeg csökkenéséhez vezethet. Feltételezésünk szerint ez
a korfüggő hatásváltozás érvényesülhet a CCK esetén is, ami ugyancsak hozzájárulhat
mind a középkorúak elhízása, mind az öregkori étvágytalanság kialakulásának magyarázatához. Ezeket az eltolódásokat – ahogy más peptidek esetén is – a testösszetétel
(főként a zsírtartalom) változtatása jelentősen módosíthatja28.

Célkitűzés
Hipotézisünk tesztelésére intraperitoneálisan (IP) adott CCK injekció anorexigén hatásának kor- és testösszetétel-függő változásait elemeztük Wistar patkányokban.

Anyag és Módszer
Jelen kísérletünkben a korfüggés vizsgálatára különböző életkorú normál táplálású
(normally fed, NF) hím Wistar patkányokkal dolgoztunk: 2, 4, 6, 12, 18 és 24 hónapos
állatok (testtömegük: NF2: 208,9 + 5,6 g, NF4: 396,2 + 12,2 g, NF6: 467,5 + 14,6 g, NF12:
534,7 + 10,4 g, NF18: 536,3 + 17,2 g, NF24: 514,9 + 17,5 g) rendre a humán juvenilis,
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ﬁatal felnőtt, középkorú, idősödő és idős populációknak feleltethetők meg. Ezeket az
állatokat normál rágcsálótápon tartottuk (CRLT/N rágcsálótáp, Szindbád Kft., Gödöllő,
11 kJ/g). Ezen csoportok mellett a testösszetétel befolyásoló hatásának vizsgálatára
még két csoportot hoztunk létre: 6 és 12 hónapos, magas zsírtartalmú diétán (High Fat
Diet: HF, 60% zsír eredetű kalória, IPS TestDiet 21,6kJ/g) tartott állatokból (HF6: 565,0
+ 13,9 g, HF12: 710,1 + 24,6 g), valamint egy 12 hónapos csoportot. amelyet kalória
megszorításnak (Calorie Restricted: CR, 40% energiabevitel-csökkentés, 16 g/nap, 171
kJ/nap) tettünk ki (CR12: 324 + 5,5 g). Mindkét diétát az állatok életének 4. hetétől
kezdtük, mely élethosszig tartott. A víz minden állat számára ad libitum elérhető volt.
A CCK anorexigén hatását 48 órás éhezést követő, 3 órás újratáplálás során mértük
automatizált táplálékfelvétel mérő – FeedScale-redszer – segítségével. A FeedScale rendszer input oldalát egy digitális mérleg képviseli. Az ehhez erősített tálcába porított tápot
tettünk (a portáphoz előzőleg az állatok szoktatva voltak). A mérleget egy speciális
ketrec alá helyeztük úgy, hogy a tálca a ketrec alján lévő nyílás alá kerüljön. Ezt követően a mérleget táráztuk. A méréseket elindítva a rendszer 10 percenként megmérte a
tálca súlyát, ami az állat táplálékfelvételét követően negatív értékeket eredményezett.
Az adatokat számítógép rögzítette, grammban kifejezve. A rendszer nagy előnye, hogy
az állatok megzavarása nélkül képes mérni és regisztrálni azok pontos táplálékfelvételét. Az újratáplálás kezdetekor az állatok IP 5 μg (4,4 nmol) CCK injekciót (Bachem), a
kontrollok pedig ﬁziológiás sóoldatot kaptak. Az állatok testtömegét és táplálékfelvételét a kísérleti folyamat alatt naponta manuálisan is mértük. A kísérletek végeztével az
állatokat túlaltattuk, majd a testösszetétel indikátoraiként használt musculus tibiális
anterior, retroperitonealis és epididymalis zsír tömegét mértük és regisztráltuk. (Az értékeket 100 g testtömegre vonatkoztatva adom meg).

Statisztika
A statisztikai értékelést one-way ANOVA teszttel SPSS for Windows program segítségével végeztem. Ábrákon az adatok átlag ± S.E.M értékeit tüntettem fel. A statisztikai
szigniﬁkanciát (p < 0,05) csillaggal jelöltem. Minden állatcsoportban 6–8 patkány volt
mind a CCK-kezelteknél, mind a kontrollok esetén.

Eredmények
Az 1. ábrán látható, hogy a korral az állatok táplálékfelvétele csökken, majd időseknél
az értékek nem változnak. A CCK anorexigén hatása szigniﬁkáns volt az NF4, NF6,
NF18 és az NF24 csoportokban, azonban ez a hatás az NF2 és NF12 csoportoknál elmaradt. Az NF12 csoportban CCK- rezisztencia volt kimutatható. A HF6 csoportban a
CCK táplálékfelvételt redukáló hatása nem volt szigniﬁkáns, viszont a HF12 csoportnál
a CCK újra szigniﬁkánsan csökkentette az állatok táplálékfelvételét. A CR12 csoportnál
a peptid hatása ismét szigniﬁkánsnak bizonyult.
Az ábrát összefoglalva elmondhatjuk, hogy az NF12 csoportnál tapasztalt CCKrezisztenciát zsírdús diétával 6 hónapos korra, az NF18 csoportnál látható CCK- érzékenységet 12 hónapos korra tudtuk előrehozni. Az NF6 csoportban meglévő CCKérzékenységet kalória restrikciós diétával az állatok 12 hónapos koráig késleltetni tudtuk.
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1. ábra: Az intraperitoneálisan (IP) adott ﬁziológiás sóoldat és cholecystokinin (CCK) táplálékfelvételcsökkentő hatása 2, 4, 6 ,12, 18 és 24 hónapos normál táplálású (Normal Fed: NF) patkányok,
elhízlalt (High Fat Diet: HF) 6 és 12 hónapos patkányok, valamint kalória megszorításnak kitett
(Caloric Restricted: CR) 12 hónapos patkányok kumulatív táplálékfelvételére 3 órás újratáplálás
során 48 órás éhezést követően. TF: táplálékfelvétel (kJ/100g testtömegre vonatkoztatva)

1. táblázat: A testösszetétel indikátoraiként használt epididimális zsír, retroperitoneális zsír és a
musculus tibialis anterior gramm-ban kifejezett értékei (100 g testtömegre vonatkoztatva) 6, 12
hónapos normál, 6, 12 hónapos zsír dús diétán tartott, valamint 12 hónapos kalória megszorításos
patkányokban.

Az 1. táblázat adataiból láthatjuk, hogy a normál táplálású (NF6, NF12) állatok zsírszövet mennyiségéhez képest az elhízlalt állatok zsírszövet-mennyisége szigniﬁkánsan több volt. A 12 hónapos állatok között ugyanez megﬁgyelhető, viszont a kalória
megszorításos csoport zsírszövet mennyiségében szigniﬁkánsan alulmúlta nemcsak
az elhízott állatok, de a normál táplálású állatok zsírszövet mennyiségét is. Az eltérő
diéták ellenére izomszövet (musculus tibialis anterior) tömeg értékekben nem adódott
szigniﬁkáns különbség.
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Diszkusszió, összefoglalás
A cholecystokinin az egyik legfontosabb perifériás „jóllakottsági” szignál. A peptidnek
fontos szerepe van a táplálékfelvétel regulációjában, anorexigén hatásával szabályozza az egy étkezésre jutó táplálék mennyiségét (meal-size). Korábbi kísérletek alapján
feltételezhető, hogy a CCK-nak nemcsak a rövid távú, hanem a hosszú távú testtömeg
szabályozásban is nagy jelentőséggel bír, hiszen a tápláltsági állapot is befolyásolja a
CCK hatását. Idősekben a CCK plazmaszintje emelkedést mutatott, azonban a peptid
aktivitását középkorúakban még nem vizsgálták.
Jelen kísérletsorozatunkban különböző korú és különböző táplálási állapotú patkányokban vizsgáltuk a CCK anorexigén hatását. A kapott eredményeink azt mutatják,
hogy a CCK anorexigén hatása a korral jellegzetesen változik: erős hatás jelentkezett a
felnőtt és az öreg állatokban, viszont csökkent a juvenilis és középkorú patkányokban
(2. ábra)

2. ábra: A cholecystokinin táplálékfelvétel-csökkentő (ΔFI) hatásának változása az életkorral.

A zsírdús táppal kialakított elhízás csökkentette a CCK anorexigén hatását ﬁatal állatban, ugyanakkor középkorú állatban előrehozta a középkorú állatokra jellemző rezisztenciát. Kalória restrikcióval viszont megelőzhető volt a középkorú patkányokban
jelentkező CCK-rezisztencia kialakulása. A CCK-érzékenység korfüggő változása tehát
részben magyarázhatja a mind korfüggő elhízást, mind az időskori anorexiát. A testösszetétel befolyásolhatja a CCK hatását: a kalóriarestrikció késlelteti, az elhízás pedig
gyorsítja az energiaháztartás szabályozásának öregedését.
A kísérletek helyszíne a PTE ÁOK Kórélettani és Gerontológiai Intézet Energetikai
és Kísérletes Gerontológiai Laboratóriuma volt. A vizsgálat ﬁnanszírozásához az ÁOK
Kutatási Alap (34039/KA-OTKA/13-02), a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0029 és TÁMOP4.2.1/B-10/2/KONV-2010-0002 pályázatok, valamint a PD84241 számú OTKA támogatás járult hozzá. Továbbá a kutatás a „A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001
azonosító számú „Nemzeti kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program”
című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az
Európai Szociális Alap társﬁnanszírozásával valósul meg.”
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Gács, Boróka

Bimodal time perception
How the visual and auditory modalities inﬂuence the process
of interval timing?

Abstract
Background: Time is a fundamental factor in our everyday life, and the human nervous-system is
affected by various time-speciﬁc cues in every second. For example, we are able to process timerelated information perceived by the auditory, visual, and even by the tactile sensory modalities.
The different modalities might, however, represent time at different time-scales. Therefore, the
central nervous system is always greatly challenged to integrate the time relevant information
provided by the different modalities. In the current study we aimed to investigate this integration
process between the visual and auditory time-speciﬁc information. Methods: The experiments
were dedicated to bimodal time perception applying a duration bisection task. The participants
(Nexp=19) were asked to decide whether the duration of a test stimulus was longer or shorter than
that of a previous reference stimulus. Three stimulus conditions were tested: visual, auditory, and
bimodal (visual-auditory). Auditory stimuli were presented at 4 different frequencies: 250, 500,
750, and 1000Hz. Results and Conclusions: The results clearly suggest an auditory dominance in
time perception: Visual-auditory stimuli were perceived signiﬁcantly longer as compared to single
visual stimuli. On the other hand, the auditory dominance does not necessarily mean a more accurate time perception in the auditory domain: A signiﬁcant overestimation of the real duration
was found for visual-auditory stimuli but not for the visual stimuli. Finally, as the results indicate,
that auditory dominance in time perception seems to be independent from the frequency of the
auditory stimulus.

Introduction
Time is an elementary dimension of the existence of living organisms. Along with the
increasing speed of the surrounding world, time is becoming more and more essential
in the human life. It is also crucial for everyday activities, like walking, speaking,
playing sports or music, and even our sleep-wake cycle is inﬂuenced by the perception
of time. Probably that is the reason, why so many experiments have been addressed to
time perception.
The human brain is sensitive to a wide range of temporal information. Thus timing
happens across different timescales. The circadian timing operates the range of 24 hour
cycle, involving the control of wakefulness, and the metabolic ﬁtness. The second scale
refers to second-to-minutes range of timing (i.e. interval timing). It plays a role in foraging, decision making and conscious time estimation. In the current study, our experiment was dedicated to interval timing. Finally, the ﬁnest level of timing is responsible
for the timing of motoric actions, speech generation and recognition, or the activities
connected with music.1 As a result of the fact, that the human nervous-system is affected by various time-speciﬁc cues in every second, the processing of these time-speciﬁc
1
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stimuli requires extended areas of the brain. Therefore, these timing levels involve different neural mechanisms. For example, interval timing depends on the cortico-striatal
circuits, the cerebellum, and the dopaminergic system. In details, the involved neural
areas in time perception are the basal ganglia, the frontal cortex (right PFC), striatal
regions, the thalamus, and the hippocampus. 2 Some evidence for this extended nature
of the neural basis comes from patients with neurological deﬁcits. For example in Parkinson disease, due to the deﬁcit of the basal ganglia, the timing performance is often
deteriorated. 3 In addition, in, schizophrenia4 or autism5 the timing system might be
injured leading to a declined processing of time. The neurological background is also
conﬁrmed by the fact, that some trait of the personality, that affected by neural processes, are correlate the performance on time estimation. Thus, participants with impulsive
personality, that partly mediated by the dopaminergic path, are tend to overestimate the
subjective perceived duration.6
The current leading theory for
human time perception is the scalar property hypothesis, which is
ﬁrst described by John Gibbon
(1971) on the basis of Treisman
internal clock model. Figure 1
demonstrates the functioning of
the system. According to this cognitive theory, the system of time
perception consists of two main
components: a pacemaker, that
generates pulses continuously
(like the ticks of a clock), and
an accumulator, that collects the Figure 1. The Scalar property model. While on the left,
pulses. Between the two elements, the basic conception is visible, the right ﬁgure depicts
there is a hypothesized switch the model of time perception with respect of the differthat mediated by attention. More ent modalities.
speciﬁcally, it means that when attention is directed to the time-speciﬁc stimuli, the switch closes, making the system
work. Finally, some memory and decision making processes are followed by the verbal,
or other task-speciﬁc behavioral response. Furthermore, as shows ﬁgure 1, if we take
notice the presence of visual and auditory modalities in time perception, presumably
there is one amodal pacemaker, which is independent from the modality, and two modality-speciﬁc accumulators.7 It means that the bimodal information requires divided
attention, making the process more difﬁcult. A special advantage of this model is that
it can provide plausible predictions why time is processed differently in the different
sensory modalities. For example, according to the modality effect or in other words,
the auditory dominance hypothesis, auditory stimulus is generally perceived longer

2
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than a visual stimulus.8 This phenomenon might be explained by the relatively higher
number of pulses accumulated for the auditory signals as compared to the visual signals. The higher number of auditory pulses might be underlined by two hypothetical
mechanisms. (1) First, the pacemaker running faster for auditory signals than for visual
signals and (2) second, the switch closes earlier in the case of auditory signals, so more
pulses are accumulated and the time is judged to be longer. 9 Both explanations could
be suitable, although the researchers argue about that up to this day. Furthermore, according to general ﬁndings, the auditory dominance seems to mean a more accurate
estimation as well.10
In our natural environment, squarely we perceive these time-speciﬁc stimuli in a parallel way, both visual and auditory modalities. Hence, in the current study we aimed to
investigate this integration process between the visual and auditory time-speciﬁc information, in suprasecond range. First of all, we made an attempt to conﬁrm the auditory
dominance theory, concretely, that the auditory stimuli perceived longer than visual
stimuli. Secondly, corresponding with the results of the literature, we claimed that the
phenomenon of auditory dominance simultaneously means increased accuracy of the
auditory stimulus. In addition, for lack of experiment in the topic, we aimed to test the
effect of the different pitches on time perception.

Method
Participants
Nineteen under- , or post-graduate students of the University of Pécs (9 male, 10 female)
participated in two experiments. They were aged between 20 and 30 with a mean of
24.32 (SD =). All had normal or corrected to normal visual acuity as well as they reported no problems with hearing. Each of them was naive to the purpose of the experiment.

Stimuli and Apparatus
Because of individuals might differently perceive the loudness of sound pitches, before
the experiment we carried out a frequency-loudness calibration for each participant,
which method was created by Stevens in 1957. 11 During this procedure, sound stimuli
were presented to the participants at different pitches (250, 500, 750, 1000 Hz). The participants were asked to adjust the loudness of the stimulus until it is perceived identical
to a reference sound (625 Hz). In each case, the participant heard the reference sound for
three seconds, and then, one of the four pitches followed. One trial for each pitch stimulus
was performed.
During the measured experiment, two stimuli type was used: (1) visual stimuli, that
were green geometric ﬁgures in the middle of a computer monitor, (2) and auditory
stimuli, that were the anteriorly calibrated four pitches. From the participants head, the
monitor was 90 cm far, and the sounds were relayed by a speaker.
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Procedure
Time perception could be measured in several ways. There are two main distinct paradigms: one in which participants are informed about the requirements of the timerelated task before their performance (prospective timing), and the other in which they
receive no prior warning (retrospective timing).12 In the current research the discrimination or bisection task was used, which is a method for measuring prospective timing.
This method means that the shortest and the longest intervals of a series of intervals are
ﬁrst presented several times and then are followed by intervals, including the standards,
that have to be categorized as being closer to one of the two known standards. So the
participants were asked to decide whether the duration of a test stimulus was longer or
shorter than that of a previous reference stimulus. Response was given by pushing the
appropriate buttons on a standard keyboard.
The calibration task was followed by the real experiment, consisting of two parts.
In each part the participants went through a practice session. The difference between
the two parts was while in the ﬁrst part, the visual stimuli were the standard (that the
participant has learnt during the practice session), in the second part, the auditory

Figure 2. The structure of experimental method. The ﬁrst column (left) demonstrates the practice
session, including the standard intervals, and sound. The second and the third column present the
two separated part of the experiment. The squares mean the appearance of visual stimuli on the
monitor, and the ﬁgure of the speaker represents the auditory stimuli. At the bottom of the second
and the third column, the applied seven interval, and four pitches are visible. (the intervals are:
2500; 3000; 3500; 4000; 4500; 5000; 5500 msec and the sound pitches are: 250; 500; 750; 1000 Hz)

12
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stimuli played this role, and the visual stimuli were only an accompanying stimulus.
Figure 1 shows the structure of the tasks. During the practice session the participant
was taught the shortest and the longest interval (2500 and 5000msec) by getting feedback about the correctness of the response. The practice session used only the standard
modality (visual in the ﬁrst, auditory (625 Hz) in the second experiment). During the
ﬁrst experiment visual signal was visible in every trial, and the half of the cases the
ﬁgure was accompanied by a sound. Whereas during the second experiment the auditory signal was the standard, thus the state stimulus and the visual stimuli were visible
only under the half of the trials. The real tasks used 7 intervals (2500, 3000, 3500, 4000,
4500, 5000, 5500 msec), 4 pitches. No feedback was presented in the real experiment.
The importance of response speed was emphasized to participants, as well as they were
asked for avoiding alternative time perception strategies (e.g. counting of the seconds).
The experiment was consisted of 224 trials: each part (A and B) included 112 trials, 56
with only standard stimuli and 56 with standard and accompanying stimuli as well. The
7 intervals repeated 8 times. While in the A part of the experiment, the sound was only
accompanying signal, thus the four pitches repeated two times in each intervals, in the
B part of the experiment, the sound as a standard stimuli repeated for times.

Data Analysis
The analyses on the data were done by IBM SPSS Statistics 2.0. We used repeated
measures (ANOVA) and paired sample T-test during the analysis. The bisection points
were calculated by a Curve Expert Basic 1.40, from the proportion of the long responses,
in the following way: At ﬁrst, a logistic regression analysis was done with the proportion
of long responses for the intervals separately. We distinguished the visual and the
auditory condition, and the analysis run individually. The result of this calculation
was a sigmoid curve, from which three values was needed to highlight. (3 points of
the curve) Finally, with the displacement of this three value in the following formula,
we got the individual subjective bisection points: [0.5=a/(1+(b*(2.71^(-1*(c*bisection
point)], where “a” the highest point of the sigmoid curve (saturation level), “b” is the
rise of the curve, and “c” is that point, where the curve crosses the objective bisection
point (4000msec). The value of 2.71 is the Euler constant. For the variance analysis we
counted with the data of Greenhouse Geisser correction.

Results and discussion
Experiment „A”
Figure 2 shows the basic statistics of experiment “A”. Two factors were tested by a repeated measures ANOVA: Sound (2 levels: sound, no-sound) and Duration (7 levels:
2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500 msec). Reaction times and the proportion of
longer responses were analyzed. No signiﬁcant difference between the two sound conditions was found for reaction times [F(1.18)=3.533, p=0.76]. The proportion of longer responses, however, was found to be signiﬁcantly higher for the visual-auditory condition
[F(1.18)=13.71, p=0.02], indicating that participants perceived duration of a stimulus
when it was accompanied with an auditory signal. In addition, we found a highly signiﬁ-
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cant main effect of intervals for the proportion of long responses [F(1.6)=201.74, p<0.01]:
The proportion of the long responses increased as a function of the stimulus duration.
No signiﬁcant interaction between the two factors was found [F(1.6)=2.46, p=0.63].
Along with the reaction times and the proportion of long responses, the bisection
point data was also entered at a rANOVA. This analysis revealed a signiﬁcant difference
between the two sound conditions [t(18)=3.262, p<0.01], with higher bisection point
for the auditory stimuli. Subjection bisection data was compared with the objective
bisection point in separate analyses for the two sound conditions. Subjective bisection
points was yielded to be higher as the objective bisection point for the sound condition
[t(18)=-3.368, p<0.01], but not for the no-sound condition [t(18)=1.645, p=0.117]. These
ﬁndings generally suggest that the duration of visual stimuli accompanied with sound
signals are perceived longer than stimuli presented in the visual domain only. As the
signiﬁcant difference between the objective and subjective bisection points indicate,

Figure 3. The basic statistics of the „A” experiment. The left picture demonstrates the proportion
of the long responses at each interval. The continuous curve presents the visual-auditory, while the
dashed curve presents the visual condition. The vertical dashed line demonstrates the objective
bisection point. (The median of the intervals) The right picture demonstrates the average bisection
point in the case of visual (left column, m=4179.42 msec) and visual-auditory (right column,
m=3710.05 msec) condition. The horizontal dashed line demonstrates the objective bisection
point (4000 msec). On the top of the columns the error bars are visible.

the elapsed time for auditory stimuli are inaccurately overestimated.
Finally we analyzed the effect of pitches on time perception with factors as Pitch (4
levels: 250, 500, 750, 1000 Hz) and Duration. We found a signiﬁcant main effect of Pitch.
As adjusted post-hoc analysis revealed, the source of this main effect is that sound signals at 750Hz induced longer subjective durations as compared to the other levels of
pitch. This dominance of the 750Hz signals was, however, not replicated in Experiment
B, as it is apparent based on the ﬁndings presented below. [F(3.54)=4.93, p=0.01].

Experiment „B”
The analysis of data of Experiment B was identical to that used in Experiment A. Figure
3 presents the basic statistics of the experiment “B”. The main effect of the intervals was
revealed signiﬁcant [F(1.6)=229.06, p<0.01], and, again, no signiﬁcant interaction was
found [F(1.6)=2.08, p=0.11]. For the proportion of long responses we did not ﬁnd signif-
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icant difference between two sound conditions [F(1.18)=0.25, p=0.88], and the reaction
times are not signiﬁcantly different either [F(1.18)=0.16, p=0.9]. Due to the methodical
fact, that in this part of the experiment, auditory stimuli were appeared in every trial,
these results again imply that visual stimuli are over dominated by the auditory stimuli.
Furthermore, we did not ﬁnd difference between the bisections points of the two conditions in the experiment „B” [t(18)=0.12, p=0.91]. The objective and subjective bisection points were not found to be different either in the auditory condition [t(18)=-1.03,
p=0.31] or in auditory-visual condition [t(18)=-1.67, p=0.11]. Finally we did not ﬁnd any
difference between each frequency.

Figure 3. The basic statistics of the „B” experiment. The left picture demonstrates the proportion
of the long responses at each interval. The continuous curve presents the visual-auditory, while the
dashed curve presents the visual condition. The vertical dashed line demonstrates the objective
bisection point. (The median of the intervals) The right picture demonstrates the average bisection
point in the case of visual (left column, m=3906.68 msec) and visual-auditory (right column,
m=3896.53 msec) condition. The horizontal dashed line demonstrates the objective bisection
point (4000 msec). On the top of the columns the error bars are visible.

Experiment „A” versus experiment „B”
In general, the above ﬁndings also suggest that stimuli presented bimodally are always
perceived longer than stimuli presented in a single modality only. To test further this
observation, here we analyzed the bisection point data from both parts of the experiment in an additional ANOVA. The factors were as Modality (Visual vs. Auditory),
and Condition (Standard vs. Accompanying). We found a signiﬁcant main effect of the
two factors, [condition:[F(1.18)=10.75, p=0.004], modality:[F(1.18)=6.19, p=0.023]],
but importantly, the Modality x Stimulus type interaction remained non-signiﬁcant
[F(1.18)=0.56, p=0.46]. As ﬁgure 4 depicts, irrespectively from the modality of the
standard stimulus, bisection points were shorter for bimodal stimuli than those calculated for unimodal stimuli. Consequently, it suggests that bimodal stimuli attracted
more attention than unimodal stimuli resulting in an earlier connection between the
two hypothesized modules of the time perception system: Pacemaker and accumulator.
As elaborated in the introduction, such an earlier connection might lead to an increased
subjective time perception. The stronger involvement of attention in the bimodal condition was probably enhanced by the relatively infrequent presentation of the bimodal
stimuli. On the other hand, the result could refer to another cognitive process as well.
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That is, if a stimulus is known, and experienced before, its turnout is more expected, and thus the preserved attention
is reduced. Because of this reduction of
the attention capacity, the processing of
the stimuli is shorter, so the subjective
perception of the elapsed time is reduce
too. In contrast, the processing of the
deviant-like, less common stimuli need
more time and attention capacity, so the
estimated time will dilate. 13

Conclusion
To summarize the results of the Figure 4. The comparison of the two parts of
present experiment, we found a clear the experiment. While the x axis demonstrates
the two condition types, the average bisection
indication for auditory dominance:
points are visible on the y axis. The upper,
the auditory stimuli were judged to be continuous line shows the visual, the lower,
longer than visual stimuli. On the other dashed line, the auditory stimuli. Beside the
hand, this strong auditory dominance points is visible that the given circumstances,
did not manifest in a more accurate in which part of the experiment was realized.
The horizontal dashed line demonstrates the
time perception. Finally, we found no
objective bisection point.
differential effects of the different pitch
frequencies.
Along with the fact of the fundamental existence of this cognitive phenomenon, the
investigation on this topic might be useful in the clinical relation: the deep insight into
the cognitive and neural mechanisms of time perception could be helpful in the diagnoses and treatment of several neurological deﬁcits. In addition in social context, the
knowledge of the connection between time perception and the different modalities,
could be used by the media (e.g. advertisements), or has beneﬁcial effect on learning
and teaching methods.
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Haiser Anna Klára

Pécsi bálok háborúban és békében

Bevezetés

J

elen tanulmány egy összehasonlító elemzés, melyben az első világháborút megelőző
és az azt követő pécsi báli életet vetem össze, azaz a háború következményeit vizsgálom a pécsi társasági életre vonatkozóan.
Maga a téma a két világháború közötti pécsi báli élet vizsgálatának kapcsán merült
fel; e nagyobb ívű kutatáshoz megfelelő kiindulópontnak tűnt az első világháborúnak a
pécsi báli életre gyakorolt hatásait megﬁgyelni.
Fontosnak tartom leszögezni, hogy írásomban kizárólag a tánccal egybekötött esti
mulatságokat vizsgálom, ezeket tekintem báloknak. A farsangi bálozás szokása viszszanyúl egészen az ókori Róma időszakáig, amit a germánok hagyományozták át az
európai népekre. Hazánkba feltehetőleg a 14. században érkezett el bajor-osztrák közvetítéssel. Számunkra a történet a 18. századtól válik érdekessé, amikor a bécsi udvar
bevezette a nyilvános bálozást; nagyvárosokban a királyi bálbérlők rendeztek bálokat,
amelyeken mindenki részt vehetett, függetlenül rangtól vagy vagyontól. E szokás azonban nem vált elterjedtté Magyarországon. A 19. században a farsangi mulatságok az úri
közönség számára gyakorlatilag kimerültek a bálozásban.1

Források
Legfontosabb forrásom a Dunántúl c. katolikus szemléletű pécsi napilap, mely 1911
és 1944 között jelent meg, tehát pontosan felöleli az általam vizsgált időszakot. Nem
mehetünk el szó nélkül amellett, hogy irányultságánál fogva a katolikus bálokat, mulatságokat nagyobb ﬁgyelemmel kíséri valószínűleg, mint az egyéb rendezvényeket. A
hirdetési rovatban azonban szép számmal jelennek meg egyéb bálok is, amelyek nem
a katolikus egyesületekhez kötődnek. Abból a feltételezésből indulok ki, hogy vizsgálódásomhoz teljeskörű képet ad a Dunántúl, tehát minden, a szezonban lezajlott bálról
értesítette olvasóit.
További kiemelt forrásaim Arató Jenő naplói, melyek a Várostörténeti Múzeumban
találhatók. A mintegy 28 kötetes, 400–500 oldalas naplósorozatot szerzője az 1910-es
évek végétől 1977-ig kisebb-nagyobb megszakításokkal, de folyamatosan írta, ezzel felbecsülhetetlen értéket hagyva hátra az utókornak. Arató naplói nem csak forrásértéküket illetően fontosak, stílusukat tekintve is igen élvezetes olvasmánynak számítanak.
Végigkísérhetjük bennük többek között azt is, a szerző különböző életszakaszaiban milyen társadalmi életet élt. Először ﬁatalemberként, majd újdonsült házasként gyakran

1

BOGDÁN 1978. 54–58.
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járt el feleségével különböző mulatságokba, a gyerekek születésével azonban ezek az
alkalmak megritkultak. Később egy családi tragédia, kislányuk halála ismét visszavetette
bálozási kedvüket. Arató szemüvegén keresztül ugyan, de azt is megláthatjuk, milyen
társasági élet zajlott például a Polgári Kaszinóban vagy a Belvárosi Katholikus Körben.
Kiegészítő forrásnak tekinthetjük a báli meghívókat, melyeket szintén a Várostörténeti
Múzeumban őriznek. Legtöbb esetben szerepel rajtuk a szervezők névsora és a program, ezek, mint majd látni fogjuk, sokat elárulnak az adott bálról.

Időbeli keretek
Három háború előtti és három háború utáni évet (1912, 1913, 1914 és 1918, 1919, 1920)
választottam vizsgálatom alapjául. 1918-ban ugyan még nem ért véget a világháború, de
Pécsett ekkor már elkezdték a báli élet újjászervezését. (A háború évei alatt, 1914-től
1917-ig érthető módon nem szerveztek bálokat.)
Mivel egy éven belül több báli évadot is megkülönböztethetünk, hangsúlyoznunk
kell, hogy jelen tanulmányban csak a farsangi báli szezonról van szó. Ez a vízkereszttől
(január 6.) hamvazószerdáig terjedő néhány hetet jelenti. A vízkereszttel ellentétben a
hamvazószerda akár egy hónapot is ingadozhat, mivel a tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni vasárnaptól visszaszámítva a 40 napos böjtöt, jutunk el a húshagyókeddig, hamvazószerda előestéjéig. Ez a többhetes változékonyság komoly befolyással
van a báli életre is, hiszen minél rövidebb a báli szezon, annál kevesebb bált tudnak
rendezni.
Pécsi sajátosságként ﬁgyelembe kell vennünk a szerb megszállást, amely 1918 novemberétől 1921 nyaráig tartott. Bár kezdetben a megszállók nem igazán avatkoztak be
a város életébe, 1919 elején ez is megváltozott: csak azok a hivatalnokok juthattak álláshoz, akik esküt tettek a Szerb Királyságra. 1919 februárjában ez végül egy általános
sztrájkhoz vezetett a pécsi lakosság körében. A helyzet átmeneti javulását követően a
Tanácsköztársaság kikiáltásával ismét megkezdték saját embereik kihelyezését a szerbek. A megszállás a békekonferencián is problémákat okozott; a nagyhatalmak 1921
nyarán unták meg az országhatár kijelölése körüli vitát, s ekkor felszólították a megszállókat a város elhagyására. Augusztusban meg is kezdődött a kiürítés.2 A megszállás,
mint majd látni fogjuk, a pécsi báli életben is okozott töréseket.

Társadalmi keretek
Miután Pécsett nem élt hagyományos, a fővárosihoz hasonló arisztokrácia, meg kell határozni, pontosan melyik társadalmi réteget, kiket tekintek a város elitjének. A Dunántúl
előszeretettel használja a „pécsi intelligencia” vagy „pécsi előkelők” kifejezéseket, valahányszor a nívósabb bálok közönségére utal. Ez nem is rossz szóhasználat, viszont úgy
gondolom, mégsem árt pontosítani, kik is tartoztak a „pécsi előkelők” körébe.
Elsősorban a nagy vagyonnal rendelkezők, például gyártulajdonosok, vállalatigazgatók és családjaik számítanak ebbe a kategóriába. Közülük a háború előtti időszakból
kiemelendő Zsolnay Miklós, aki a családi gyár örököseként a pécsi társasági élet egyik

2

HORNYÁK 2006. 13–35.
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központi ﬁgurája volt, neve rendszeresen szerepel a bálokon megjelentek névsorában.
Meg kell említenünk további gyártulajdonosokat is, mint pédául Angster Oszkár (orgonagyár), Baumann Emil (Mezőgazdasági Sörgyár és Gőzmalom Rt.), Littke József
(pezsgőgyár). Rendszeresen előfordult, főleg a háború előtt, hogy a gyártulajdonosok
rendeztek alkalmazottaiknak bált, ahol ők maguk fővédnökként, feleségeik pedig bálanyaként léptek fel.
A gyártulajdonosokhoz hasonlóan fontos szerep jutott az állami vállalatok vezetőinek. Opris Péter, a cs. kir. posta és távírda főigazgatójának neve például szintén gyakran
megjelent a bálozó előkelőségek között. (Ennek többek között az is az oka, hogy a
postások igen sűrűn szerveztek táncmulatságokat a farsang alatt, erről lentebb teszek
említést.) Herbert János, a villamostelep igazgatója és felesége is szerettek bálba járni
a tudósítások alapján.
Nem feledkezhetünk meg a közigazgatási tisztviselőkről, a főispánokról és a polgármesterről. Visy László (1911–1917), Benyovszky Móric gróf (1917-től, majd 1935-től
főispán), majd a háborút követő időszakban Fischer Béla rendszeresen emelték jelenlétükkel a bálok színvonalát. A polgármester pedig mindkét vizsgált időszakban, tehát a
háború előtt és után is Nendtvich Andor volt. Talán az ő nevével találkozhat legtöbbször
az érdeklődő a báli névsorokat böngészve, gyakran eleget tett reprezentációs kötelességeinek.
S végül, de nem utolsósorban említést kell tennünk a többé-kevésbé névtelen tömegről, akik az értelmiség, felsőbb középosztály körébe tartoztak. E „tömeg” adta a
báli közönség jelentős részét, az ő minél számosabb jelenlétük biztosította a mulatság
sikerességét, jó hangulatát. Közülük Arató Jenőt tudjuk nevesíteni, aki törvényszéki
bíró volt a két világháború közötti időszakban Pécsett, s így joggal sorolhatjuk be a felső
középosztály soraiba.

Módszertan
Az alábbi szempontok ﬁgyelembevételével elemeztem a Dunántúl hírrovatában megjelenő báli hirdetéseket.
Bál elnevezése: ez önmagában árulkodó, hiszen a „batyubál” vagy a „zártkörű táncestély” kifejezések láttán mindjárt sejthetjük, milyen jellegű rendezvénnyel állunk
szemben.
Szervezők: a bál rendezőinek kiléte talán a legmeghatározóbb, mivel ők döntik el, kik
kapjanak meghívást, mi legyen a műsorban, és még folytathatnánk. Az általam megﬁgyelt időszakokban döntő többségben az egyesületek voltak a szervezők; magánszemélyek csak elvétve jelentek meg mint a mulatság rendezői.
Helyszín: szorosan kötődik a szervezők kilétéhez, hiszen az egyesületek jellemzően
saját helyiségeikben tartották báljaikat. Nagyszámú közönség esetén a Pannonia szálló
nagytermébe vagy dísztermébe hívták a közönséget, például a Jótékony Nőegylet gyakran tett így.
Belépődíj: feltételezésem szerint minél magasabb a belépődíj, annál nívósabb,
előkelőbb rendezvényről van szó. 1912 farsangján egy fő átlagosan 2–3 koronát ﬁzetett egy belépőjegyért, a Széchenyi-bálba viszont, amelyet a Dunántúli Széchenyi
Szövetség rendezett, 4 koronáért lehetett bejutni. A Dunántúl az „idei farsang legelő-
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kelőbb báljaként3” emlékezett meg a mulatságról. A megjelentek névsora alátámasztja ezt az állítást: gróf Széchenyi Frigyes fővédnöksége mellett Batthyány Tivadar,
Benyovszky Móric és Széchenyi Béla grófok, valamint Zsolnay Miklós töltötték be a
díszelnökök tisztét.
Bevétel célja: jellemzően a szervező egyesület házalapjára fordították a befolyt öszszeget. Néhány közcélú jótékony egylet (mint pl. az Árvagyermekek Felruházására
Alakult 48-as Asztaltársaság) pedig felajánlotta a Nőegyletnek vagy egyszerűen az árváknak a belépőjegyek árát. A felülﬁzetők nevét viszonzásul leközölték a napilapok,
így a Dunántúl is. A háború után elszaporodtak a jótékony célú rendezvények, bár
érdekes módon nem ugrott meg nagyon a kifejezetten a háborús károsultak javára
rendezett összejövetelek száma. Ehelyett inkább a befolyt összeget darabolták szét:
a házalap és egyéb célok mellett elkülönítettek egy összeget a hadiárváknak és özvegyeknek.
Ezeken felül vizsgáltam még az egyes bálok „utóéletét”, visszhangját, azaz hogy milyen volt a résztvevők (többnyire az újságíró) véleménye a bálról. Jellemző módon csak
pozitív visszajelzés érkezett, az átvizsgált hat év alatt egyetlen rosszul sikerült bálról
sem számoltak be. Az egyes tudósítások összehasonlításából lehet arra következtetni,
mely összejövetelek sikerültek jobban. A legtöbb bált azzal nyugtázták, hogy „erkölcsileg, anyagilag jól sikerült”. Az „idei farsang egyik legsikerültebb mulatsága” jelzővel
ellátott estélyekről viszont feltételezhetjük, hogy ott valóban sokan megjelentek, és a
hangulat is kimagaslóan jó volt.
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A bálok számának
alakulása

Mint az a mellékelt diagramból is jól látható, 1912 még
30
igazi békebeli évnek számított
a rengeteg (összesen 53) bál20
lal. A viszonylag hosszú far10
sangi időszak is lehetővé tette
(február 21-én volt hamvazó0
szerda), hogy ebben a szezon1912 1913 1914 1918 1919 1920
ban ilyen sok táncmulatságra
sort tudtak keríteni. 1913-ban
viszont 9 nappal előbb, február 12-én véget ért a farsang, s ez a bálok számán is érződik.
A háború évei alatt nem tartották meg a farsangi mulatságokat; 1917 vízkeresztjén
a Dunántúl újságírója sajnálkozva állapította meg, hogy ez lesz a „harmadik farsangtalan farsang”4. A következő évben, 1918 elején, bár még dörögtek a fegyverek, a pécsi
közönség élete kezdett visszatérni a normális kerékvágásba, és elkezdtek bálokat szervezni. Nagy volt a kezdeti lendület, ebben az évben mindjárt 18 bált rendeztek. Az 1919es évben tovább emelkedett a mulatságok száma, itt azonban ﬁgyelembe kell vennünk
a szerb megszállás miatt kirobbant sztrájkot (február 23. és március 13. között). Mivel
ekkor nem jelent meg a Dunántúl, nincs forrásunk erre a 18 napra, a farsang utolsó idő3
4

Dunántúl, 1912. január 13. 4.
Dunántúl, 1917. január 6. 3.
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szakára vonatkozóan. A felfelé ívelő tendencia pedig 1920-ban megtörik; a szerbeknek
a város életét megbénító jelenléte következményekkel volt a báli életre is.

A háború és a szerb megszállás következményei a pécsi báli életre
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Legényegylet) és a Jótékony
Nőegylet játszották a vezető szerepet bálszervezés terén. Az alkalmazotti réteg pedig
széles társadalmi csoportokat felölel, benne foglaltatnak a postások, gyári munkások,
hivatalszolgák egyaránt. Mivel ilyen nagy a társadalmi bázisa, érthető, miért állnak az
alkalmazottak mindkét diagramban mindjárt a harmadik helyen.
Az „Egyéb” kategóriába azokat a bálokat soroltam be, amelyek nem voltak rendszeresek, nem minden évben kerültek megszervezésre; ilyen volt például a pécs-baranyai
vendéglősök vagy a fodrászok bálja.
A Jótékony Nőegylet jellemzően minden farsangon nagyon aktív volt: vasárnaponta teadélutánokat szervezett, ahol gyermekek léptek fel különböző műsorszámokkal,
majd este mindez átfordult táncos mulatságba. A befolyt összeget elsősorban az egylet
népkonyhájának javára fordították.
A háború után az önkéntes tűzoltók (ez alatt a Zsolnay-gyár, illetve a város önkéntes
tűzoltóit értjük) és a kaszinók (Nemzeti és Polgári Kaszinó) eltűntek a szervezők soraiból. Ezek csak férﬁakból álló testületek, a háborús veszteségek pedig elsősorban a férﬁakat érték el, így érthető megszűnésük. További háborús következmény a kimondottan
közcélúan jótékony bálok elszaporodása. Már a hirdetésben is „jótékony célú” bálként
jelentek meg. A Nőegylet hadiárvák javára rendezett ún. hadi délutánjait is ebbe a kategóriába soroltam, ezek az 1918-as évben voltak jellemzőek, s a farsangi időszak leteltéig
majdnem minden vasárnap sort kerítettek rá.
Feltűnő jelenség, hogy a háborút követő időszakban gyakran elhalasztottak egy jó
előre kihirdetett bált; az elhalasztás okát viszont sosem nevezték meg. 1914 előtt csak
nagyon elvétve találkoztam bál elhalasztásáról szóló híradással, ez a bizonytalanság inkább a világháború utáni időszak sajátossága. A pécsi szervezők javára legyen azonban
mondva, hogy a bálokat, ha később is, de megtartották.
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műsoraiban. A kabaré, amely Európa-szerte felfelé ívelt ebben az időszakban, a pécsi
közönség megváltozott igényeinek is megfelelt. A szerbekhez lojális, jó ﬁzetéssel rendelkező hivatalnokréteg ugyanis fogékonyságot mutatott e műfaj iránt, a színház rossz
anyagi helyzete miatt állás nélkül maradt színészek pedig megélhetési forrásra találtak
így.5 1918 után a háború előtt oly jellemző katonazenekarok helyett gyakran a színházi zenekar szolgáltatta a talpalávalót a cigányzenészek és egyéb bandák (pl. Kórody
Károly, Banka Pista) mellett.
ker.s
z

A háború után

Összegzés
Valószínűleg Arató Jenő foglalja össze legjobban, milyen az első világháború utáni
Pécs: „Az első világháború utáni pécsi élet meglehetősen szürke és színtelen. Az egész
magyar életre, de a város életére is rányomja bélyegét az elveszített háború. (…) Az élet
összeszűkül, megszürkül. Külső jele ennek: azok a helyek, amelyeket valamikor megtöltött a jómódú polgárság, sorra eltűnnek. Megszűnnek a Royal, Pannonia, Központi,
Erzsébet, Hungária (Szecesszió) Kávéházak, becsuknak a (…) vendéglők stb. Nincs,
ki látogassa, nincs, ki fenntartsa őket. Megszűnnek az azelőtti cigányos mulatozások,
kedvderítő meghajnalodások. (…) a békebeli Pécs többé fel nem támad. És az az érdekes, hogy ebben a trianoni leszegényedésben indul fejlődésnek a város. Ebben a korszakban lesz a vidékies kisvárosból (…) nagyváros. (…) Nagyot növekszik a város. A két
világháború között sokat építkeznek, egész új városrészek épülnek ki.”6
A háború utáni demoralizáltság, általános bizonytalanság jól érezhető a társasági
életben is. Mégis, már 1918-ban nagy lendülettel kezd visszatérni az élet a városba, s e
lendületet a szerb megszállás is csak nehezen töri meg. Az élet nem áll meg; ez a felfelé
ívelő tendencia a két világháború közötti időszakban tovább folytatódik, ami már egy
másik tanulmány tárgyát képezi.

5
6

MÁRFI 2002. 288.
MÁRFI 2010. 92.
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Hamerli Petra

Woodrow Wilson és Olaszország

W

oodrow Wilson1 az Amerikai Egyesült Államok elnöke volt az 1919-ben kezdődő
párizsi békekonferencia idején. Az első világháborút követő békét az általa kigondolt 14 pontra kívánták alapozni a résztvevők. A régóta húzódó háborút követően
Európa lakossága mintegy Messiásként tekintett az amerikai elnökre, aki majd elhozza
a békét. Azonban, mint utóbb kiderült, ezek az elvek hangzatosak, ám a gyakorlatban
alkalmazhatatlanok voltak, így Wilson megítélése egy idő után megváltozott. A megítélésben bekövetkező pálfordulás legmarkánsabban talán Olaszországban jelent meg, így
munkámban ennek bemutatására teszek kísérletet, egy olasz napilap, a Corriere della
Sera2 és a korabeli olasz politikusok visszaemlékezései3 alapján.

Háttér
Az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Woodrow Wilson az első világháborút lezáró békekonferencián a béke megteremtőjeként és a viszálykodások elsimítójaként lépett fel,
így az európai államok Messiásváró hangulatban tekintettek az elnök Párizsba érkezése
elé. Wilson az 1918 januárjában megfogalmazott, híres 14 pontjában fejtette ki elveit,
melyek nagyon ígéretesnek bizonyultak a sokat szenvedett Európa számára. Többek
között elrendelte a titkos diplomácia eltörlését, egyenlő gazdasági feltételeket szándékozott teremteni az államoknak a tengerek szabadságának biztosításával együtt, rendszerezte volna a gyarmati követeléseket, elrendelte a fegyverzet csökkentését, előirányozta az orosz és belga területek kiürítését és a francia földek felszabadítását. Meghatározta az Osztrák–Magyar Monarchia további sorsát, javítani kívánta a balkáni népek
helyzetét, elismerte Törökország és Lengyelország jogát a függetlenségre, és létrehozta
volna a Nemzetek Szövetségét, közkeletűbb nevén a Népszövetséget.4
Azonban ez a hangzatos ideológia kivitelezhetetlennek bizonyult, ami Olaszország
esetében a Fiume-kérdés kapcsán derült ki. A rendkívül forgalmas kereskedelmű kikötőváros 1918-ban még a Magyar Királyság területén töltött be „corpus separatum”-státuszt.
A város vitathatatlanul olasz többségű volt, az 1910-es népszámlálás adatai szerint a ki1
Thomas Woodrow Wilson (1856–1924): az Amerikai Egyesült Államok elnöke (1913–1921). Az ő nevéhez
fűződik az 1918 januárjában proklamált 14 pont, mely az első világháborút lezáró békék elvi alapjait képezte.
A gyakorlatban a pontok nem valósultak meg.
2
Az újságot 1876-ban alapította Eugenio Torelli Viollier, de Európa-szerte tekintélyessé és Olaszország
legkeresettebb napilapjává Luigi Albertini tette, aki 1900 és 1925 között töltötte be a főszerkesztői posztot,
vagyis a békekonferencia is az ő munkássága idejére esett. A milánói székhelyű lapot az olasz polgárság
körében olvasták, hiszen Albertini szerkesztése alatt a mérsékelten konzervatív, hagyománytisztelő, nemzeti
értékeket szem előtt tartó irányvonalat képviselte, mely a nyilvánosságot leginkább jellemezte. A politikai
pártoktól független maradt. (CASTRONOVO–TRANFAGLIA 1979. 107–113.)
3
ALDROVANDI MARESCOTTI 1936.; CRESPI 1938.; NITTI 1923.; ORLANDO 1960.
4
L. NAGY 1965. 19–20.
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kötőváros 50 ezer lakosából 27 ezren olaszok, 12 ezren horvátok, 6394-en pedig magyarok voltak.5 Így Olaszország, amikor a Fiume Nemzeti Tanács levelét6 követően bejelentette igényét a városra, etnikai elvekre támaszkodott. A wilsoni elvek IX. pontját –
„Olaszország határai jól elkülöníthető etnikai vonalak mentén lesznek kijelölve.”7 – 1919
januárjának elején Olaszországban még úgy értelmezték, hogy az olaszok minden olyan
területet meg fognak kapni, ahol olasz többség él, így bizakodva tekintettek a jövőbe. Véleményem szerint ez a pont sokkal inkább tekinthető a londoni szerződéssel való szembehelyezkedés diplomatikus kifejezéseként. Ez az egyezmény, melynek területi ígéretei
rávették Olaszországot arra, hogy 1915-ben antant oldalon belépjen a háborúba, titkos
szerződés volt, így Wilson elvből ellenezte. Emellett a szerződés Olaszország természetes határait és az Adrián való stratégiai védelmét biztosította volna, a 14 pont azonban
szigorúan etnikai, nem pedig földrajzi határok követését tűzte ki célul.8
1919. február 7-én az olaszok memorandumban tárták a békekonferencián ülésezők elé követeléseiket, melyek Fiumét is magukban foglalták.9 A városra azonban a
Szerb–Horvát–Szlovén Királyság is igényt tartott, mint természetes kikötőjére. A jugoszláv delegáció képviseletében Ante Trumbić külügyminiszter foglalta össze az érveket,
melyek földrajzi, gazdasági, és etnikai természetűek voltak.10 A vita lezáratlan maradt,
így április 19-én Orlando fejtette ki az olasz álláspontot a békekonferencián, történelmi
és gazdasági érveket felmutatva, valamint az önrendelkezési jogra hivatkozva.11 A többi
szövetséges ellenezte, hogy a várost Olaszország kapja meg. Szempontunkból Wilson
állásfoglalása érdekes, aki úgy ítélte meg, hogy Fiume minden közép-európai nép számára fontos, ezért következetlenség lenne Olaszországhoz csatolni a várost, ráadásul
a központ kivételével nem tekinthető olasz területnek a kikötő.12 A vitát azonban most
sem sikerült rendezni, így Wilson más úton próbálkozott: manifesztumot tett közzé,
melyben ismét kifejtette a 14 pontot és azt, hogy Fiume esetében nem támogatja az
olaszokat, és próbálta meggyőzni az olasz népet az Egyesült Államokkal való együttműködés szükségességéről.13 Ennek hatására Orlando április 24-én, Sonnino pedig másnap
elhagyta a békekonferenciát,14 de hamar, már május 7-én visszatértek Párizsba. Wilson
manifesztumát az olasz történetírás mindmáig úgy értékeli, hogy az amerikai elnök
befeketítette az olasz kormányt az olasz nép előtt.15
Ezek az események befolyásolták Wilson amerikai elnök olaszországi megítélését.

Woodrow Wilson Olaszországban
Wilson ideológiája kezdetben Olaszországban is nagy várakozást keltett, és országszerte izgatottan készültek az elnök 1919. január 3-án esedékes olaszországi látogatására.
5

ABLONCZY 2011. 240.
A Fiumei Nemzeti Tanács 1918. október 30-án levélben fordult Orlandóhoz, kérve, hogy a város – a wilsoni
pontokban megfogalmazott nemzeti önrendelkezési jog alapján – az olasz anyaországhoz csatlakozhasson.
(GERINI 1938. 24.)
7
ALDROVANDI MARESCOTTI 1936. 190.
8
MOSCA 1963. 30.
9
ALBRECHT-CARRIÉ 1938. 376.
10
PPC/Vol. III. 50–51.
11
PPC/Vol. IV. 81–83.
12
PPC/Vol. IV. 86–88.
13
PPC/Vol. IV. 136.
14
BURGWYN 1997. 10.
15
MOSCA 1963. 74.
6
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A Corriere della Sera január elsején számolt be az utazás programjáról: „Az elnök két
napot fog eltölteni az olasz fővárosban, ahol a királyi család vendége lesz, de meglátogatja a pápát és a parlamentet is. Innen éjjel indul Milánóba, ahol protokollprogramok
várják, majd Torinóba utazik. Ez után, január 7-én érkezik majd vissza Párizsba.”16 A
cikk beszámolt arról is, hogy az elnök, látogatása során, találkozni kívánt Olaszország
befolyásos személyiségeivel, azaz politikusokkal, újságírókkal és egyetemi tanárokkal
is. A hangvételéből látszik, hogy az olaszok várták Wilson érkezését, és nagy gonddal
igyekeztek összeállítani a programot, úgy, hogy az mindenben megfeleljen az amerikai vendég igényeinek. Másnap az újság címlapon közölte a Wilsonnak szánt üdvözlő
sorokat, melyek a háború alatt a békéért és az igazságért küzdő katonák hősies áldozatvállalásáról szóltak. „Ha nyerünk, a világ végre szabad lesz, és olyan békét hozunk
létre, amely gyökerestől kiirtja a háborút előidéző viszályokat”17 – mondta a cikk, éltetve Wilsont, aki ezt a hangzatos mondatot megalkotta.
A várva várt nap január 3-án érkezett el, melyről Silvio Crespi visszaemlékezéseiben
beszámolt. Az elnök különvonatát mindenütt hatalmas tömeg várta, akik éljenezték őt
magát, valamint a Népszövetség intézményét és az Egyesült Államokat is. Wilson XV.
Benedek pápánál szintén üdvözlő látogatást tett.18 Crespi naplója a benyomásokra is
enged rávilágítani: „Tíz órakor már egész Róma a vasútállomáson várakozik. 10:30-kor
megérkezik Wilson, akit leírhatatlan lelkesedéssel üdvözöl a tömeg. Az elnök meghatódik az öröm eme, tipikusan olasz módú, szívélyes megnyilvánulását látva. (…)
Mondja, hogy még sohasem fogadták ilyen őszinte szívélyességgel, mint itt, Rómában.
Tényleg nagyon meghatódott.(…) Általában véve, Európa-szerte Messiásként tekintenek rá.”19 A jól sikerült római fogadtatást azonban nem bizonyult felülmúlhatatlannak.
Milánóban még ennél is nagyobb ovációban részesítették a „béke megteremtőjét”. „Későn érkezem meg Milánóba. Az egész város ünnepel. (…) Wilson tapsvihar közepette
érkezik meg (…)A nép (…)akkora szeretettel és olyan szenvedélyes lelkesedéssel fogadja a vendéget, hogy az még a Rómában tapasztaltakat is felülmúlja. Ezt az Elnök
is érzékeli, aki a meglepetéstől kábultan egyre ismételgeti: Soha, soha nem volt még
hasonlóban részem! Én sem igazán láttam még Milánóban ilyen szívből jövő lelkesedést: a kocsinkat szó szerint betakarják a virágok. A Királyi Palotáig vezető út diadalmenethez hasonlít…”20
Az olasz nép egyöntetű lelkesedéssel, éljenzéssel fogadta Wilsont, amerre csak járt.
Január 8-án a Corriere della Sera teljes terjedelemben közölte az elnök Torinóban mondott beszédét, melynek ismeretében még érthetőbbé válik ez a mindent elsöprő ováció.
Az elnök előbb a közte és Olaszország között meglévő kölcsönös bizalomról beszélt,
majd arról, hogy az általuk Párizsban kidolgozott békét a népeknek kell fenntartaniuk.
Elmondta, hogy hálás, amiért Olaszországban lehet, melynek népe és ő tökéletesen
megértik egymást: „Ugyanazok a gondolataink, a céljaink, a vágyaink. (…) Büszke vagyok arra, hogy egy olyan állam elnöke lehetek, melynek ilyen sok olasz származású
lakosa van, hiszen mint irodalomtudós, ismerem e nemzet géniuszát. (…) Szeretném
még egyszer megköszönni a városnak és a kormánynak a fogadtatást, amiben részesített. Nem győzöm elégszer elmondani: Éljen Olaszország!”21 A hosszú háborús évek után
16

IL CORRIERE DELLA SERA, 1919. jan. 1.
IL CORRIERE DELLA SERA, 1919. jan. 2.
18
IL CORRIERE DELLA SERA, 1919. jan. 3.
19
CRESPI 1938. 233.
20
CRESPI 1938. 235.
21
IL CORRIERE DELLA SERA, 1919. jan. 8.
17

XI. GRASTYÁN KONFERENCIA

I 135

békére áhítozó népet, mely Wilsontól várta az igazság megteremtését, nyilvánvalóan
teljesen elvakította ez a fajta, hízelgő beszéd, elkábították a nagy szavak. Egy ilyen szónoklat után nem csoda, hogy a nép még inkább lelkesedett az amerikai vendégért, mint
korábban. Az elnöki látogatás kétséget kizáróan arról győzte meg őket, hogy bálványuk
valóban mindent meg fog oldani, és intézkedései nyomán egy új világ fog létrejönni,
ahol mindenki boldog és elégedett lesz.
Az olasz delegáció pénzügyi szakembere, Crespi egyike volt azon keveseknek, akik
a hatalmas üdvrivalgás közepette is észrevették az ujjongást ezekben a napokban beárnyékoló tényezőt: a Bissolati-ügyet. Leonida Bissolati, egy horvát származású olasz
politikus – aki később, áprilisban nyíltan felszólalt az olasz követelések ellen a milánói
Scalában22 – ugyanis már ekkor, Wilson látogatásának idején hangoztatta, hogy túlzónak tartja az olaszok adriai követeléseit, és személyesen is találkozott az elnökkel.
Crespi az esetről így számolt be: „Súlyos hiba volt hagyni, hogy a Bissolati-ügy kirobbanjon éppen Wilson olaszországi tartózkodásának vége felé. Vajon miről beszélhetett
Wilson és Bissolati, amikor négyszemközt maradtak? Az elnöknek most kétségkívül az
a benyomása, hogy Olaszország rendkívül megosztott az Adria-kérdésben…”23 Ez a kis
naplórészlet két dologra enged következtetni: az egyik az, hogy írója azt szeretné, hogy
Wilson jó képet kapjon Olaszországról, a másik pedig az, hogy ennek ellenére – talán
nem is tudatosan – érzi, hogy nem feltétlenül kellene hiú reményeket táplálni az elnök
tetteit illetően, hiszen az amerikai államfő mindenkivel tárgyalni akar. Ennek következtében pedig nem száz százalékig bizonyos, hogy a döntések valóban képesek lesznek
mindenki érdekeit egyformán szolgálni.

A fordulat
1919. január 18-án ténylegesen kezdetét vette a békekonferencia, ahol a hangzatos wilsoni elveknek megfelelő békefeltételeket ki kellett volna alakítani. A wilsonizmus azonban csak ideológia volt, melynek elveit sokszor félreértelmezték, vagy ﬁgyelmen kívül
hagyták.24 Nitti, a későbbi olasz miniszterelnök úgy vélekedett, hogy a pontok megalkotása hiábavaló volt, mert azok közül egyiket sem alkalmazták.25 Így a 14 pont a gyakorlatban alkalmazhatatlannak bizonyult, amely már a konferencia első pár hetében elég
egyértelműen kiderült. Olaszország a követeléseit – Fiume kivételével, ahol a népek
önrendelkezési jogát tartotta szem előtt – a londoni szerződésre alapozta, ám Milenko
Vesnić szerb követ már a tárgyalások elején kifejtette, hogy a titkos szerződések nem
vonatkoztathatóak a jugoszlávok által igényelt területekre, ugyanis az egyezményeket
később írták alá, mint ahogy Szerbia hadba lépett.26 Ennek következtében január 25én Wilson leszögezte, hogy vagy Dalmáciát, vagy Fiumét a délszlávoknak kell ítélni.27
Az olaszokat a hír olyannyira megdöbbentette, hogy még a király, III. Viktor Emánuel
is levélben fordult miniszterelnökéhez, melyben utasította Orlandót, hogy a delegáció
tagjainak ragaszkodni kell mind Fiuméhoz, mind a szigetekhez, és nem szabad enged-
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ni, hogy elvegyék Olaszországtól azt, ami az övé.28 Crespi szerint – aki sokszor beszélt
az elnökkel – Wilson változatlanul hangoztatta az olaszok iránti baráti érzelmeit,29 ám
a nép lelkesedése alábbhagyott, amit mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy a Corriere
della Sera hosszú ideig nem cikkezett Wilsonról.
Márciusban Crespi örömmel konstatálta, hogy egy márciusi estén Wilson négyszemközti beszélgetésre hívta Vittorio Emanuele Orlando olasz miniszterelnököt, amely
több, mint egy óra hosszat tartott.30 Orlando maga is írt arról, hogy az amerikai államfő
őszinte szimpátiával és bizalommal viseltetett iránta, sőt, Wilson még akkor is barátságos leveleket küldött neki, amikor ő [Orlando – H. P.] már régen lemondott minden
hivataláról, és egyszerű polgárként élt.31 Az Adria-kérdés végett a bizalom nem maradt
kölcsönös,32 annak ellenére, hogy a Négy Nagy tagjai közül Orlandónak volt a legtöbb
közös vonása Wilsonnal: mindketten jogot végeztek, és haladó ötleteik voltak, ezért Orlando elvárta volna, hogy Wilson kedvezzen az olaszoknak.33 Jellemüket tekintve talán
nem voltak annyira hasonlóak: Wilson, akiről a február 18-ai ülést követően Aldrovandi
Marescotti, az olasz delegáció titkára annyit jegyzett meg naplójában, hogy egy kissé
tanítós stílusban beszélt,34 makacs, döntéseiben megfellebbezhetetlen ember hírében
állt. David Lloyd George angol miniszterelnök szerint az amerikai elnök „jóindulatú,
őszinte, egyenes, tapintatlan, megátalkodott és beképzelt” volt.35 Orlandóban a kortársak egy művelt szicíliait ismerhettek meg, akit heves, szenvedélyes latin temperamentummal áldott meg az ég, és aki jól szónokolt – bár nem a békekonferencián, ahol hátrányt jelentett, hogy nem tudott angolul.36
Áprilisban, amikor a Fiume körüli vita tetőfokára hágott, a Corriere della Sera arról
tudósított, hogy az olaszok bíznak abban, hogy az elnök kedvezően ítéli majd meg az
ügyüket, és a tárgyalások hamar, számukra pozitív eredménnyel zárulnak majd.37 Nem
tudták, hogy már három nappal korábban eldöntetett a kérdés egy beszélgetés során,
melyet Wilson és Orlando négyszemközt folytattak, és amelyről Crespi naplóbejegyzése
maradt fent. A napló írója elmesélte, hogy nagy izgalommal várták a találkozó kimenetelét, amely azonban nem sok jót hozott: „Mikor Orlando visszatért a Bischoffen-palotából,
rögtön leolvashattam az arcáról, hogy a megbeszélés nem hozta a várt eredményt.(…)
Orlando azt meséli, hogy az Elnök átadott neki egy memorandumot az olasz határok
kérdéséről.(…) [A memorandum – H. P.] tele van az olaszok iránti barátságról szóló szép
körmondatokkal, és én, aki többször érintkeztem Wilsonnal, mint akárki mással az elnökök közül, azt gondolom, hogy ezek a mondatok tényleg hitelesek.”38 Crespi még leírta,
hogy a memorandum ellenkezik Wilson elveivel, ugyanis a 14 pont kimondta, hogy a
volt Osztrák–Magyar Monarchia népei maguk dönthetnek sorsukról, ám Fiume esetében
az elnök éppen ezt nem engedi meg.39 Indulatosan kifejtette, hogy mindebből arra következtet, hogy Amerika mindvégig a jugoszlávoknak dolgozott, és az ő pártjukon állt.40 Ez
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utóbbi gondolat később odáig fajult, hogy egyesek egyenesen azt állították, Wilsonnak
„személyes érdekei fűződtek Jugoszláviához”, azaz jugoszláv szeretője volt.41
A kérdés tárgyalása április 20-án folytatódott. „A megbeszélés hosszú ideig elhúzódott, és voltak szenvedélyes pillanatai, hiszen mindnyájunkat nyomasztott a készülő
tragédia súlya: egyszerre ráébredtünk, hogy hamarosan szakításra kerül a sor Olaszország és a szövetségesei között.”42 A tragédiát az jelentette, hogy a januárban még lelkes
olaszoknak rá kellett ébredniük arra a számukra keserű igazságra, hogy a wilsoni elvek
és a londoni szerződésben foglaltak éles ellentétben állnak egymással, és a 14 pont
Jugoszláviának kedvezett. Mindezt Olaszország úgy értékelte, hogy megnyerte a háborút, de elveszítette a békét.43 Sidney Sonnino, Olaszország hideg, zárkózott emberként
elhíresült külügyminisztere, aki a régi rend híve volt44 – bár Fiume megszerzéséhez
nem ragaszkodott annyira, mint a többiek – egyenesen odáig ment, hogy Wilson szemébe mondta, hogy „ne avatkozzon bele Európa ügyeibe, hanem maradjon csak meg a
saját amerikai kaptafájánál.”45 El kell ismerni, hogy ebben az indulatos megjegyzésben
azért volt némi igazság. Sonnino a 14 pontról alkotott véleményét sem rejtette véka alá:
„A háború kétségtelenül túlpörgette a nemzetiségi érzületeket…Talán Amerika táplálta
mindezt az ő világosan megfogalmazott alapelveivel.”46 Wilson kifejtette, hogy Orlandóval remekül kijön, és gyorsan el tudná vele intézni a vitás ügyeket, ha Sonnino nem
lenne.47 Olaszország külpolitikájának tényleges irányítója azonban kétségkívül Sonnino
volt, aki mellett Orlando gyenge, pipogya embernek tűnt.48
Az, hogy Olaszország elveszítette Fiumét, valóban heves érzelmeket idézett elő, az
olaszok keserűen csalódtak Wilsonban, és keresték az elnök viselkedésének okait. Becsapva érezték magukat, és a lelkesedésük egy csapásra megszűnt. Miután Orlando és
Sonnino ideiglenesen távoztak Versailles-ból, a Corriere della Sera meglehetősen ellenséges hangvételű cikkben fejtette ki álláspontját a történtekről. A cikknek a „Fiume-kérdés és Wilson ellentmondásai” címet adták, és azt fejtették ki benne, hogy Wilson annak
idején azért nem adta Danzigot Lengyelországnak, mert a város lakosságának többsége
német. „Akkor – teszi fel a kérdést az újság – mi akadálya van annak, hogy a teljességgel
olasz Fiumét Olaszországhoz csatolják?”49 A cikk szerint Wilson következetlen, ugyanis
Fiume esetében csak annyit mondott, hogy a város szükséges a jugoszlávoknak. „De
akkor – folytatódik a cikk – Danzig is szükséges Lengyelországnak, melynek nincs más
kijárata a tengerre, ezzel szemben Jugoszláviának van belőle egy tucat.”50
Visszatérve a békekonferenciára, Crespi nem minden káröröm nélkül jegyezte meg
naplójában, hogy az addig aktív és tettre kész Wilson egy kiábrándult és fáradt ember
benyomását kelti.51 Mindezt úgy is tekinthetjük, hogy a korábbi bálványból olyan ember
lett, aki hatalmas csalódást okozott azoknak, akik számítottak rá. Legalábbis ezt fejezi
ki Orlando Wilsonról adott jellemzése, amit utólagosan, az események végiggondolása
után, keserű önváddal vetett papírra. Mint írta, Wilson szerinte intelligens és spontán
volt, de teljességgel hiányzott belőle a következetesség. „Csak miután hosszasan tanul41
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mányoztam a jellemét, és keserű tapasztalatokra tettem szert, értettem meg a valódi
természetét.”52 Orlando vádolta magát, amiért nem próbálta meg idejében megismerni
Wilsont, és így beleesett ugyanabba a hibába, mint egész Európa, mely az elnökben a
világ Megváltóját látta. Elkerülhette volna az országának okozott fájdalmat is, ha előbb
megértette volna amerikai kollégájának jellemét.53 Az egykori olasz miniszterelnök utólag már úgy látta, hogy Wilson, amikor elveiről beszélt, egy dogmatikus prédikátorhoz
hasonlított, aki valójában álomvilágban élt, és elveszítette a realitásérzékét. Amikor
azonban ezen elveket meg kellett volna valósítania, úgy viselkedett, mint egy „kocsmapolitikus”, akit briliáns szónoki képességeivel le tudta venni a lábukról az embereket.
Valójában Wilson – fogalmazta meg később Orlando a végleges véleményét – csak a saját érdekeit nézte, és mindenhatónak képzelte magát, elveit pedig felsőbbrendűeknek.54
„Wilson egy diktátor volt, mégpedig olyan, aki pusztán személyes kritériumoktól, ha
nem egyenesen szeszélyektől vezérelve döntött” – írta bosszúsan.55
Összefoglalva, Wilson olaszországi „pályafutása” egy üstököséhez hasonlított. Kezdetben reménykedő, minden bizalmukat döntéseibe helyező, lelkes tömegek várták az
egész országban. Az olasz közvélemény már a békekonferencia első heteiben elbizonytalanodott, majd áprilisban, Fiume Jugoszláviának adásával teljesen kiábrándult az elnökből, a politikusok pedig keserű csalódásuknak adtak hangot. Az olasz megítélés
talán legjobb összefoglalását Silvio Crespi egy megállapítása adja, miszerint „Wilson
olaszországi utazása után minden nagyobb olasz városban elneveztek egy utcát, egy
intézményt, vagy épp egy egyesületet az elnökről. Nos, a kivonulás [a békekonferenciáról való kivonulás – H. P.] után ezek nevét megváltoztatták.”56 Mondhatjuk úgy is, hogy
Olaszország Wilson-imádata pár hónap alatt a legkeserűbb csalódás okozta gyűlöletté
változott. Az egyetlen, aki a történtek ellenére sem nyilatkozott negatívan Wilsonról,
Nitti volt. Szerinte az elnököt becsületes szándékok vezérelték, még akkor is, ha végül
nem sikerült békét hoznia Európába.57
Persze ez a megítélés Wilsonról csak az olaszok tapasztalatait tükrözi. Nincs okunk
kételkedni abban, hogy az elnök tényleg a legkedvezőbb rendezést szerette volna véghezvinni Európában. Csak nem számolt azzal, hogy vajmi keveset tudott az „öreg kontinens” viszonyrendszeréről, és az évszázados ellentéteket nem lehetett pár hét alatt
elsimítani. Ne feledjük azt sem, hogy a 14 pont olyan helyzetben született, amely a
politikai kampányok felfokozott állapotához hasonló (csak éppen háború formájában),
amikor hangzatos, magával ragadó jelszavakra van szükség.

Felhasznált irodalom
Forráskiadványok
DDI/6./II. = I Documenti Diplomatici Italiani. Sesta Serie 1918–1922. Volume II. A cura di Rodolfo
Mosca. Roma, Libreria dello Stato 1953.
PPC/III-IV. = Papers relating to the foreign relations of the United States, 1919. The Paris Peace
Conference. Volume III-IV. Washington, Government Printing Ofﬁce 1942–1947.

52

ORLANDO 1960. 353.
ORLANDO 1960. 353.
54
ORLANDO 1960. 353–354.
55
ORLANDO 1960. 442.
56
CRESPI 1938. 514.
57
NITTI 1923. 6.
53

XI. GRASTYÁN KONFERENCIA

I 139

Sajtó
Il Corriere della Sera
Emlékiratok
ALDROVANDI MARESCOTTI 1936 = ALDROVANDI MARESCOTTI, Luigi: Guerra diplomatica:
ricordi e frammenti di diario. Milánó, 1936.
CRESPI 1938 = CRESPI, Silvio: Alla difesa d’Italia in guerra e a Versailles (Diario 1917–1919).
Milano, 1938.
ORLANDO 1960 = ORLANDO, Vittorio Emanuele: Memorie (1918–1919). Milano, 1960.
NITTI 1923 = NITTI, Francesco Severio: Nincs béke Európában. Budapest, Pallas 1923.

Szakirodalom
ALBRECHT-CARRIÉ 1938 = ALBRECHT-CARRIÉ, René: Italy at the Paris Peace Conference. New
York, Columbia University 1938.
BAILEY 1945 = BAILEY, Thomas A.: Woodrow Wilson and the lost peace. New York, Macmillan
Company 1945.
BURGWYN 1997 = BURGWYN, Henry James: Italian Foreign Policy in the Interwar Period: 1918–
1940. London, Praeger 1997.
CASTRONOVO-TRANFAGLIA 1979 = CASTRONOVO, Valerio e TRANFAGLIA, Nicola (a cura di):
Storia della stampa italiana. Vol. III. La stampa italiana nell’etá liberale. Bari, Laterza 1979.
L. NAGY 1965 = L. NAGY Zsuzsa: A párizsi békekonferencia és Magyarország 1918–1919. Budapest,
Kossuth 1965.
MACMILLAN 2005 = MACMILLAN, Margaret: Béketeremtők: az 1919-es párizsi békekonferencia.
(Ford.: Barna Judit) Budapest, Gabo 2005.
MOSCA 1963 = MOSCA, Rodolfo: Dopoguerra e sistemazione europea, la Conferenza della Pace, la
questione adriatica. In: Torre, Augusto: La politica estera italiana dal 1914 al 1943. Torino,
ERI 1963.
ORMOS 1983 = ORMOS Mária: Padovától Trianonig, 1918–1920. Budapest, Kossuth 1983.

140 I XI. GRASTYÁN KONFERENCIA

Horeczki Réka

A várossá válás egyik eszköze: az ipari fejlődés

A

tanulmányomban vizsgált időszak a gazdasági modernizáció, a piacgazdaság
kiépülésének kora, amelyben Magyarországon gyors gazdasági és társadalmi átalakulás ment végbe. Az időtartam 1867 és a második világháború előtti utolsó népszámlálás, illetve mezőgazdasági és üzemi összeírás, vagyis az 1930–1935. év közötti
időszak. Ekkor indult meg a mezőgazdasági növekedés, az iparosodás, a vasút és a
modern pénzügyi rendszer kiépülése. Ebben az időszakban a Dél-Dunántúl térségének gazdasági struktúrája is jelentős változásokon esett át. A hosszú időn át egységes
rendszerként működő térség területe Trianon miatt lecsökkent, amikor piacainak egy
részét elvesztette, és mind a közlekedési lehetőségei, mind a gazdasági szférája zsugorodott. Előadásomban elsősorban a kisvárosokra, a főbb gazdasági és piacközpontokra
koncentrálva vizsgálom meg azt, hogy ezek a változások az ipar, a kereskedelem és az
idegenforgalom tekintetében hogyan mentek végbe. Történetileg a vizsgált települések
többsége sokáig mezővárosi státusú volt, ahol is az agrártermelés jóval hangsúlyosabb
volt, mint az ipar, illetve a szolgáltatási szektor. A kisvárosok iparosítására a megkésettség jellemző, és elsősorban a mezőgazdaságra épülő iparok jelentették a kezdeteket.
A kitermelőipar, élelmiszeripar és feldolgozóipar egy-egy településen való megjelenése képes volt gyorsan nagy népességkoncentrációt „előhívni”. A téma bemutatásához
elengedhetetlen az e korszakkal foglalkozó szakmai munkák áttekintése, valamint a
korabeli történeti statisztikai anyagok és a vármegyék életét bemutató kor-és néprajz
áttanulmányozása. Tanulmányomban azokra a sajátosságokra kívánok rávilágítani,
amelyek eredményeképpen sikeres kisvárosi vállalkozások jöhettek létre, és amelyek
hozzájárulhattak ahhoz, hogy a települések fejlődése tartóssá váljon.

A gazdasági modernizáció hatásai a Dél-Dunántúl térségére
Jelen tanulmány elsősorban egy iparszerkezeti bemutatás a Dél-Dunántúlra, valamint
a térségben jelen lévő kisvárosokra. A vizsgálat ideje alatt Magyarország a Habsburg
Birodalom részeként fokozatos modernizáción ment keresztül. Kiépül az agrár-ipari
munkamegosztás, melyben az ország gyors iparosodása ﬁgyelhető meg. Megjelenik a
városiasodás szempontjából fontos polgári életmód, emelkedő életszínvonallal számolhatunk. A Dél-Dunántúlon a 19. század elején ezek a pozitívumok még nem ﬁgyelhetőek meg. A térség alapvetően agrártérség, „a nagybirtokok hazája”.1 Ennek, valamint
a kevés számú városnak tudható be, hogy az iparosok száma meglehetősen kevés, és
főként a kisüzemi ipar volt az, amely meghonosodott a térségben.
A terület, amit vizsgálok, számos változáson (terjedelmi, földrajzi, társadalmi tekintetben) esett át. Ha megnézzük a kiindulási, azaz a kiegyezés utáni, illetve egy
1

KAPOSI 2010. 73–98.

XI. GRASTYÁN KONFERENCIA

I 141

száz évvel későbbi állapotot, a terjedelmi és az országos – belső – aránybeli változás
a legszembetűnőbb. 1870-ben az ország területének még egy tizedét sem jelentette a
Dél-Dunántúl, viszont 1968-ban már 18,6%-át alkotta az ország területének. A trianoni békeszerződés után az ország határai jelentős változásokon estek át, ami a vizsgált
térségen belül is arányeltolódásokhoz vezetett. A lecsökkent területű országon belül a
térség nagyobb területi arányt képviselt, mint korábban, s ezzel együtt az iparban foglalkoztatottak száma is jelentősen megnövekedett, hiszen a korábbi közel 5%-os arány
helyett már az ország lakosainak 1/4-e, illetve a térség népességének 1/5-e számára
jelentett megélhetést az ipar, illetve a hozzá kapcsolódó ipari szolgáltatások.2
Baranya megyében az iparosok száma – elsősorban Pécs kedvező helyzete miatt – kimagasló volt országos szinten is, közel 790 céhmester volt található 1850-ben a megyében. Két mai kisváros, Siklós és Pécsvárad már ekkor országos jelentőségű iparos-foglalkoztatottságot jegyzett. 1860-ra Baranya megyében már 91 féle iparág képviseltette
magát, ami az önálló iparosok számában is megmutatkozik: 1870-ben 7424 iparos él a
megyében, viszont ez a szám sajnos meglehetősen ingadozó. Hiszen 1876-ban 5946-ra
esett vissza a számuk, de 1880-tól a vállalkozási kedv növekedését tapasztalhatjuk, az
önálló iparosok tekintetében újfent erőteljes emelkedés ﬁgyelhető meg.3 Somogy megyében kevesebb, 1876-ban közel ötezer iparos élt (4954 fő), akik közel háromezer segédet és tanoncot foglalkoztattak.4
1. táblázat: Dél-Dunántúl területi változásai
1870

1968

Dél-Dunántúl:
Az ország területének
Az ország lakosainak
Ipari foglalkoztatottak:

7,2%
8,3%

18,6%
15,4%

Az ország lakosságának
Dél-Dunántúl népességének

4,8%
4,5%

24%
20%

Forrás: saját szerkesztés, T. Mérey 1993. 259-260. alapján

A kisvárosok státuszukat tekintve a dualizmus kezdetén többségében mezővárosok
voltak, de faluként is sok (10) mai kisváros szerepelt akkoriban. Ebből adódott, hogy a
mezőgazdaság mellett a kisvárosok életében az ipar csupán másodlagos szerepet töltött
be ebben az időszakban. Az agrártermeléshez köthető kézműipar – a piachelyek révén
– városias funkciókkal ruházta fel a kisvárosokat, egyrészt a megnövekvő kereskedelmi,
valamint a hozzájuk kapcsolódó egyéb szolgáltatások kialakítása miatt is, és ezen települések esetében stabil fejlődést generált. A dualizmus elején az iparra vonatkozó rendelkezések még nem voltak felfedezhetőek, mivel a föld jelentette a települések szempontjából
a megélhetést. Települési szinten ipari szabályozó rendelkezéseket találhatunk, mint pl.
Mágocson ahol, az „ipargyakorló adóﬁzetők” számát és egyesületeiket is nyilvántartották, beﬁzetéseiket szabályozták. (1828-ban: 23 német, 3 magyar, 2 szláv iparos5).
A kiegyezés után, 1876-ban összeírásra kerültek a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara
által a Dunántúlon dolgozó ipari, kereskedelmi és pénzügyi vállalkozások és az azoknál
2

T. MÉREY 1993. 259–260.
VÁRADY 1896. 578–649.
A Soproni kereskedelmi és iparkamarának az 1876. évi statisztikai jelentése, II. rész II. füzet 693.
5
TEUFEL 193.
3
4
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alkalmazásban állók, illetve a vállalkozások által az évben ﬁzetett jövedelemadó.6 A
felmérés szerint a térség iparszerkezete hagyományosnak tekinthető. Az iparban dolgozók 20%-a tartozott a ruházati iparhoz, többségük egyszemélyes műhelyben dolgozott,
mint csizmadia, szabó, cipész. Bólyban pl. a 130 iparos közül 52-en dolgoztak ebben az
iparágban; 12 cipész, 26 kapcakötő, 11 szabó és 3 szűcs. A kis műhelyeket ellátó üzemek közül kiemelkedő volt a Simontornyán működő Fried család tímárműhelye, amely
egészen az államosításig (1948-ig) sikeresen működött.7 A Mágocson működő fehéredény gyár „közönséges használati edényeket gyártott, amelyek „kielégítő keresletnek
örvendtek”. A gyár a külföldi termékekkel szemben is versenyképesnek számított.8

1. ábra: Ipari foglalkoztatottak Baranya és Tolna megyében, 1876 (fő)
Forrás: saját szerkesztés, KSH 1878 alapján

Az iparágban dolgozók számát tekintve második helyen az élelmiszeripar, különlegességként a térségben megjelennek a mézeskalácsosok, bábsütők: Bátaszéken,
Sellyén, Bólyban, Pécsváradon, Simontornyán, Mágocson és Tamásiban. Harmadikként
a vas- és fémipar szerepelt a statisztikában, melyet főként az akkori piachelyeken működő kovács- illetve lakatosműhelyek nagy száma szolgáltatta. A kisebb lélekszámú területeken, mint pl. Sásd: 12 iparosa közül 3 kovács, Harkány 18 iparosa közül 3 kovács és
1 lakatos található. Negyedik helyen általában a faipar, amely a mezőgazdaság közvetlen kiszolgálójának mutatkozott, a Somogy megyei Nagybajomban, Csurgón egészen
az 1990-es évek közepéig működtek ezek a kis fűrészüzemek, kerékgyártás, orsógyártás illetve további mezőgazdasági termékek gyártása. Foglalkoztatottság szempontjából
ötödik a szolgáltató- és vendéglátóipar volt: ahol domináns a kocsmárosok, mészárosok, vegyeskereskedők száma; amelyek az iparosok között a legtöbb segédet foglalkoztatták. Érdekesség, hogy a megyeszékhelyek előtt található kisvárosok: Kadarkúton,
Szentlőrincen, Pécsváradon ez az arány jóval magasabb, mint a távolabb eső kisvárosok
esetében. A textilipar kb. 10%-os részesedéssel bírt. 1876-ban Baranya megyében a legtöbb iparos 1. Pécs, 2. Mohács, 3. Siklós, 4. Pécsvárad (amelyek már az 1850-es években
is jelentősnek számítottak), 5. Bóly, 7. Mágocs.9 Az iparral foglalkozók, és az ipari foglalkoztatottak számát árnyalja, ha a teljes lakosságon belüli arányukat is megnézzük. A
6

A Soproni kereskedelmi és iparkamarának az 1876. évi statisztikai jelentése, II. rész II. füzet.
TÓTHNÉ UNGHY
VÁRADY, 1896. 578–649.
9
VÁRADY 1896. 578–649.
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kimagasló értéket mutató
Bátaszék (192 iparos, 72
segéd, 84 tanonc) iparosai
a teljes lakosság (6540 fő)
5,3%-át jelentették. A közel háromezer lelkes Bóly,
Pécsvárad és Simontornya
ezzel szemben magasabb
arányokkal rendelkezik:
10,2%, 8,2%, 7,5%. A kétezernél kevesebb lakosú kisvárosok mutatnak
Bátaszékhez
hasonló,
4–6%-os arányt.10
Míg az 1870-es évek
közepén többnyire egyszemélyes kis műhelyeket
találunk, a századfordulóra már döntő változásokat
ﬁgyelhetünk meg; kiépült
2. ábra: Dél-Dunántúl vasúthálózata
a terület vasúthálózata,
Forrás: Dél-Dunántúl, 2006. 35.
amely a települések fejlődése szempontjából domináns tényezőnek bizonyulhat.
A kisvárosok egyben uradalmi központok is voltak, és ezek a nagybirtokosok igényelték és ﬁnanszírozták a vonal kiépítését. Például: a Barcs-Kaposvár helyi érdekű
vasútvonal Kadarkúton keresztül húzódott, amit a Somssich és Széchenyi családok propagáltak. Boglár (a későbbi Balatonboglár) a Buda-Nagykanizsa 1861-ben megindult
vonalon feküdt, melynek köszönhetően kereskedelmi központtá vált. Balatonboglár állomáshellyé való minősítése, a vendéglátóhelyek, szolgáltatások kiépülése a beérkező
utasforgalmi mutatókkal szépen modellezhető. 1865-re 6000 utassal és 959 forintnyi bevétellel számolhatnak a település vezetői. Ekkor Keszthelynek 9000 utasnyi, Siófoknak
4–5000 főnyi forgalma volt.11 Ennek köszönhetően a településen a mezőgazdaság háttérbe szorult, és az iparnak, közlekedésnek valamint a kereskedelemnek meghatározó
szerep jutott, melyet a foglalkoztatási struktúra is tükröz (29%, 7%, 12%).12 A kereskedelmi központi szerepkör az üdülőtelepek gyors növekedésével magyarázható, mint
Fonyód esetében, ahol 1894-től kezdődően megkezdődött az üdülőtelepek – villatelepek kiépítése, korszerű infrastruktúra, kereskedelmi – és vendéglátóhelyek kiépítése.13
A városfejlődés és a vasút kölcsönös kapcsolata a dualizmus korában számottevő
volt, az egyes területek bekapcsolódása a gazdaság érrendszerébe meggyorsította az
egységes országos piac kialakulását és ösztönözte a beruházásokat. Mind a mezőgazdaság, mind az ipar jövedelmezőségét elősegítette, de fontos megjegyezni, hogy a csupán
a vasúti csomóponti szerep nem generálta a városok fejlődését, ha nem állt mögötte
megfelelő gazdasági súly, érdekérvényesítő képesség (Somogyszob esete). Boglár ese10

Saját számítás, KSH 1984. és KSH 1867 alapján
KSH 1867. 105–160.
T. MÉREY 1989. 17–19.
13
KANYAR 1985. 316–369.
11

12
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tében viszont épp a vasút jelentette a központi szerep elindulását, hiszen lakosainak
számában dinamikus növekedést eredményezett: 1870 és 1890 között 54%-kal, 1900 és
1910 között 44%-kal nőtt a népessége a kisvárosnak.14

A századfordulón tapasztalható kisvárosi sajátosságok
Magyarország iparának fejlődéséhez viszonyítva a Dél-Dunántúlon számos eltérés volt
megﬁgyelhető:15 a 20 főnél több munkást (segédet) foglalkoztató vállalkozások száma a
régióban kevesebb az országos átlaghoz képest, annak ellenére, hogy az átlagos munkáslétszám 1900 és 1910
között nagyobb mértékben nőtt, mint országosan.
Az országban a gyáripar megjelenése hatalmas
népesség-csoportosulásokat volt képes életre
hívni, ám számos pozitívuma mellett a kisvárosi
hálózatra nem volt szigniﬁkáns hatással, hiszen
az ipar a már meglévő
– nagyobb – városokba
települt, ahol a helyi infrastruktúrát szükségszerűen fel tudta használni a
fejlesztéseihez. A nyersanyag lelőhelyre épülő
települések köre viszont
meglehetősen csekély volt
3. ábra: Gyáripari foglalkoztatottak száma, 1910, fő
a régióban, központi szeForrás: Dél-Dunántúl, 2006. 45.
repet nem tudtak elérni.16
Az iparfejlődés sajátosságát a nagyüzemek számának rendkívül gyors ütemű növekedése is mutatja, hiszen 1890
és 1910 között megháromszorozódott a 100-nál kevesebb munkást, és megnégyszereződött az 500-nál több munkást foglalkoztató üzemek száma az országban, de a térségben
ez csupán a megyeszékhelyeken látszódott tükröződni. Az iparban dolgozók száma
20 év alatt ötszörös létszámnövekedést mutat.17 A megyeszékhelyek és a 10 000 főnél
népesebb városok dominanciáján túl, megjelennek a mai kisvárosok is a térképen: pl.
Tab18, Beremend: ahol a cementgyárat az ottani földtulajdonos Schaumburg-Lippe herceg hozta létre, Villány, ahol fontos kiemelni a főhercegi borászatot19, Bóly, ahol a sajtgyárat, Csurgó és Berzence esetében a tejszövetkezetet, mint a fejlődés mozgatórugóit.
14

T. MÉREY 1989. 57.
T. MÉREY 1993
16
HAJDÚ 2006. 278–338.
17
BELUSZKY – GYŐRI 2005
18
BOLEVÁCZ 1989.
19
KOVÁCS, 2007.
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A kézműiparban alkalmazottak aránya feltűnően magas a gyáriparhoz képest a DélDunántúlon, az ország gyártelepeinek alig 5%-a volt itt megtalálható, de azok többnyire
kismértékűnek számítottak. Ezen kisüzemek között elvétve volt csak 20 főt vagy ezt a
számot meghaladó foglalkoztatottal rendelkező gyár, nagyüzem.
Fontos különbség volt az ország más vidékeihez képest, hogy a Dél-Dunántúl alapvetően nagybirtokos terület, ez szemmel látható mértékben befolyásolta az ipart a térségben. Az egyes iparágak kiépülésében és fejlődésében szerepet játszottak a helyi nagybirtokok, nagybirtokosok. Pl. téglagyárak, gőzmalmok létrehozása, Villányi borászat,
Simontornyai bőrgyár, Csurgón a Fiedler-gyárak.
Jelentős eltérésnek számított még, hogy a gyáriparban nagy tömegekben voltak
megtalálhatóak a betanított és képzetlen munkások, akik esetleg a mezőgazdaságból
elvándoroltakat is jelenthették. A térségben képes volt a kisipar megmaradni, mivel a
gyáripar nem érintett minden szakmaterületet: Mágocs fehéredény-gyártás, Gyönk pálinkafőzés. Valamint a vizsgált megyékben képesek voltak speciális tevékenységek felé
fordulni: Sellyén kötélgyártás, Szentlőrincen székfonás. A harmadik fontos tényezője
a kisipar megmaradásának, a szolgáltatási szféra felé fordulás: Balaton parti városok
(Fonyód, Balatonföldvár, Balatonlelle, Balatonboglár) az üdülést, üdültetést, Villány a
kiváló szőlőterületek adta lehetőségeket használta ki.

Az első világháborút követő időszak
Az első világháborút megelőző időszakban a Dél-Dunántúl gazdasági értelemben a
kevésbé fejlett régiók közé tartozott. Magas agrárfoglalkoztatottságot és alacsony urbanizáltságot mutatott, amihez hozzájárult, hogy a mai kisvárosok többsége „csupán”
központi piachelyként funkcionált. Az ipari kereskedők kb. 30%-a volt az, amelyek a
kisvárosokban voltak megtalálhatók. Kiemelkedő Bóly, Sellye, és Csurgó szerepköre a
határ közelsége miatt20.

4. ábra: A 100 főnél több foglalkoztatottal működő vállalatok 1930-ban
Forrás: Lettrich 1965.
20

PIRISI 2008. 80–118.
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A kisvárosok iparosodásának lassú és alacsony voltát hivatott megmutatni a Lettrich
Edit által publikált 1930-as állapotokat rögzítő térképe. Az előző térképpel ellentétben
itt már csak a 100 fő foglalkoztatottat meghaladó vállalatok kerültek beszámításra.
A térképen nemcsak a főváros erőteljes súlya feltűnő, hanem a nagy „fehér foltok” is
a Dunántúl és az Alföld esetében. A legnagyobb foglalkoztatók a vizsgált térségben: a
kitermelőiparhoz köthetők, így Pécs és környékére koncentrálnak. Fontos ipari központ
az időszakban Bonyhád, ahol 1909-ben a Perczel család alapításában zománcgyár, majd
1919-ben cipőgyár jött létre. Bonyhád mindkét üzeme katonai jelentőségű, ezért a háború alatt is folyamatosan fejlődik. Számottevő még Csurgó is, de a Balatonhoz közel eső
települések már nem: sem Balatonboglár, sem Siófok nem látszik a térképen. Csurgón
ekkor 7 nagyobb üzem működött, a téglagyárak (3 db) átlagosan 20 főt foglalkoztattak;
a Fiedler orsó- ill. lenipari gyár több mint 60 főt foglalkoztatott.21 A kisvárosok közül
a legnagyobb foglalkoztató a simontornyai bőrgyár, ahol közel 200 főt alkalmaztak.22
2. táblázat: A 20 főnél több foglalkoztatottal működő vállalatok száma (1910–1930)
1910

1920

Balatonboglár építészet
Bátaszék

cipőfelsőrészgyár

1930

37 Bátaszék

építészet

Vegyeskeres22 Balatonboglár kedés

27 Csurgó

Lenfonógyár

27 Csurgó

61 Kozármisleny vasúti műhely

Lenkikészítés

30
102

Bóly

harisnyakötés

22 Dunaföldvár

kenderkikészítés

Csurgó

téglagyár

22

gőzmalom

22

áramfejlesztő

161

lenfonógyár

34 Kadarkút

téglagyár

34 Nagymányok

Kőszénbánya

574

tejgazdasági
vállalat

21

Gyönk

cipőgyár

65 Nagymányok

harisnyakötés

Nagymányok

kőszénbánya

22 Sásd

gőzmalom

Simontornya

bőrgyár

34 Sásd

gőzmalom

23 Simontornya

Bőrgyár

Tolna

szőnyeggyár

34 Simontornya

bőrgyár

65 Tab

Tégla- és
cserépgyár

selyemfonoda

Villány

315 Németbóly

kőszénbánya 440 Pécsvárad

458

21
492
42

vízszabályozás

43 Tolna

Gyapjúfonó

118

téglagyár

25

Selyemfonoda

363

cipőgyár

63 Szentlőrinc

gőzmalom

22 Tab

téglagyár

56

53 Tolna

selyemfonoda

192

kőbánya

35

Forrás: saját szerkesztés, KSH 1910, 1920, 1930 adatai alapján

Összefoglalás
Kiemelendőnek tartom, hogy a települések között nagyon nagyok az eltérések mind
a kezdeti feltételeket, mind a térségi gazdasági szerepköröket tekintve. A kisvárosok
között található olyan, amely egy-egy multinacionális cég nemzeti vagy régiós központjaként jelentős helyet foglal el, pl. Tab, vagy valamilyen egyedi termékkel vagy szolgáltatással képes növekedni, pl. Bóly, Villány, Harkány. De ezzel szemben számos olyan
21
22
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kisvárost is találunk, amelyeknek önmagukon túlmutató gazdasági jelentőségük csekély. Nehéz lenne épp ezért „skatulyába” pakolni ezeket a kisvárosokat, hiszen nem
alkottak és nem is alkotnak homogén egységet sem az ipar, sem a közlekedés, sem a
szolgáltatások területén23. Más gazdasági szinttel, eltérő kulturális vonásokkal rendelkeznek, és fejlődésüket számos külső tényező is befolyásolta (pl. a közigazgatási változások – járási székhelyi szerepkör – ami pl. Sásd fejlődését erősen befolyásolta –, stratégiailag előnyös, ill. hátrányos elhelyezkedés: a mindenkori fejlődési irányok mentén). T.
Mérey (1986) fogalmazza meg, hogy a mikro-kör kutatások, amelyek egy-egy település
életét is vizsgálják, „olyan sokszínűen tárulnak fel előttünk, mint maga az élet”.24 Ennek
jegyében kutatásaim során a továbbiakban vizsgálni kívánom az egyes kisvárosokban
lezajlott változások mértékét hosszabb távon is, és hogy ez befolyásolta-e a térségben
jelen lévő többi kisváros fejlődését.
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Dr. Hritz István

Sebészi endoszkópia – indokolt a térhódítás?

Bevezető
Miután 1960-ban Storz megalkotta az első üvegszálas optikát, a természetes testnyílásokon keresztüli tükrözések rohamos fejlődésnek indultak. Az emésztőrendszer
endoscopos felderítése már a kezdetektől radiológusok illetve reformer belgyógyászok nevéhez fűződött. Az eszközpark ﬁnomodása a 70-es évekre lehetővé tette,
hogy az endoscopia már ne csupán a diagnosztika területén mutasson fel eredményeket, hanem therapiás alternatívát is jelentsen. A belgyógyászok mind inkább
„invazívakká” váltak, amely számos korábban egyértelműen sebészeti betegség kezelésében – polypok, idegentestek eltávolítása, gastrointestinalis vérzések kezelése,
valamint epeúti kövesség endoscopos interventiója – térhódítást jelentett. Ebben a
sebészek is partnerek voltak, hiszen ekkor még csak a napjaink szóhasználata szerinti
„tradicionális” műtétekről, laparotómiákról beszélhettünk, az endoscopia akkoriban
a sebész számára szokatlan világot jelentett. Az első laparoscopos epehólyag eltávolítást Erik Mühe 1985-ben végezte el (REYNOLDS 2001. 8994.), a technika térhódítása a
90-es évek közepére tehető. A laparoscopiában jártassá váló sebészek voltak az elsők,
akik érdeklődést kezdtek mutatni az endoscopia iránt. Számukra ez a fajta látásmód
már nem volt idegen. A tendencia, hogy minél kisebb megterhelést jelentsen a kezelés
a beteg számára, a 70-es, 80-as években a sebészettől a gastroenterológia irányába történő eltolódást jelentett számos betegség esetében; ugyanakkor az elmúlt 10–15 évben
a therápiás modalitások vonatkozásában egy egyensúly kialakulását tapasztaljuk a két
szakma között. A laparoscopiában jártas sebészek részéről érthető igény lett, hogy betegeiken az alapvetően hasonló jártasságot igénylő endoscopiát maguk végezhessék
el. Az igény napjainkra a világ számos részén elvárássá vált, angol-szász országokban
a sebész a napi rutin szintjén végez tükrözéseket. Hazánkban ez az irányvonal, egykét kivételt leszámítva, nem valósult meg. A képzések internacionális harmonizációja, valamint az orvosok külföldre történő migrációja is igényt adhat a szakterületek
közötti határok átgondolására. A dolgozat ezt a gondolatot elemzi, az érveket és ellenérveket vizsgálva.

Módszer
Az Amerikai Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Magyarország sebészeti szakképzésének áttekintése. A teljes képzési renden belül az érdeklődés célkeresztjében a sebész
által elvégzett endoscopia áll.
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Eredmények
Az Egyesült Államokban a sebészeti szakképzés kötelező részét képezi az endoszkópos
rutin megszerzése. A szakorvosjelöltnek igazolnia kell, hogy minősített intézményben
(tertiary referral center) 25 oesophago-gastro-duodenoscopiat, illetve 50 colonoscopiat
elvégzett (PELLEGRINI 2006. 335–342.). Ugyanakkor a szabályozás ezen belül nem
rendelkezik arról, hogy a diagnosztikus beavatkozásokon kívül mennyi és milyen intervenciót kell elvégezni. Ennek okaként egyértelműen azt jelölik meg, hogy a sebésznek
technikai nehézséget nem okozhat egy rutin diagnosztikus eljárás, de amennyiben nem
egy speciálisan endoscopos / endoluminalis sebészettel foglalkozó osztályon dolgozik,
a haladó intervencióra a gasztroenterológus jogosult.
Az Egyesült Királyságban a képzési rend hasonló, de az elvárás komolyabb. Bár a
szabályozás nem jelöl meg ﬁx számú kötelezően elvégzett vizsgálatot, a sebész szakorvostól elvárt, hogy mind a rutin diagnosztikus endoscopiát, mind az alapvetőnek titulált intervenciókat (vérzéscsillapítás, polypectomia, palliatív stentelés, stb.) el tudja
végezni (INTERCOLLEGIATE SURGICAL CURRICULUM 2007).
Hazánkban az ezredfordulót megelőzően az orvosi szakképesítések rendszere alapvetően megváltozott. Az Európai Uniós elveknek megfelelően bevezetésre került a rezidensképzés, illetve átláthatóvá kívánták tenni, hogy egy adott szakterület szakorvosától
milyen tudás várható el. 1999-ben a sebészet, belgyógyászat és gyermekgyógyászat
elsődleges szakvizsgákra ráépíthetővé tették a gasztroenterológiát, mint második szakvizsgát. Sebészek esetében ez egy 18 hónapos képzést jelentett, amelyen belül minősített intézményben el kellett végezni 300 oesophago-gasto-duodenoscopiát, 30 felső tápcsatornai vérzéscsillapítást, 100 vastagbéltükrözést, 50 colonoscopos polypectomiát,
100 rectoscopiát, 50 májbiopsziát, illetve 300 hasi ultrahang vizsgálatot (LONOVICS
2005. S3236). A külföldi normáknál szigorúbb szabályozás csak 8 évig volt életképes, a
42/2007. (IX.19.) EüM rendelet megszüntette a sebészetre ráépíthető gasztroenterológia
szakvizsgát (EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUMI RENDELET 2007.), miután a 45/2003
számú ESzCsM rendelet 2004 óta lehetővé tette a gasztroenterológiai szakképzés megvalósítását alapszakképzés formájában (EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUMI RENDELET
2003.). Ennek okaként vélhetően az a terv szerepelt, hogy amennyiben a sebész szakorvos munkaköre igényli az alapképzést meghaladó tudást, az nem egy ráépített szakvizsgával, hanem ráképzéssel, ún. licence-vizsgával legyen megoldható.

Megbeszélés
A régi idők „mindent-gyógyító”, fogat húzó, szülést levezető háziorvosainak már csak
anekdotának tűnő emléke ismert. Az elmúlt fél évszázad óriásira felduzzadt orvosi tudásmennyisége maga után vonta az egyes szakterületek képviselőinek szuper-specializálódását, egymástól való eltávolodását. Ez a tendencia talán legmarkánsabban a manuális és nem-manuális szakmák között volt megﬁgyelhető. Napjaink orvosai már az egyetemi évek alatt megtapasztalhatták azt a döntően vicces évődést, amely a belgyógyászok
és a sebészek között az eltérő habitus, gondolkodásmód miatt alakult ki. Ugyanakkor
az elmúlt 30 évben számos alapvetően nem-invazív szakma szélesítette spektrumát: a
radiológusok ultrahang / CT / MR vezérelten mintát vesznek és drainálnak, a kardiológusok koszorú-ereket tágítanak, stentelnek, a gastroenterológusok pedig endoscopos
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úton számos, korábban csak sebészileg kezelt kórképet gyógyítanak. Másrészről a sebészet is változik, napjainkban a műtét radikalitásán túl fontos szemponttá vált a műtéti
terhelés csökkentése illetve az esztétikum kérdése. Ez az elv motiválta a laparoscopos
sebészet úttörőit. Ma már elmondhatjuk, hogy minden hasűri műtét elvégezhető
laparoscopos úton is, a technika gold-standarddá válása számos betegség esetében vitathatatlan. Az újító törekvések a radikalitás megtartása mellett próbálják az esztétikai
eredményt javítani, manapság egyre kevesebb behatolási kapuból történnek a műtétek
(pl. single-incision operations). Mindemellett a sebészek felfedezték az endoscopiában
rejlő lehetőségeket is. A technika elsajátítása a laparoscopia megtanulása után nem jelent túl nagy megterhelést. Logikus lépésnek tűnhet, hogy a sebész az általa operálandó
betegét megtükrözi, valamint a későbbiekben kontrollálja is.
E tekintetben az oesophago-gastro-duodenoscopia kiemelt szerepet kaphat. A nyelőcső / gyomor sebészi betegségeinek kezelése túlnyomóan endoscopos vizsgálati eredményeken alapszik (BROE ÉS MTSAI 2013. 1479–1666.). A új műtéti technikák kidolgozásánál referenciának a sebészek az általuk elvégzett endoscopos vizsgálatok leleteire
hivatkoznak (JUHÁSZ ÉS MTSAI 2008. 468–472.). Számos kórkép esetében a tükrözés
eredménye határozza meg a műtét típusát. Juhász és társai egy nyelőcső sebészeti központban laparoscopos anti-reﬂux műtéten átesett, majd újraoperált betegeknél összehasonlították a reoperáció előtti gastroenterológus és sebész által végzett endoscopos
leleteket (JUHÁSZ ÉS MTSAI 2011b, 3761–3766.). Az eredmények igazolták, hogy a
sebész lényegesen alaposabban írja le a post-fundoplicatios állapotot, hovatovább a
gastroenterológusok mindössze az esetek 1/3-ban írták le, hogy korábban anti-reﬂux
plasztika történt. Mindezek azt sugallják, hogy egy centrumban napi szinten operált,
de egyebekben nem mindennapi kórkép vizsgálata nem a rutin gasztroenterológia
része. Egy másik vizsgálat a fundoplicatiok után észlelt nagy, recidív hiatus herniák
endoscopos leleteit hasonlította össze (JUHÁSZ éS MTSAI 2012. 1501–1508.). A kutatócsoport arra a következtetésre jutott, hogy a pre-operatív endoscopos lelet alapvetően
befolyásolja a választandó műtéti megoldást. Mindezek, bizonyos speciális helyzetekben, a rutin sebészi endoscopia létjogosultságát támasztják alá.
A reﬂuxbetegség kezelése pár évtizeddel ezelőttig kizárólag belgyógyászati kérdés
volt. A laparoscopos anti-reﬂux plasztikák elterjedésével párhuzamosan azonban az
operáló sebészek egyre nagyobb érdeklődést mutattak a betegség és annak ﬁziológiája iránt. Míg a kezelés korábban egyet jelentett a savcsökkentéssel, addig a sebészek
voltak azok, akiknél felmerült annak gyanúja, hogy a kontrollálatlan, durva protonpumpa gátló kezelés növeli a nyelőcső adenocarcinomák előfordulását (DEMEESTER
2010. 941–945.; CHANDRASOMA – DEMEESTER 2006. 6–7.). Hasonlóan, sebészek
vizsgálataihoz kötődik az a felismerés, hogy a reﬂuxbetegség belgyógyászati kezelésének esetleges sikertelensége hátterében az alsó oesophagealis sphincter sejtszintű
metabolikus és morfológiai változásai állnak (ALTORJAY ÉS MTSAI 2005. 1623–1628.;
ALTORJAY ÉS MTSAI 2006. 342–347). Az Egyesült Államokban a nyelőcsőbetegségekkel foglalkozó sebészeti centrumok feladata a korai daganatok endoscopos kezelése
(radiofrekvens ablatio, mucosectomia, submucosectomia), illetve jogosultak a szűrővizsgálatok elvégzésére, amelyhez döntően hozzájárult az a felismerés, hogy a nyelőcső
adenocarcinomák családi halmozódást mutatnak (JUHASZ ÉS MTSAI 2011. 867–871.).
Nyugaton tehát a sebészi endoscopiának a létjogosultsága manapság nem kérdés.
Hazánkban a helyzet nem egyértelmű. 1999–2007 közötti időszakban a sebészetre
ráépített gasztroenterológia szakvizsga legitimizálta az endoscopos tevékenységet,
ugyanakkor csak szórványosan, pár ellátó intézményben éltek a lehetőséggel. Jelenleg a
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nyelőcsősebészettel foglalkozó centrumokban néhány sebész végez felső endoscopiát,
de sem a munkahelyi vezetők, sem a nyelőcsősebészek nem tekintik magukra nézve kötelezőnek a vizsgálatok elvégzését. Ennek egyik oka lehet a jó együttműködés
a gastroenterológus kollégákkal, szaktudásuk elismerése, eredményeik elfogadása; a
másik ok vélhetően a leterheltségből adódik, a sebésznek nincs annyi szabad kapacitása, hogy a tükrözést is felvállalja. Az alsó tápcsatornai tükrözésnél mindez hatványozottan jellemző, bár minden sebész operál vastagbelet, csak elvétve találunk olyat, aki
colonoscopiát is végez.
2007 óta a képzési rend Magyarországon megváltozott. Miután a sebész szakképzésben nincs endoscopos tanfolyam, a sebész-gastroenterológus ráépített szakvizsga
pedig megszűnt, elmondhatjuk, hogy a nem gasztroenterológus sebészek által végzett
endoscopiák jogilag megkérdőjelezhetők. Megkérdezve vezető sebészeti intézetben
dolgozó, endoscopiát rutinszerűen végző kollégákat, elmondták, hogy saját szorgalomból tanulták meg a technikát, úgymond saját felelősségükre tükrözik betegeiket. A jogi
rész pikantériája, hogy Magyarországon, néhány helyen ügyeleti időben a felső-tápcsatornai vérzéseket – endoscopos úton – jelenleg is sebészek látják el.

Összegzés
Bizonyos helyzetekben a sebészi endoscopia létjogosultsága megalapozottnak tekinthető. Ugyanakkor a szorgalomból ellesett és így bizonytalan szakmai alapokon nyugvó
tükrözés veszélyes, a tevékenység jogilag és szakmailag is támadható. Mindezeket a
nehézségeket angol-szász mintára a sebészi törzsképzésbe az endoscopos tanfolyam
integrálása vagy a Magyar Gasztroenterológiai Társaság által már korábban javasolt licence-vizsga bevezetése könnyítené meg.
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Kékes Szabó Marietta – Szalkai Anna – Szokolszky Ágnes

A tárgyi játék fejlődése (kis)gyermekkorban.
Autizmus és tipikus fejlődés.

Tárgyi világunk számos értékes információt és cselekvési lehetőséget hordoz, amelyek megismerése és megértése alapvető jelentőséggel bír a ﬁzikai- és társas környezetünkben való adaptív
működésünk, valamint a kultúrába való beilleszkedésünk szempontjából. Az újabb kutatások
szerint az autizmus spektrum zavarral (ASD) élő gyermekeknél a tárgyi világ használatának elsajátítása eltér a normál fejlődéstől (TD), és feltételezhető, hogy egy közös manipulációs helyzetben
a szülő – gyerek interakció egyes jellemzői is különbözőek (WILLIAMS – KENDELL-SCOTT 2006;
MEIRSSCHAUT –ROEYERS – WARREYN 2011). Kutatásunkban 6-6 mentális korban illesztett, autizmus spektrum zavarral élő- és tipikus fejlődésmenetű, 2–7 éves gyermek tárgyakkal végzett
manipulációját hasonlítottuk össze félig strukturált diádikus játékhelyzetekben, amelynek során
a gyermekkel szemben elhelyezkedő szülő játéktárgyakat kínált fel a gyermekének. Az ennek során rögzített video-részletek feldolgozását és elemzését a Noldus Observer 8.0 viselkedéselemző
programszoftverrel, majd az SPSS 15.0 for Windows Evaluation Version statisztikai programmal
végeztük el. Eredményeink szerint: (1) konvencionális, de a gyermek számára ismeretlen tárgyak esetében az ASD-gyermekeknél az exploráció, míg szüleiknél a megfelelő tárgyhasználat demonstrálása dominált, (2) ismert replika játéktárgyak (fabútorok és faﬁgurák) esetében az ASDgyermekek a TD- gyermekeknél kevésbé mutattak adekvát mintha játékot, szüleik pedig direktebb
tanítási stratégiákat alkalmaztak, alapvetően a gyermekeknél kevésbé preferált tárgyhasználati
módok modellezésével, (3) az ismert tárgyak szokatlan kontextusban való használata az ASDcsoportnál legfeljebb megfelelő tárgyhasználatot hívott elő, míg a TD-gyermekeknél változatos-,
kreatív cselekvéseket indukált, szüleik összefüggőbb és hosszabb időtartamú, kreatív tárgyi játéka mellett. A tárgyhasználat ezen sajátosságai pedig veszélyeztető tényezőként működhetnek
a további fejlődésben. Felismerésük és további kutatásuk azonban új diagnosztikai- és terápiás
eljárások kidolgozására nyithat kaput, az érintett családok hatékonyabb támogatására.
Kulcsszavak: tárgyi játék, tárgyhasználat, mintha játék, tárgyhasználat autizmus spektrum zavarban, ASD

Az interakciós tér három iránya – a tárgyi környezet szerepe
a világ megismerésében
A fejlődéslélektan eddig viszonylag csekély ﬁgyelmet fordított a tárgyhasználatra, a
tárgyra, mint a hétköznapi cselekvések eszközére, és mint játéktárgyra, pedig a tárgyi világ a kultúra leképezését és az egyén szocializációját tekintve fontos mediátor
szerepet tölt be életünkben (WILLIAMS – COSTALL 2000). A tárgyi játék során a gyermek társas interakciókban való jártassága is jól fejlődik, vagyis a játéktevékenység, és
maguk a tárgyak is hidat képeznek az egyén és szociális környezete között (BEYER –
GAMMELTOFT 2007).
Miként történik meg a tárgyakkal való ismerkedés és hogyan sajátítják el a gyermekek a különböző tárgyhasználati formákat? „A csecsemők láthatóan értik, hogy a
különféle tárgyakat különböző affordanciák jellemzik, vagyis tulajdonságaik bizonyos
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interakciókat támogatnak vagy kínálnak” (COLE – COLE, 2006. 200.). A tárgyak jelentésének alakulásában fontos aspektus, mikor a gyermek az adott tárggyal való találkozások révén felismeri annak egyedi, hozzá kapcsolt funkcióját, más szóval „kanonikus”
vagy preferált affordanciáját (WILLIAMS – COSTALL 2000). Az affordancia, a környezet által az egyén számára felkínált valamilyen cselekvési lehetőség, amely leginkább a
cselekvés folyamatában tárul fel a gyermek előtt. A különböző perspektívákból megragadható affordanciák újabb cselekvésekre motiválnak (SZOKOLSZKY – KÁDÁR 2006).
A körülvevő tárgyi világ megragadása így a dinamikus információgyűjtés lehetőségét
biztosítja (GIBSON 1986). A gyermek a megfelelő cselekvési minták elsajátításával,
tárgyhasználati konvenciók megértésével és végzésével lép be a társadalom által elfogadott közös gyakorlat rendszerébe. A tárgyak cselekvési lehetőségei korlátokat szabnak
és lehetőségeket tárnak fel, interakciókban gyakran közös tevékenységekre sarkallva
a résztvevőket. A szülők és más gondozók szerepe igen nagy a csecsemők adekvát
tárgyhasználatának kialakításában. A felnőtt irányítja a gyermek tárgyakra irányuló ﬁgyelmét és demonstrálja azok megfelelő használatát. A tárgy használatának szélesebb
körű alkalmazása pedig tovább fokozza a gyermek tevékenységekben való részvételi
kedvét és maga kezdeményezte akcióit is (WILLIAMS – COSTALL 2000).
Mindez a normál fejlődési folyamatok
szerves részét képezi.
Valóságos helyzetekben igen gyaTÁRGYI
A „MÁSIK”
kori, hogy az interperszonális komVILÁG
munikáció a tárgyi világra irányul vagy
az által közvetített. Így fontos keretet
jelent a gyermek, a „másik”, és a tárgy
hármas referencia tere (1. ábra). Vizsgálatunkban szülő – gyermek diádokat
GYEREK
ebben a hármas referencia keretben
vizsgáltunk tárgyhasználati helyzetben, összehasonlítva autizmus spektrum zavarral (ASD) élő és tipikus fejlődésű (TD) gyermekek tevékenységét
1. ábra: Az interakciós tér három iránya
és kommunikációját.
(SZOKOLSZKY 1998. nyomán)

Tárgyhasználati zavarok autizmus spektrum zavarban
Az autizmus olyan sajátosan humán neurokognitív fejlődési zavar, amelyben atipikus
központi idegrendszeri szerveződés, sajátos kognitív képességmintázat, és ezek következtében bizonyos atipikus viselkedésmintázatok alakulnak ki (STEFANIK ÉS MTSAI
2007). A Wing-féle triászként ismert főbb diagnosztikai tünetcsoportokat a kommunikáció, a társas interakció és a fantázia terén mutatkozó deﬁcitek alkotják (WING –
GOULD 1979). A megismerési folyamatok tekintetében azonban a szokatlan érzékelésiészlelési tapasztalatok is lényeges szerepet játszanak és a környezettel való találkozás,
a jelenségek értelmezésének sajátos mintázatát nyújtják (BOGDASHINA 2003; KÉKES
SZABÓ – SZOKOLSZKY 2012). Ezek a sajátosságok atipikus tárgyhasználati vonatkozásokkal is járnak, melyek nagyban befolyásolják az egyén mindennapokban való boldogulását.
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A tárgyhasználati zavarok átfogóbb csoportosítását adják Beyer és Gammeltoft
(2007): (1) a képesség és az érdeklődés hiánya a játékba történő bevonódásra (2) céltalan, szokatlan tárgyhasználat (3) monoton, repetitív cselekvések és (4) a jelentésadás
nélkülözése. Ezek megnyilvánulási formái lehetnek a korlátozott, minden spontaneitást nélkülöző, túlzottan merev és sajátos játékszerkezet (FRITH 1991), a rugalmasság
hiánya és a magányos, rutinszerű, öningerlő cselekvések (JORDAN 2007), a bizonyos
tárgyak iránt tanúsított mélységes bűvölet, és így beszűkült érdeklődés (PARK 1983),
valamint a konvencionális tárgyhasználatra való képesség korlátozottsága (UNGERER
– SIGMAN 1981). Ezek a jellemzők komoly akadályokat képezhetnek a szocializáció
folyamatában. Egy ASD-gyermek játéktevékenysége tehát számos ponton zavart szenvedhet. Ezek feltárásával a tipikus fejlődésmenetű gyermekre vonatkozóan is hitelesebb képet nyerhetünk a tárgyhasználat, tárgyi játék alakulására és annak a gyermek
fejlődéstörténetében elfoglalt helyére nézve, és a terápiás beavatkozás lehetőségei is
körvonalazhatóak.

Szociális facilitátorok és információ-elsajátítás
Az ASD-gyermek is éppen úgy vágyik a kortársakkal való játékra, mint a tipikus fejlődésmenetű társai, azonban az idők során megélt kellemetlen tapasztalatok, más gyermekek visszautasító magatartása elszigetelhetik a zavarral élő gyermeket, ezzel magányos játékra ítélve őt. A társas készségek deﬁcitje gyakran szorongásos zavarrá válik
az ASD-gyermeknél (BEIDEL & TURNER 2005). A gyermek játékában továbbá a társas
környezettel való kapcsolat számos egyéb aspektusa, így például a gondozókkal fenntartott viszony, a szülők gyermeknevelésre vonatkozó gyakorlata is kifejezésre jutnak
(CREASEY – JARVIS – BERK 1998). A játékélmény, a tárgyakkal végzett manipuláció, a
partner (felnőtt/ testvér) részéről megnyilvánuló „tükör-funkció”, melyben a játék öröme a verbális- és nonverbális csatornák széles skáláján nyerhet szabad kifejezést, azonban jól támogathatják az ASD-vel élő gyermek játékfolyamatba történő bevonódását
(BEYER – GAMMELTOFT 2007). Ez további tapasztalati-, illetve gyakorlóteret nyithat
az ASD-gyermek számára a hétköznapok világa felé, hiszen a játék kínálta cselekvés és
tárgyi manipuláció „visszafelé” is képes támogatni az egyén társas interakciókban való
hatékonyabb működését. Mivel a gyermek megismerő folyamatai az érzékelés-észlelés
csatornáin keresztül veszik kezdetüket, így a tárgyi világgal kapcsolatos tapasztalatok
fokozott jelentőségre tesznek szert a későbbi fejlődésre nézve.
A TD-gyermeket a környezetében látott tárgyhasználati módok spontán utánzásra
késztetik az anya rövid és epizodikus instrukciói, valamint a maga érdeklődése és az
adott tevékenységre való hajlandósága révén, így a konvencionális tárgyhasználati formák elsajátításra kerülhetnek (VALSINER 1987). Ezzel szemben az ASD-gyermekek
esetében konvencionális tárgyhasználati formák játékos cselekvésen keresztül megvalósított, tanító szándékú, explicit módon való bemutatása, közvetlen – akár videofelvétel általi – modellálása lehet hatékony út a társas készségek fejlesztésére (KROEGER
– SCHULTZ – NEWSOM 2007) és a megfelelő tárgyhasználati formák elsajátítására
nézve. A természetes helyzeteken keresztül elsajátított ismeretek generalizálhatóságát
hivatottak támogatni az ASD-gyermekek számára (optimális esetben felnőttek vagy
kortársak bevonásával is kialakított készségfejlesztő programok (BEIDEL – TURNER
– MORRIS 2000).
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Módszerek
Kutatásunkban a tárgyi játék fejlődésének sajátosságait kívántuk feltárni ASD- és TDgyermekek összehasonlító vizsgálatával, kvalitatív, megﬁgyelésre épülő módszertan alkalmazásával. Célunk a két csoport között tapasztalható tárgyhasználati sajátosságok,
jellegzetes mintázatok azonosítása volt szülő-gyermek diádok relációjában. Elvárásaink
szerint: (1) az ASD-gyermekeknél mind a megfelelő, mind pedig a kreatív tárgyhasználati formák elmaradást mutatnak a TD-gyermekek tárgyakkal végzett manipulációjához
képest, (2) a tárgyi mintha játék a TD-gyermekek esetén jelenik meg, (3) a kontextuális
helyzetek értelmezése nehézségekbe ütközik az ASD-gyermekek számára, (4) az utánzás inkább jelenik meg a TD-gyermekek és anyák diádjaiban és (5) az ASD-gyermekek
szülei inkább alkalmaznak direkt technikákat és modellálják a tárgyakkal végzett lehetséges cselekvéseket, mint a TD-gyermekek gondozói.

Résztvevők
Kutatásunkban 6–6 mentális-, illetve kronológiai korban illesztett, 2–7 éves ASD- és TDgyermek vett részt. A mentális korban történő illesztés alapját az ASD-gyermekek esetében a szülők által rendelkezésre bocsátott, diagnózisalkotáshoz felvett szakértői vélemények képezték. A TD-gyermekek kiválasztása és a 3 korcsoportba rendezett gyermekek úm. párba állítása már az atipikus fejlődésmenetű gyermekek mentális állapotának
ﬁgyelembevételével történt meg (1. táblázat).
1. táblázat: A vizsgálatban résztvevő gyermekek

Résztvevők
ASD

TD

1.
korcsoport

Á.G. – 2 év

B.E. – 3,5 év

F.M. – 1,5 év

B.A. – 3 év

2.
korcsoport

K.G. – 4 év

U.Cs. – 4,5 év

A.B. – 3,5 év

Gy.Á. – 4 év

3.
korcsoport

G.F. – 6 év

R.L. – 7 év

B.P. – 5 év

Gy.M. – 6 év

Eszközök
A videofelvételek feldolgozását és elemzését a Noldus Observer 8.0 viselkedéselemző
programszoftverrel, majd az SPSS 15.0 for Windows Evaluation Version statisztikai
programmal végeztük el. A rögzítetett felvételek alapján, összesen 3 kódoló bevonásával került kialakításra azon kódrendszer, mely alapján az egyes tárgyhasználati kategóriák – 70%-os egyetértés felett – relevanciát nyertek és a Noldus Observer 8.0 programszoftverrel a videók beolvasását követően azok megjelenése a számítógépbe bevihetővé
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vált. Eszerint 4 fő tárgyhasználati forma került kódolásra: (1) exploráció (2) megfelelő
tárgyhasználat (3) kreatív tárgyhasználat és (4) utánzás. Az adatbevitelt követően a
tárgyhasználati formák gyakorisága és időtartama excel-táblázatokba volt konvertálható, melyek az SPSS 15.0 for Windows Evaluation Version statisztikai programmal való
további elemzés lehetőségét biztosították számunkra.

Eljárás
A gyermekek tárgyakkal végzett manipulációját három félig strukturált, diádikus játékhelyzetek létrehozását követően hasonlítottuk össze, amelynek során a gyermekkel
szemben elhelyezkedő szülő játéktárgyakat kínált fel a gyermekének. A három szett a
következők voltak: (1) idegen/ furcsa tárgyak használata (2) mintha játék helyzet (3)
újszerű tárgyhasználati helyzet (2. ábra).

2. ábra: A megﬁgyelés alapját képező három, félig strukturált játékhelyzetet kínáló szett

Az idegen/ furcsa tárgyak esetében a gyermeknek olyan 5 tárgyat (kefe, hosszúkás,
gömb, kirakó és guruló) nyújtott át – egyenként – az anya, melyek a ﬁatal számára ismeretlenek voltak. A szülő az adott tárgyra jelentőségteljesen ránézett, majd átadta azt
gyermekének. Új tárgy felkínálására csak akkor került sor, amikor a gyermek ﬁgyelmét
tovább már nem kötötte le az aktuális tárgy. Ez a tárgyhasználati helyzet a gyermek
exploratív képességét és a biztosított tárgyak egy-egy jellemző affordanciájának felismerését volt hivatott feltárni. A mintha játék helyzetben 2 felnőtt és 1 – a vizsgálatba vont gyermek neméhez igazított nemű – gyermek faﬁgura, továbbá egy jól ismert
szociokulturális helyzet replikáját idéző (fürdőszobai forgatókönyvek) kis fabútorok és
fürdőszobai kilépők szerepeltek. A tárgyakat egyszerre biztosította a szülő a gyermek
számára, az instrukció értelmében előre nem téve hangsúlyossá közülük bármely tárgyat. Ez a szett a mintha játék facilitására szolgált. Az újszerű tárgyhasználati helyzetben két fakanál és öt ujjbáb szerepeltek, mely objektek magukban bár ismertek voltak
a gyermek számára, de azok a szett során újszerű kontextusban kerültek bemutatásra:
az anya egy fakanál végére felhúzta az egyik ujjbábot, majd a másik fakanalat és egy ujjbábot átnyújtva gyermekének, őt ún. saját tevékenysége utánzására hívta. Ezt követően
a többi ujjbáb is felkínálásra került a gyermek részére. A fenti három helyzetben a szülők egyesével adták át a gyermeknek a tárgyakat, majd természetes módon próbáltak
bekapcsolódni a kialakuló tárgyi játékba, instrukciónknak megfelelően. Az interakciók
két kamerával kerültek rögzítésre.
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Az első szettben az ASD-gyermekek
és szüleik esetében is nagyobb gyakorisággal és időtartamban fordultak elő az exploráció és megfelelő
tárgyhasználat. Az ASD- és TDgyermekek
tárgyhasználatának
explorációval töltött ideje a Leveneteszt tekintetében egyező szórást
mutatott, mely alapján a független
mintás t-próba szigniﬁkáns eltérést
adott a vizsgált csoportok között
(t(10)=-2,422, p=0,036) (3. ábra).

3. ábra: A tárgyhasználati módok
gyakorisága és átlagos
időtartama ASD- és TD-gyermekeknél,
az első szettben
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4. ábra: A tárgyhasználati módok
gyakorisága és átlagos időtartama
ASD- és TD-gyermekek szüleinél, az
első szettben
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Az ASD- és TD-gyermekek szüleinek tárgyhasználata pedig ezen
szett esetében a megfelelő tárgyhasználat gyakoriságára nézve, az
értékek különböző szórása mellett,
a Welch-féle d-próbán eredményezett szigniﬁkáns eltérést a vizsgált két csoport között (t(5,697)=2,933, p=0,028). A TD-gyermekek
és szüleik esetében pedig inkább
volt preferált tárgyhasználati forma
a kreatív tárgyhasználat és mutatkozott utánzás a felek részéről (4.
ábra).
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5. ábra: A tárgyhasználati módok gyakorisága és átlagos
időtartama ASD- és TD-gyermekeknél, a második szettben
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6. ábra: A tárgyhasználati módok gyakorisága és átlagos
időtartama ASD- és TD-gyermekek szüleinél, a második szettben

Második szett: mintha
játék tárgyak
A második szettben az
ASD-gyermekeknél ismét
az explorációban megnyilvánuló tárgyhasználat volt felülreprezentált.
A megfelelő tárgyhasználat – ami jelen szett esetében az adekvát mintha
játékot jelentette – esetükben kevésbé jelent
meg, noha a szett felhívó
jellege erre vonatkozott.
A játéktárgyakkal végzett
manipuláció során az
ASD-gyermekek inkább
kreatív
tárgyhasználati lehetőségekkel éltek,
vagyis a számukra kínált objekteket valamely
olyan, számukra kiugró
tulajdonságuk
alapján
hozták egymással kapcsolatba, amely inkább az
adott tárgy formai jegyeivel, ﬁzikai hasonlóságával
állt kapcsolatban (például
a kis fakockákhoz hasonló, szögletes fürdőkádat
és tusolófülkét egymásra
helyezték, tehát építettek
belőle). Ezek a gyermekek utánzást a szett során
egyáltalán nem végeztek
(5. ábra).
Az
ASD-gyermekek
szüleinél – az első szetthez hasonlóan – az
exploráció és a megfelelő
tárgyhasználat gyakorisága és időtartama magasabb átlagértékkel bírt,
mint ezt a TD-gyermekek
szüleinél tapasztalhattuk.
A TD-gyermekek gondozói ugyanis a „mintha tár-

Harmadik szett: újszerű
tárgyhasználat
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utánzásra való nyitottság
és végeztek gyermekeikhez hasonló tevékenységet a rendelkezésükre
álló objektekkel (6. ábra).
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7. ábra: A tárgyhasználati módok gyakorisága és átlagos
preferálták (tehát a fakaidőtartama ASD- és TD-gyermekeknél, a harmadik szettben
nál konvencionális használata tűnt elő, illetve az
ujjbábokat a gyermekek
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szülei magasabb arányTárgyhasználat módja
ban végeztek explorációt
és megfelelő tárgyhasználatot. Az objektekkel tör8. ábra: A tárgyhasználati módok gyakorisága és átlagos
tént manipuláció során
időtartama ASD- és TD-gyermekek szüleinél, a harmadik
többször, ám összességészettben
ben rövidebb ideig mutattak kreatív tevékenységet, mint a TD-gyermekek szülei. Az utánzás is a TD-gyermekek
szüleire volt inkább jellemző (8. ábra).

Megvitatás
Vizsgálatunk a tárgyhasználat és játéktevékenység fejlődésének egyes elemeire irányult. 2–7 éves ASD- és TD-gyermekek, valamint szüleik alkotta diádok, három félig
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strukturált játékhelyzetben végzett megﬁgyelése révén az atipikus fejlődésű gyermekek
megismerő folyamatainak néhány jellegzetes vonását tártuk fel, mellyel párhuzamosan
a tipikus fejlődére is jobb rálátást nyerhettünk.
Elvárásainkkal, valamint Park (1983) és Jordan (2007) leírásaival összhangban, a
tárgyak sokértelműségére fogékonyságot feltételező, kreatív tárgyhasználati forma
– beleértve a rendkívül komplex, jól ismert szociokulturális helyzet replikáját nyújtó- és új kontextust idéző szettekben tanúsított mintha játékot is – alapvetően a TDgyermekeknél jelent meg. Az ASD-gyermekek ezzel szemben inkább explorációt végeztek, melynek során a tárgyak egy-egy izoláltan kiemelt tulajdonságára fókuszáltak
rá, amely gyakran esett egybe a tárgy konvencionális tárgyhasználat során is leginkább
kihasznált vonásával. Ez a ﬁgyelmi fókusz az ismeretlen tárgyak esetén látszólag a
megfelelő tárgyhasználatot támogatta, valójában azonban a tárgyhasználati nehézségek jelenlétét igazolta. Ezt az egyik gyermek esete jól illusztrálja: a kisﬁú az adott
tárgy kapcsán felfogott affordanciát és a hozzá kapcsolt funkciót (kefe-sikálás) az
összes további tárgyra is kiterjesztette, ﬁgyelmen kívül hagyva annak további egyedi
sajátosságait és felhasználási lehetőségeit. Továbbá az ASD-gyermekek szülei fokozottan törekedtek gyermekük ﬁgyelmét az úm. hiányzó és mégis releváns tárgyhasználati
formák felé orientálni, elsősorban explicit formában nyújtott (verbális- és nonverbális)
támogatás, tanító szándékú bemutatás révén, Kroeger és munkatársainak (2007) eredményeit megerősítve.
A TD-gyermekek szülei többek között gyermekük cselekvéseinek utánzásával érték
el ﬁuk/ lányuk ﬁgyelmének felkeltését, így bevonva a gyermeket a mintha játékba és
adekvát tárgyi cselekvésbe. E viselkedésforma ASD-gyermekeknél való tudatos alkalmazásának jelentőségére Beyer és Gammeltoft (2007) is rámutattak. Ezek a tárgymediált
interakciók a mindennapok világának egy-egy kis szeletét, illetve gyakorlóterepét hivatottak megteremteni a gyermekek számára, a szocializáció folyamatában. Eredményeink néhány további kutatást igénylő olyan pontra világítottak rá a tárgyi játék ASD- és
TD-gyermekeknél mutatott fejlődés sajátosságait tekintve, amelyek összhangban állnak
a téma szakirodalmával. A szülői szupportív háttérben rejlő lehetőségek feltárása, valamint a diagnosztikai- és intervenciós munka szempontrendszerének új aspektusokkal
való bővítése további kutatómunkát igényel.
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Kelemen Dávid

A soproni járás fontosabb hittanbeíratási adatai
és összefüggései, különös tekintettel az 1960-as évekre

T

anulmányomban Győr–Sopron megye soproni járásának hittanbeíratásait vizsgálom levéltári források alapján, 1960 és 1969 között.1 Az 1969/70. tanév adatait nem
vettem ﬁgyelembe, mert 1969 folyamán a soproni járásba beolvadt a kapuvári járás, így
mintegy 15 község esetén nem lenne viszonyítási alap, és az összesített adatokat sem
lenne célszerű összehasonlítani a korábbi évek adataival.2 A témát időszerűnek tartom,
mivel a hitoktatási statisztikák alapján mikroszinten is jól kirajzolódnak a kommunista
diktatúra egyházpolitikai törekvései, másrészről pedig lelkipásztorok és a hívek válasza. Kutatásom csupán a fontosabb összefüggésekre és az ennek megértéséhez szükséges adatokra terjed ki, mivel a járási statisztikák – településenkénti – kimerítő elemzése
meghaladná e tanulmány kereteit. Másrészt a háttérben meghúzódó folyamatok feltárása és illusztrálása is elegendő ahhoz, hogy a komplex rendszert alkotó összefüggések
alapján az olvasó elé táruljon egy szemmel látható tendencia. Az ilyen elemzések velejárói, hogy árnyalják, esetenként akár felülírják az országos tendenciát. A járás általános iskolai hittanbeíratás adatai legnagyobbrészt katolikus hitoktatásra vonatkoznak.
Csak néhány község képezett kivételt. Evangélikus vallásoktatás Ágfalván, református
és evangélikus oktatás Szakonyban volt, de ugyanitt katolikusok is jártak hittanra.3 Elöljáróban meg kell jegyeznem, hogy a településenkénti adatokból nem minden esetben
vonhatók le következtetések az adott község vallásgyakorlatára vonatkozóan, mert néhány településen körzeti központi általános iskola, máshol tagiskola működött. A bozi
iskolaigazgató éppen erre hívta fel a ﬁgyelmet 1963-ban: „A százalékolás így nem reális,
mert ha itt van a felső tagozatunk, akik közül egy sem jár hittanra, akkor a hittanra járók
százaléka pontosan fele a jelenleginek. 48% fele 24% lenne.”4

A vallásoktatásra vonatkozó főbb rendelkezések
A járási hitoktatási adatok megértéséhez szükséges röviden felvázolni a hittan oktatására vonatkozó főbb rendeleteket. Miután 1948. június 16-án sor került a felekezeti és
községi iskolák államosítására, az Elnöki Tanács 1949. évi 5. számú törvényerejű rende-

1
Magyar Nemzeti Levéltár Győr–Moson–Sopron Megye Soproni Levéltára (SL) XXIII/411. Soproni Járási
Oktatási és Népművelési osztálya iratai. 7., 32. és 33. d., Győri Egyházmegyei Levéltár (GyEL) V. Sopronkövesd
plébánia iratai.
2
SL XXIII/411. 32. d. 32. d. Hittan gyűjtemény 1964–1972. (Továbbiakban: Hittan gyűjt.) Hitoktatásra beírt
tanulók számának alakulása az összevonás után a soproni járás iskoláiban. 1969. október 15.
3
SL XXIII/411. 32. d. 32. d. Hittan gyűjt. Soproni Járási Tanács VB Okt. és Nép. Oszt. jelentése a Győr-Sopron
Megyei Tanács VB Okt. és Népm. Osztályának. 1970. június 15.
4
SL XXIII/411. 32. d. 1963/64. évi hittan. Fertőboz.
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letével fakultatívvá tette az iskolai vallásoktatást.5 Ennek eredményeként a hittan iránti érdeklődés országszerte jelentősen csökkent.6 Újabb rendeletben rögzítették, hogy
a hitoktatót a vallásoktatáson kívül egyéb iskolai nevelőmunkára nem lehet beosztani,
vallásoktatást csak az iskola épületében lehet tartani, a hitoktató a tanulókat az iskolán
kívül semmilyen egyéb foglalkozásra nem vonhatja össze.7 Kivételt csupán a bérmálásra és elsőáldozásra való felkészítés képezett, melyet egy 1951-es rendelkezés szerint a
templomban lehetett megtartani, heti két órában. Az 1950. szeptember 15-i VKM rendelet értelmében8 a soproni járásban is szabályozták a hitoktatást, és november közepén
olyan rendeletet küldtek az általános iskolák igazgatóihoz, amelyben rögzítették, hogy
iskolai hittantanítást csak az a hitoktató végezhet, aki a megyei tanácstól november 5-e
után kapott engedélyt. Vannak adatok, amelyek szerint Sopron környékén a lelkipásztorok többsége nem kapott újabb engedélyt, így az iskolai hitoktatást kénytelenek voltak
beszüntetni. A sopronkövesdi plébános például 1950. november 26-tól 1951. április 8-ig
minden vasárnap- és ünnepnap rövid katekizmus magyarázatot tartott a templomi litánia előtt, valamint az egyes osztályok következő heti tananyagát a bejáratnál kifüggesztette, hogy a szülők az otthoni tanulást ellenőrizhessék.9 (Ez általánosan elfogadott gyakorlat volt a lelkipásztorok körében. Indoklásul azt hozhatták fel, hogy nem hitoktatás
céljára gyűjtötték össze a gyermekeket.10) Emellett a helyi iskolában is folyt hitoktatás:
1950 decemberében a lövői káplán tanított Sopronkövesden is.11 1951. október közepén a
megyei tanács a plébános számára is engedélyezte az iskolai hitoktatást, de csak a többi
tantárgy befejezése után.12 Előírták, hogy az órákon csak a beíratott tanulók lehettek jelen.13 A hatóságok a vallásoktatástól különböző módszerekkel, például rendszeres agitációval, a hittanórák ellenőrzésével igyekeztek távol tartani a szülőket és a gyermekeket:
a létszámok mechanikus követésével, óralátogatással vagy a beíratások ellenőrzésével.14

Törés a folyamatban: 1956
Az újabb egyháztörténeti kutatások rámutattak arra, hogy a hitéletre – így a vallásoktatásra is – az 1956-os forradalom utáni enyhülés is hatással volt. Egyrészt egyházpolitikai zavart generált, másrészt elindította a belső egyházi ébredést. Ennek következtében
szervezeti szinten közel egy éven át, a helyi egyházközségekben pedig hosszabb ideig is
az egyház a szempontjából előremutató változást idézett elő mind a szentmisére járás,
mind a hitoktatás és a közösségi élet, mind pedig a karitász területén. Ehhez hozzájárult
a papság létszámának emelkedése és a pasztorációban történt változás is: a lelkipásztorok egy része a szakrális funkció mellett nagyobb hangsúlyt fektetett a kulturális eszközök felhasználására. Sopronban például Horváth Tibor bencés káplán laboratóriumot
és modellezőműhelyt rendezett be. Az 1957/58. tanévben jelentősen megemelkedett a
hittanosok száma. Ezen kívül az egyházzal valamilyen szinten lojális iskolaigazgatók, ta5

NAGY 2000. 182.
ROMSICS 2005. 359.
7
BALOGH – GERGELY 2005. 952–954.
8
NAGY 2000. 192–193.
9
GyEL V. Sopronkövesd. Historia Domus. 57–58. lap.
10
NAGY 2000. 193.
11
SL XXIII/411. 33. d. Papok 1950. XII. felmérése.
12
GyEL V. Sopronkövesd. Historia Domus. 60. lap.
13
NAGY 2000. 194.
14
Ö. KOVÁCS 2012. 414.
6
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nárok és pártfunkcionáriusok családtagjainak megnyerése, a KISZ-szervezetek katolikus
meghódítása okozott nagy problémát az állami szerveknek. Ezért az új egyházpolitika
célját a forradalom előtti állapotok visszaállításában határozták meg.15
Ezzel kapcsolatban a soproni járásra vonatkozóan is rendelkezünk jelentéssel. Úgy
ítélték meg, hogy az 1956. októberi események éppen az értelmiség körében okoztak
„legnagyobb zűrzavart illetve vissza esést a klerikalizmus terén. 1956-ig elértük, hogy
egyetlen nevelőnk sem járatta gyermekét vallásoktatásra, 1957-ben már valamennyi
általános iskolás korú gyermekkel rendelkező nevelő legálisan, vagy illegálisan járatja
gyermekét vallásoktatásra. […] Nevelőink, mint említettem, nagyon kevés kivétellel az
egyházi szokásoknak is eleget tesznek: templomozás, különféle egyházi ünnepeken
való részvétel, esküvő, elsőáldozás, gyónás, felnőtt leányaik egyházi esküvői, stb.”16
Látható, hogy az országos tendencia a soproni járásban is érvényesült. S mindez milyen hatással volt a hittanbeíratásokra? Míg az 1956/57. tanévben a járás tanulóinak
73%-a jelentkezett vallásoktatásra, az 1957/58. iskolai évre ez elérte a 82%-ot.17 (A
megye egészét tekintve 1956/57-ben 56,9%-os, a 1957/58-ban 67,6%-os statisztikát regisztráltak. Ezek szerint a soproni járásban magasabb volt a részvételi arány, mint a
megye egészében. A megyei adatok folyamatos csökkenést mutatnak: 1958/59: 63,6%,
1959/60: 52,63%.18) Ennek visszaszorítására a járásban célul tűzték ki, hogy a párttagok, a tanácsi és gazdasági funkcionáriusok és a pedagógusok ne írassák be gyermekeiket hitoktatásra. Azt is ﬁgyelembe vették, hogy ne csak a pártfunkcionáriusokat
győzzék meg, hanem családtagjaikat is. A „felvilágosító munka” során elérték, hogy
1958 májusára a tanulók 25–30%-a nem vett részt vallásoktatáson. Ehhez járult, hogy
22 főt sikerült lemorzsolniuk, zömmel párttag és funkcionárius szülők gyermekeit.19
Az ezt követő évekből nem rendelkezünk adatokkal, de az erősödő egyházellenes légkör következtében az 1960/61. tanévre a hitoktatásra járók összlétszáma 71,2%-ra esett
vissza a soproni járásban.20 A pedagógusok tevékenységére különösen nagy hangsúlyt
fektettek, mert ők voltak azok, akik rendszeresen érintkeztek az ifjúsággal. A dokumentumból kitűnik, hogy a nevelők többsége ragaszkodott hitéhez, és „hivatallal járó”
vallási közömbösségét csak látszólag mutatta ki. A folyamatot jól szemlélteti egy 1961es megállapítás: „Az ideológiai továbbképzés, ha ugyan lassan, de érezteti hatását.
Legalábbis az órákon igyekeznek materialista szemléletet adni, magánéletükben azonban még sok pedagógus vallásos érzületű.”21

A soproni járás hittan-beíratási statisztikája (1960–1969)
Az adatok vizsgálatához rendelkezésre állnak a beíratás utáni napokban készített járási összesítő táblázatok és jelentések. Néhány évből az iskolaigazgatók által beküldött
szöveges értékelések és adatsorok is fennmaradtak a Soproni Járási Tanács VB Oktatási
és Népművelési Osztálya iratai között. Ezek segítségével azoknak az éveknek az adatai
pótolhatók, amelyekből nem maradt fenn járási összesítés. Mindezeket ﬁgyelembe véve

15

KÁLMÁN 2007. 207–234. (215–217.)
SL XXIII/411. 32. d. 1956-os feljegyzések.
17
SL XXIII/411. 32. d. 1956-os feljegyzések.
18
Az adatokat közli: Ö. KOVÁCS 2012. 408.; KÁLMÁN 2007. 207–234. (216.)
19
SL XXIII/411. 32. d. 1956-os feljegyzések.
20
SL XXIII/411. 32. d. 7879–2/1960. VIII. sz. (1960. augusztus 8.)
21
SL XXIII/411. 7. d. 7924–1/1961. (június 23.)
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is van néhány év, amelyből az adott forráscsoportban egyáltalán nem rendelkezünk
adatokkal. Már a bevezetésben megfogalmaztam, hogy a településenkénti részletes
elemzés meghaladná e tanulmány kereteit, ezért csak a járás összesített statisztikáját közlöm, és illusztrálásként néhány véletlenszerűen kiválasztott település adatait.
Viszonyítási alapként: országos szinten az 1951/52. tanévben Győr megyéje Vas megye
után a második helyen állt (72,4%),22 a soproni járás statisztikája pedig 77,5% volt.23
1. táblázat. A soproni járás és Sopronkövesd község adatai

1960/61
1961/62
1962/63
1963/64
1964/65
1965/66
1966/67
1967/68
1968/69

4192
4378
4429
?
4440
4269
4185
?
3915

Sopronkövesd

Hittanra beírt tanulók

Száma

%

2987
2644
2453
?
2393
2173
2099
?
1706

71,2
60,3
55,3
?
53,8
50,9
50,1
49,6
43,5

Általános
iskolai tanulók
száma

Tanév

Általános
iskolai tanulók
száma

Soproni járás

218
218
224
232
238
232
226
?
200

Hittanra beírt tanulók

Száma

%

181
162
146
160
144
113
119
121
133

83,0
74,3
65,1
68,9
61,0
48,0
52,6
?
66,5

2. táblázat. Újkér és Lövő községek adatai

1960/61
1961/62
1962/63
1963/64
1964/65
1965/66
1966/67
1967/68
1968/69
22
23

206
218
221
213
214
192
184
?
188

Lövő

Hittanra beírt tanulók

Száma

%

170
151
162
160
141
109
108
?
82

82,5
69,3
73,6
75,1
66
56
58,6
?
43,6

KÖBEL 2005. 165., 169.
SL XXIII/411. 32. d. 1950/51. évi hittan.

Általános iskolai
tanulók száma

Tanév

Általános iskolai
tanulók száma

Újkér

Száma

%

339
348
342
358
355
339
337
?
305

261
220
201
198
195
165
162
?
134

76
63
58
55
56
48
48,3
?
44

Hittanra beírt tanulók
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A beíratások vizsgálatakor első látásra úgy tűnik, hogy míg a járás statisztikája csökkenő tendenciát mutatott, a települések esetében a vallásoktatásra jelentkezettek száma erősen ingadozott. Néhány év kiemelkedik ebből, amelyben magasabb a jelentkezettek aránya. Ekkor általában bérmálásra (Sopronkövesd és Újkér esetén: 1960, 1964,
1968) vagy elsőáldozásra került sor, illetve a tervek szerint sor került volna rá. Rendszerint csak az lehetett elsőáldozó és bérmálkozó, aki templomba, illetve hittanra járt.
Az ebergőci iskola igazgatója szerint „az alsó tagozati csoportoknál az elsőáldozások,
bérmálások miatt mindig problémát okozott a beíratás.”24 Újkéren jegyezték meg az
1963/64. tanév beíratása után: „Az első áldozási gyermekszenzációhoz /vagy inkább
szülői/ még ez évben bérmálás is csatlakozni fog. Ez is befolyásolta a szülőket. Június
23-án pedig újmise volt községünkben. Az újmisést mindenki ismeri, nagy helyi egyházi ünnep előkészületi lázban tevékenykedtek a szülők a hittan beíratás napjaiban /
hozzá esős idő is volt/, s ünnepélyes kényelmességgel elsétáltak az iskolába gyermekeiket hitoktatásra beíratni.”25 Arra is van példa, hogy a jelentés írója panaszkodott
az elsőáldozás elmaradásáról (Sopronkövesd, 1967): „Az idén nem lesz a falunkban
elsőáldozás, tehát előkészületet sem tartott a hitoktató. Én szerettem volna, ha az idén
az 1. osztályosok elsőáldozásban részesültek volna, mert akkor a szülők közül sokan
nem íratták volna be a tanulókat a következő tanítási évben hitoktatásra.”26 A járás
egészét tekintve hasonló tendenciák ﬁgyelhetők meg azzal a különbséggel, hogy az
évek során a vallásoktatásra járó tanulók összesített aránya szemmel láthatóan csökkent. Ha vannak is olyan községek, amelyekben időnként növekedés volt, a járás többi
településének adatai ellensúlyozzák ezt.
Nem hagyhatók ﬁgyelmen kívül a községek lakóinak gondolkodása, a vallásos környezet és a helyi adottságok sem. Sopronkövesden úgy látszik, a pedagógusok munkája
kevés sikerrel kecsegtetett a helyi adottságok miatt: „Évek óta nagy küzdelem folyik a
nevelőtestület tagjai között a hittanlemorzsolódás érdekében. Az elért eredményt a felvilágosító munka ellenére is alig-alig lehet fokozni, mivel községünkből sok pap került
ki. […] A szülők többsége vallási beállítottsága miatt mereven ragaszkodik a gyermekek
hittanbeíratásához. Sok esetben a rokoni kapcsolatokra, a falu véleményére hivatkozva
igyekszik elhatározását megvédeni s ilyen esetben munkánk ugyancsak eredménytelen.”27 A vallási meggyőződést tükrözi a Kópházára vonatkozó megállapítás is, amelyben a lakosságot „fanatikusan vallásos”-nak titulálták.28
A többség által meghatározott normák egy adott közösségen belül érvényesültek. Aki
nem alkalmazkodott ezen íratlan szabályokhoz és szokásokhoz, az könnyen megszólásnak tette ki magát. A vizsgált iratok között számos erre utaló dokumentum található, itt
csak néhány példát emelek ki. Az egyik jelentés a már említett Kópházára vonatkozik
(1960/61.): „Kópháza nemzetiségi község, búcsújáróhely, az egész falu egy rokonság,
ennélfogva nagyon is érvényesül az a kifogás, hogy »hát mit szólnának, ha nem íratom
be« – mármint a szomszédok, az emberek, a feleség, stb.”29 Kiemelésre méltó jelenség
játszódott le egy másik horvát eredetű községben. Az 1963/64. évi beíratáskor a „szülők
egymást agitálták, hogy gyermeküket okvetlenül beírassák. […] Ez az egymásközti agitálás olyan erősmérvű volt, hogy kint a földeken kapálás közben, szinte hajba mentek az
24

SL XXIII/411. 32. d. 1963/64. évi hittan. Ebergőc.
SL XXIII/411. 32. d. 1963/64. évi hittan. Újkér.
26
SL XXIII/411. 32. d. Hittan gyűjt. Sopronkövesd, 1967.
27
SL XXIII/411. 32. d. Hittan gyűjt. Sopronkövesd, 1970. és 1971.
28
SL XXIII/411. 32. d. 1963/64. évi hittan. Kópháza.
29
XXIII/411. 32. d. 1960/61. évi hittan. Kópháza.
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asszonyok, sőt még az is előfordult, hogy a lakására kiabáltak be az olyan szülőnek, aki
nem volt köztük, de hittanra nem íratta be a gyermekét.”30 Ugyanitt egy másik alakító tényezőre is felhívták a ﬁgyelmet: noha a tanulók nem igényelték a hitoktatást, de a szülők
„fanatikus meggyőződése, vagy egymástól való félelme, hogy a pletykának ne legyenek
kitéve, rákényszerítik a gyermeküket.”31 Csupán a néhány kiemelt példán keresztül is jól
látható, mennyit jelentett a közösség által kialakított norma, a társadalmi elvárás.

A hittanórákon való részvétel és a beíratás kapcsolata,
jellemző magatartásformák
A vallásoktatásra való beíratás nem volt azonos az órai részvétellel. Az egyik Fertőparti község általános iskolájának igazgatója fogalmazta meg szemléletesen az alábbi
észrevételt: „…a beiratkozás a hittanra az elmúlt évek tapasztalatai alapján úgy látom,
hogy sok tanulónál csak formai, mert mit szól hozzá a szomszéd vagy a rokon, hogy
nincs beírva. Hittanra azonban sohasem jelent meg mind. Még az I. osztályosok közül
is többen inkább játszani mentek hittan óra alatt.”32 Ide kívánkozik a gondolat, hogy
ezek a gyermekek talán a kötelező tanórák helyett is szívesebben mentek volna játszani, nemcsak a fakultatív hitoktatás helyett... Általánosan elmondható, hogy az alsó tagozatos diákok nagyobb arányban jelentkeztek hitoktatásra, mint a felsősök. Utóbbiak,
főleg a nyolcadik osztályosok kevésbé vették komolyan a hitoktatást és az órára járást.
Lemorzsolódásukra a pedagógusok is nagyobb hangsúlyt fektettek – ennek oka a középiskolai továbbtanulásban keresendő.33 A járási összesítés szerint is a „hitoktató több
időt fordít általában fegyelmezésre, mint oktatásra, különösen a felsőtagozatos csoportoknál.”34 Egy másik jelentés: „Előzetes agitálással kell ellensúlyozni a hitoktató programját. Nem szabad engedni, hogy 8. osztályos tanuló egy is beiratkozzék hitoktatásra.”35 Újkéren kiemelték (1963), hogy „érdemes két számadatot egymás mellett látni: Az
I. oszt.-ból hittanos 87,5%, a VIII. oszt.-ból pedig 31,8%.”36
Arról is gondoskodtak, hogy lehetőleg párttag, párt-tanácsi és gazdasági funkcionárius, illetve pedagógus ne írassa be gyermekét vallásoktatásra.37 Szinte minden évben
volt több olyan település, ahol az előbb felsorolt kategóriába tartozó szülők beíratták
gyermekeiket. Hegykőn „Pedagógus, vezető funkcióban levő egyének nem íratták be
gyermeküket, de a párttag szülők szép számban jelentek meg a hittanbeíratáson.”38
Fertőhomokon a „párttagok maguk mutatnak példát a beíratásnál. […] Hogyne jönne
akkor a pártonkívüli.”39 A „vallási beállítottságáról híres” Répcevisen annak a gondolata
is felmerült, hogy a személyes beszélgetéseken kívül „legalább a községben vezető pozíciót betöltő személyeknél, a felettes szervük is fejtsen ki agitációs munkát.” (1967)40
Azonban nem csak a politikai községek, hanem a plébánosok részéről is megﬁgyelhető
30

SL XXIII/411. 32. d. 1963/64. évi hittan. 7996–2/1963. (július 1.)
SL XXIII/411. 32. d. 1963/64. évi hittan. 7996–2/1963. (július 1.)
SL XXIII/411. 32. d. 1963/64. évi hittan. Fertőhomok.
33
SL XXIII/411. 32. d. 1963–1964. évi hittan. 158/1963. (június 24.)
34
SL XXIII/411. 32. d. Hittan gyűjt. Soproni Járási Tanács VB Okt. és Népm. Oszt. jelentése a Győr–Sopron
Megyei Tanács VB Okt. és Népm. Osztályának. 1970. június 15.
35
SL XXIII/411. 32. d. SL XXIII/411. 32. d. Sopronkövesd, 1969.
36
SL XXIII/411. 32. d. SL XXIII/411. 32. d. 190/1963. (június 29.)
37
SL XXIII/724. 1. d. 31/1953. (június 24.)
38
SL XXIII/411. 32. d. Az 1963/64. évi hittan. Hegykő.
39
SL XXIII/411. 32. d. Az 1963/64. évi hittan. Fertőhomok.
40
SL XXIII/411. 32. d. Hittan gyűjt. Répcevis, 1967.
31
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az a magatartás, hogy saját javukra billentsék a mérleg nyelvét. Egy járási összesítő
jelentés szerint (1969) a községek papjai „általában csendes agitációt fejtettek ki a hittanbeíratások előtt. A templomban prédikációk keretében hívták fel a szülők ﬁgyelmét
a hittanbeíratásokra.”41 Hegykőn kiemelték, hogy a szülők ugyan kívánják gyermekük
beíratását, de ha a plébános részéről „agitációra szükség volna, a pap »segítségei« /
idős asszonyok/ elvégzik.”42 A kópházi lelkipásztor ennél is tovább ment, személyesen
szedte az egyházi adót, így azokhoz a szülőkhöz is eljutott, akik nem járatták gyermekeiket hittanra.43 Több településen szokásban volt a katekizmus-magyarázat az 1960as években is. Nagycenken például a hittanra be nem írottak egy része is megjelent.44
Lövőn a tanév elején tartottak ministránsképzést, „ahova fagylaltjegyek, szentképek,
piros szívek ajándékozásával csalogatta a káplán a gyermekeket.”45 A dokumentumból
a párt stratégiája is kiolvasható: „Az ifjúság minden szabad idejét tartalommal, foglalkozásokkal, művelődési-, szórakozási lehetőségek megteremtésével kell kitölteni.”46 Sopronhorpácson 1967-ben már hagyománynak tartották a karácsonyi betlehemi játékot,
amelyet a plébános tanított be a gyermekeknek. „Olyan titokban folynak az előkészületek, hogy csak hónapokkal később tudódik ki, hogy volt ilyen, amikor már nem lehet
ellene tenni semmit.”47 Sopronkövesden az új plébánosról jegyezték meg: „Az év elején
szervezett a hitoktató clubfoglalkozásokat, amit a gyerekek látogattak is. Legjobban
a sakkal, asztali focival kötötte le a tanulókat. Figyelmeztetésünkre megszüntette.”48
Miután kitudódott, hogy a balﬁ hitoktató a ministránsoknak biztosított társasjáték-lehetőséget, ellenlépésként az úttörők részére is beszereztek mintegy 15-féle társasjátékot:
„A nagyobb választék elvonta a hitoktatótól a tanulókat.”49 Egyes helyeken csupán a lelkiatya tekintélye is meghatározó volt. A fertőrákosi iskolaigazgató panaszkodott (1963),
hogy ha a plébános azt mondja a szülőknek, hogy gyermekeik hittanra járás nélkül nem
bérmálkozhatnak, „úgy mi hiába beszélünk a szülőknek, nem hisznek nekünk.”50 A
kiemelt példák is jól érzékeltetik, hogy a hitoktatás és a gyermekekkel való foglalkozás
nagymértékben függött a lelkipásztor személyiségétől, módszereitől is.
Az előbbiekben felvázolt fontosabb jellemzőből is jól látható, hogy a hittanbeíratások hátterében komplex folyamatok álltak, továbbá a kiemelt példák is rávilágítanak
arra, hogy mind az egyház, mind pedig a kommunista egyházpolitika szempontjából
nem volt elhanyagolható kérdés. A téma térben és időben egyaránt bővíthető, és a későbbiekben szeretném a megyei egyházügyi előadó iratai és a pártiratok bevonásával
kiegészíteni.
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Kiss Márton

A Sió-vonal és Simontornya szerepe
a kurucok dunántúli védelmében (1705–1708)

Bevezetés
A Rákóczi-szabadságharc (1703–1711) az ország jelentős részét érintette, köztük a Dunántúlt is. A térség földrajzi elhatároltsága miatt nehéz volt biztosítani a közvetlen és
állandó kapcsolatot a kuruc mozgalom bázisául szolgáló tiszai részekkel, amit csak
fokozott az a tény, hogy a térséget nyugattól délig csak ellenséges terület vette körül
(osztrák örökös tartományok nyugaton, délen pedig rácok területe).1
A címben szereplő Simontornya a Kelet-Dunántúlon fekszik, több megye2 és földrajzi tájegység határvidékén,3 a korabeli közlekedési útvonalak egyik fontos állomásaként a Sió-csatorna mellett,4 ami összekötötte a Balatont a Dunával, egybegyűjtve
a Kapos és a kisebb-nagyobb csatornák (pl. Sárvíz) vizét is.5 A leírások szerint a Sió
Simontornyánál inkább mocsaras-lápos formát vett fel, ami miatt télen ritkán fagyott
be. Nagyobb problémát jelentett a kóka-nád hatalmas kiterjedése, ami miatt még a
halak íze is poshadttá vált.6
A település már a 15–16. századi úthálózatban is frekventált helyet foglalt el, adottságai pedig rendkívül alkalmassá tették a távolsági kereskedelem kihasználására. Rajta
keresztül jutottak el a Kelet-Magyarországról származó marhacsordák a nyugati piacokra (Radkersburg, Zákány útirányba).7 A település ezen kívül a kistérség kereszteződésévé is vált, hiszen innen el lehetett jutni Fejérvár,8 Veszprém, Madocsa vagy Pécs
irányába.9 A török kor nagyobb seregei mindig a Duna mellett haladtak, ezen útvonal
egyik oldalága lehetett a Mohács-Simontornya hadiút is, amelyet a felszabadító háborúk
után pusztán „császári út”-nak neveztek.10

A Dunántúl társadalma és szerepe a Rákóczi-szabadságharc folyamán.
Az itt élő társadalmi elemek hozzáállása más volt a Kelet-Magyarországon tapasztaltakhoz képest, mivel a helyi nagybirtokosok többsége politikai és családi gazdasági kap1

BÁNKÚTI 2005b, 13.
A település három részből állt, így fennállt a lehetősége, hogy más megyéhez tartozónak tekintik.
KISS 1938. szerint a Pécs körüli hegység északi nyúlványának és a Fejér megyei fennsík találkozási pontján
található; ÁDÁM-MAROSI-SZILÁRD 1981. szerint a Tolnai-Hegyhát végpontja, amit a Sió-vonala zár le. Ld:
ÁDÁM-MAROSI-SZILÁRD 1981. 117–119.
4
KISS 1938. 19–21., SZAKÁLY 1973; GLASER 1929.
5
TENK 1936. 5.
6
BÉL 1980. 334.
7
SZAKÁLY 1973. 61–69.
8
Mai Székesfehérvárat (Fejér megye) jelöli. A továbbiakban Fejérvár elnevezést fogom használni.
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GLASER 1929. 156.
10
HORLER é.n. 39.
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csolatai miatt hű maradt az udvarhoz, ezért a felkelés kitörésekor szinte azonnal Bécsbe menekültek.11 A köznemesség álláspontja ezzel szemben változó volt. A megfelelő
vagyon és távoli birtokok hiányában a legtöbben beálltak a kurucok sorai közé és ott
építettek maguknak karriert. A katonai helyzet kedvezőtlen alakulásakor pedig azonnal
megkezdődött a visszarendeződés a régi társadalmi szerepkörbe. Ehhez kapcsolódik az
a tény is, hogy a katonáskodó, illetve lecsúszott rétegekbe tartozók száma a térségben
alacsony volt, ami megnehezítette a felkelés kiterjesztését ebben a térségben.12
Katonai szempontból azért volt fontos a terület birtoklása, mivel így volt lehetőségük
a felkelőknek a nyugati (francia-bajor) csapatokkal való egyesülésre, illetve innen tudtak portyákat indítani az osztrák örökös tartományok és maga a főváros, Bécs ellen is.13

A Dunántúl megszerzésére tett kísérletek 1704–1705 között
A szabadságharc kitörése kezdetben nem érintette sem Simontornyát, sem pedig Tolna
vármegyét, mivel a harcok az ország keleti részén folytak. A császári hadvezetés törekvése a megyei ellenállás megszervezésére kudarcot vallott,14 céljuk a Duna-vonal
katonai védelmének megszervezése volt.15 Így kerülhetett sor eddig mellőzött erősségek megerősítésére, mint Dunaföldvár vagy Simontornya, amelyek így a védelem
sarokköveivé váltak.16 II. Rákóczi Ferenc és a kuruc katonai vezetés azonban fontosnak
tartotta a háború további kiterjesztését, ezért több hadjáratot szerveztek a Dunántúl
meghódítására. Károlyi Sándor kétszer, Forgách Simon egyszer próbálkozott, azonban
hadjárataik gyors vereségek miatt szinte azonnal kifulladtak.17 Eredményes hadjáratra
csak 1705 novemberében került sor, amikor Bottyán János – hosszas előkészület és
tervezés után18 – átkelt seregével a Dunán és támadásával gyorsan elfoglalta a Dunántúl
eddig császári kézen lévő erősségeinek többségét.19 Esélyeiket növelte a körülmény,
hogy a császáriak Erdélyre nagyobb ﬁgyelmet szenteltek, ahol több sikert is arattak ebben az időszakban.20 A kuruc tábornok tanulva a tapasztalatokból gondosan megtervezte az előretörést, ezért seregét három hadoszlopra osztotta, amelyeknek különböző
feladatkört határozott meg.21 A középső hadoszlop élén maga vezette rohamra a vár
ellen katonáit, mivel ostromágyúi nem voltak effektívek az erősség falaival szemben.22
A vár megszerzését segítették a várból kiszököttek információi is, amelyek a roham
megtervezéséhez adtak tanácsokat.
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BÁNLAKY 1941. 329.
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Győr, Szigetvár, Buda, Fejérvár, Sopron tartotta magát.
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1705. november 11-én vívták a híres zsibói csatát is, aminek elvesztése miatt II. Rákóczi Ferenc képtelen volt
megállítani az Erdély felé támadó Herbeville csapatait. Ld.: BÁNLAKY 1941.
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BÁNLAKY 1941. 328–329.
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a várat, ami eredménytelenül végződött, de a kiszökő katonák miatt indult rohamra Bottyán János. Ld.: R.
VÁRKONYI 1952. 428.
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A kuruc tábornokok koncepciói a dunántúli védelem
megszervezésére – a Sió-vonal
A kuruc tábornokok már 1704-ben meglátták a lehetőséget egy új alapokon álló védelmi rendszer kiépítésére, aminek központja a „környék metropolisaként” szolgáló
Simontornya lehetett volna.23 A körülmények kedvezőtlen alakulása miatt ekkor még
kerülhetett sor egy védelmi rendszer kiépítésére, azonban a már említett 1705 végi kuruc hadjárat lehetőséget adott e tervek kivitelezésére.
Ezek alapján látható, hogy a kuruc tábornokok céljuknak tartották egy tartós védelmi
vonal létrehozását a Kelet-Dunántúlon, ami egyaránt támaszkodik természeti elemekre és épített erősségekre. A történetírásban „Sió-vonal”24-ként ismert védelmi rendszer
azonban tovább mutat egy folyón való függéstől.25 A kialakított rendszer a Balatontól
egészen a Dunáig húzódott, nyugaton követve a Sió folyási irányát, keleten pedig Dunaföldvár erődje vagy Bottyánvár sáncai képezték a rendszer végpontját.26 A védelmi
rendszer sarokkövét az egyetlen kővárral rendelkező település Simontornya képezte az
itt áthaladó hadiutak és átkelő miatt, amit csak fokozott a település környezete helyzete.
A rendszer haditechnikai kiépítője De la Riviére francia hadmérnök volt, aki földsáncokkal erősítette meg a Sión található nagyobb átkelőket (Fok, Hídvég), ahol állandó
őrséget tartottak fenn.27 A Sió-vonal mesterséges védelmét egy kővár (Simontornya) egy
„majdnem vár” (dunaföldvári monostori erőd), illetve kettő megerősített átkelő (Fok,
Hídvég) alkotta. A rendszer természeti akadályokon alapuló része a Sió és a kisebb patakok ingoványaira támaszkodott, amin lehetetlen volt az észrevétlen, veszteségek nélkül
való átkelés kierőszakolása. Az esetleges támadások észlelésére megﬁgyelőket és portyázókat küldtek ki, hogy szükség esetén vissza lehessen vonulni a vonal mögötti területre.
A kialakított védelmi rendszer feladata egy esetleges szárazföld vagy víz felől érkező
császári előretörés feltartóztatása és megállítása volt, ami nem bizonyult könnyű feladatnak. A rendszer kialakítása kettős célt szolgált: egyszerre adott szilárd bázist a kurucok kelet-dunántúli uralmának, illetve elvágta a Buda–Pétervárad közötti fennálló, a
„Duna-vonalnak” nevezett közvetlen kapcsolatot.28 A rendszerből kiindulva folyamatos
portyákkal és támadásokkal zaklatták a távolabbi térségek várait, erődjeit, mint például Szigetvárat vagy Fejérvárat; utóbbi szinte a dunántúli kuruc uralom végéig blokád
alatt töltötte mindennapjait.29 A rendszer biztosítása miatt különösen fontos volt Simontornya megerősítése, hiszen kiesésével az egész rendszer elemeire hullott volna szét.
A növekvő pénzhiány miatt azonban nem volt lehetőség újabb védművek építésére,
pusztán a régi építmények felújítására nyílt lehetőség. A Simontornyán szolgáló, egy
század hajdúból és egy századnyi lovasból álló katonai különítményt 1706 elején az
addig Szekszárdon állomásozó Csajághi Ferenc vezette hajdúkkal egészítették ki a katonai feladatok megnövekedése miatt. Ezek közé tartozott a Szigetvár–Pécs–Duna-vonal
felügyelete, illetve esetenként a délvidéki rácok elleni portyák.30
23
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A Sió-vonalnak fontos szerepe volt abban, hogy biztosítani lehessen a folyamatos
kapcsolatot a nyugati országrészen harcoló kurucok és a magterületnek számító keleti
országrész között. A dunántúli kuruc uralom egyik legneuralgikusabb pontja a Duna
feletti irányítás meg nem szerzéséből fakadt, ami állandó veszélyként fenyegette a kurucok pozícióját a dunántúli térségben. A harcoló csapatok ugyanis rá voltak szorulva
az ország kelet területeiről érkező hadianyag-, posztó- és só szállítmányokra, illetve
szükség esetén egyedül a Dunaföldvár–Solt útvonalon nyílt lehetőség a térség gyors
elhagyására.31 II. Rákóczi Ferenc tett már kísérletet a Dunán portyázó rác sajkások
megállítására, amikor is a paksi lakosoknak e feladat ellátása ellenében privilégiumokat ajánlott fel.32
A „Duna felőli” védelmi központ Dunaföldvár volt, aminek erődjét az itt élő bencések monostorából alakították ki, tehát védelmi feladatokra nem volt teljes mértékben
alkalmas.33 A két országrész közötti kapcsolat megerősítésének érdekében a kuruc
vezetés döntést hozott egy állandó híd létrehozásáról Dunaföldvár és Solt között.34
A kivitelezéssel Bottyán Jánost és a francia Saint Justh mérnököt bízták meg, véleménykülönbségeik miatt azonban a munkálatokat egy Esterházy Dániel által vezetett
csoportra kellett bízni, akik az állandó munkáshiány miatt csak lassan haladtak a koncepció megvalósításával.35 Mindezek mellett a naszádosok támadásai megkeserítették
a Duna mentén élők életét, hiszen a kuruc ﬂotta – hajók hiányában – több esetben az
ideiglenes céllal létrehozott hídból voltak kénytelenek kivenni a dereglyéket védekezésre. A helyzetet Bottyán János úgy próbálta megoldani, hogy simontornyai katonákkal töltötte fel a földvár-solti sáncokat, akiknek feladata a rác határőrök előretörésének
megállítása volt.36
A rendszer részletes bemutatásából láthatjuk, hogy valójában itt már túlléptek
a Károlyi Sándor által képviselt rögtönzésen és ad hoc döntéseken alapuló védelmi
stratégián, hiszen immáron előre számolva próbáltak meg hosszú távra berendezkedni a térségben. Így érthetővé válik az a tény, hogy a kurucok miért nem foglalták el
Fejérvárat, hiszen a felszerelés és gyalogság hiányának ellenére a katonai körülmények
miatt megtehették volna. Azonban egy ilyen irányú kiterjesztés inkább gyengítette,
sem mint erősítette volna a kialakított védekezési mechanizmus alapjait. A déli irányú
védekezés aktív kiterjesztésére nem kellett annyi energiát befektetni, hiszen a környezeti tényezők (mocsarak, erdők kiterjedése) megnehezítettek bármilyen, titokban
végzett erőösszevonást vagy támadást.
Rögzíteni kell azt a tényt is, hogy a császáriak az Európa nyugati felén zajló katonai
küzdelmek miatt nem törekedhetett a felkelés katonai leverésére, ezért megelégedett
az egyensúly fenntartásával, illetve a főváros és Erdély maximális védelmével. Így a
Sió-vonal elleni császári akciók értelmezésében nem a támadó erő nagyságát és a vár
védekezési képességének idejét kell megﬁgyelnünk, hanem hogy milyen koncepciót
dolgoztak ki a kurucok a biztosan érkező császári támadással szemben.
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A Sió-vonal védelmi szerepe 1705–1708 között
1706 és 1708 között e védelmi rendszer hivatott megállítani a császáriak bármiféle előretörését a Dunántúl keleti felén. A harci események többsége a nyugati határszéleken
zajlott, amikor is a kurucok portyáikkal támadták a császáriak városait és sáncait az
örökös tartományok és Bécs környékén, akik ez ellen kívántak védekezni valamilyen
módon.37 Ilyen folyamat során vetették be többször a rác alakulatokat a dunántúli területekkel szemben, ami több „rácdúláshoz” vezetett a térségben, csökkentve a két népcsoport közötti megbékélés lehetőségét.
Bottyán János hadászati célja az örökös tartományok portyáztatása, a nagyobb erődök és seregrészek megﬁgyeltetése volt, amivel fel lehetett készülni a védelem megszervezésére. 1706 elején a folyamatosan hátráló kurucok utóvédjét megtámadták és
az „igali csataként”38 elhíresült ütközetben legyőzték. Bottyán János ezzel a csatavesztéssel taktikai győzelmet ért el, hiszen így nem volt lehetőség a Sió-vonal közvetlen
megrohamozására.
A Sió-vonal 1707-ben újabb fenyegetés elé nézett, mivel a császáriak egy több oldalról induló támadással kívánták paciﬁkálni a dunántúli térséget.39 Közvetlen hadicélként
Simontornya elfoglalását és semlegesítését jelölték meg, amire Heister vállalkozott.
Hadjárata során azonban eltávolodott a biztos utánpótlási vonalnak számító Dunavonaltól, így a portyákkal zaklatott serege tűzifa és élelmiszer hiányában a vár rövid
lövetése után visszavonult a Balaton északi partján.40 Maga a vár csak kisebb károkat
szenvedett, mivel a császári lövegek a rövid tüzelés miatt nem tudtak nagyobb kárt
tenni az erődítésekben.41
A védelmi rendszer sikeresen megvédte a térséget a császáriak katonai támadásától,
azonban a szabadságharcban megjelenő gazdasági és ﬁskális problémák itt is éreztették
hatásukat. A katonák egyedül portyákból tudták fenntartani magukat, a simontornyai
védművek minősége a karbantartás- és pénzhiány következtében fokozatosan romlott,
a megye lakossága és vezető rétege is hallatta hangját a folyamatosan devalválódó rézpoltura miatt.42
A jelölt korszakban a vár őrségének számszerű meghatározása csak megközelítőleg lehetséges, hiszen a katonákat a portyázó hadviselés miatt nem mindig tartották
állandó helyen. A történészek szerint a várban állandó jelleggel egy század gyalogság
(hajdú), illetve egy század lovas hajtott végre szolgálatot, ami több esetben a védelmi
hatósugár határán fekvő várak ellenőrzését és megﬁgyelését jelentette.43 A katonai vezetésben is változásokat hajtottak végre, mert a szabadságharc kedvezőtlen alakulása
miatt Bottyán János helyére Esterházy Antal került.44 Simontornya és a Sió-vonal életében azonban nem ő játszotta a fő szerepet, hanem Béri Balogh Ádám, aki hadászati
módszereiben hasonlított Bottyán János „csiripelő” eljárásaira, illetve megyebeliként
jobban ismerte a terepet.
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Az 1708-as fordulópont – a kölesdi csata és a Sió-vonal
A kuruc szabadságharc számára az 1708-as év volt a tetőpont, mivel a fejedelem által
irányított diplomácia és katonai vezérkar ekkor tartotta utoljára kezében az irányítást.
E tervek kudarcával záruló akció után felgyorsult a katonai fegyelem és rend bomlása
is, azonban a trencséni csatavesztés és következményeinek további elemzése túlmutatna e dolgozat keretein.45 A Dunántúlon azonban ekkor csillant meg az utolsó reménysugár, amit Rákóczi igyekezett a nagy vereség ellenpéldájaként felmutatni – ez
volt a kölesdi diadal, amikor is Béri Balogh Ádám csapataival legyőzte a Simontornya
felé haladó rác alakulatokat.46
Ebben az évben a kuruc védelem nehéz helyzet elé került, mivel hírül vették a császáriak újabb haditervét, melyben nagyobb erők bevetése mellett egy négy irányból
induló akciót dolgoztak ki a Dunántúl paciﬁkálására.47 Északról a császári csapatok élén
Heister, míg délről Nehem tábornok rác alakulatai lendültek támadásba. A kuruc vezetésben egyedül Béri Balogh Ádámnak volt aktív (támadó) hadműveletre terve, aki igyekezett még a császári csapatok összevonása előtt csapást mérni a támadók egyik csoportjára.48 Balogh Ádám azonban ehhez összevonta a környéken található katonaság
többségét, így kiürítette a katonákat Földvárról, illetve a Sió-vonal nagyobb átkelőiből
egyaránt.49 Az így végrehajtott ellencsapás eredménye a kölesdi kuruc diadal lett, amit
többen inkább lélektani, mint taktikai győzelemnek tartanak. A Sió-vonal érintetlenségéhez és fennmaradásához azonban az is kellett, hogy Heister a sikertelen érsekújvári
ostrom után nem tudott közvetlen csapást mérni rá.50
Az 1708-as év eseményeinek értelmezése után látható, hogy Béri Balogh Ádám
kölesdi sikerének paradox módon sajnos több negatívuma, mint haszna volt. Hiába
védte ki a rácok közvetlen előretörését és akadályozta meg a vonal elleni kétoldali
nyomást, ehhez azonban több, később vezéráldozathoz hasonló lépésre kellett elszánnia magát. Ilyen volt például Dunaföldvár és a Sió-vonal átkelőinek katonai kiürítése,
aminek meglépése hozzájárult a védelmi vonal erejének csökkenéséhez és gyorsabb
bukásához 1709-ben.51

Simontornya felemelkedése – közigazgatási szerepének változásai
A polgári (közigazgatási) uralom felépítését rekonstruálását az utókor számára nehézzé
teszi a körülmény, hogy a vármegyei iratok többsége megsemmisült, ráadásul a bizonytalan katonai-politikai helyzet miatt nem is tarthattak közgyűléseket a megyében.52 A
politikai események leírásáról inkább a kuruc tábornokok leveleiből tudhatunk meg
részleteket, hiszen a hatalom birtokában az ő kezükben összpontosult az irányítás. A
Dunántúlon Esterházy Antal hívott össze több gyűlést a megye nemeseinek először
45
A trencséni csata leírását ld.: HECKENAST 1984. 390–391. Ezen kívül még számos munka foglalkozik a
témával és annak hatásával a szabadságharc alakulására.
46
HECKENAST 1984. 389.
47
BÁNLAKY 1941. 529–531., MARKÓ 1994. 204.
48
RÁCZ 2008. 226.
49
BÁNKÚTI 1969. 146.
50
HECKENAST 1984. 389.
51
BÁNKÚTI 1969. 144–145.
52
HORVÁTH 1974. 125–126.
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még 1704-ben Keszthelyen, majd 1708-ban Sümegen. A térségben felmerülő problémák
megoldására tett kísérletek azonban a főnemesek távolmaradása miatt nem lehettek
eredményesek.53
A „kuruc vármegye” igazgatásában is a kettősség maradt meg: a megyék irányítását
hiába próbálták megszerezni, a folyamatosan változó katonai helyzet miatt előfordult,
hogy egyszerre több ember birtokolt egy pozíciót. Az alispáni tisztséget egyszerre három személyre osztották, ami nem segítette a polgári igazgatás hatékonyságát.54 Ezért
a simontornyai vár parancsnokát, Horváth Ferencet is hatalommal ruházták fel, de ez
sem oldotta meg hosszú távon a politikai destabilizációt. 55 A katonai uralom élén a
térség főparancsnoka, kezdetben Bottyán János, majd 1707 végétől Esterházy Antal
állt. A parancsnokok biztos uralmának ellenére látható, hogy nyugodt és kiszámítható
politikai munkát nem lehetett végezni sem a Dunántúlon, sem pedig magában Tolna
megyében.
A gazdasági életben a kurucok célja az itt harcoló alakulatok kiszolgálása volt ﬁskális, humán és nyersanyagokban egyaránt. Simontornya katonai bázis jellegén kívül fontos szerepet látott el, mint ellátó központ, mivel ide szállították a Dunán túlról (értsd:
Kelet-Magyarországról) származó nyersanyagokat (só, posztó), illetve lőport. Utóbbi
erőforrás készítésére több lőpormalmot állítottak fel a Dunántúlon is, Bottyán János
levele szerint ezek közül az egyik magában a várban állt.56 Legnagyobb problémaként
felhozható az, hogy a visszaélések és erőszakos akciók miatt állandónak volt mondható
a létbizonytalanság, illetve a kurucok szállítási rendszere nem bírta az utánpótlás folyamatos biztosítását, ezért mindig hiány állt be valamiből.57 A mezőgazdasági termelés
bizonytalansága miatt az élelmiszert előre össze kellett gyűjteni, ezeket pedig magazinokban (vagy ún. prófuntházakban) tárolták, az egyik ilyen szintén Simontornyán
állt.58 A vár katonaságának ellátása érdekében a környező megyéket is kötelezték, hogy
ide szolgáltassák be terményeiket.59 A várnak pedig voltak saját bevételei is, amit bőrök
eladásából és a várbeli korcsma fenntartásából szereztek.60
A hadellátás biztosítása érdekében már 1704-ben igyekeztek megszervezni az úgynevezett „districtuális commissariatusokat”, amelyek gondoskodtak a katonák élelmiszerrel való ellátásáról. Tolna megye (és azonban belül Simontornya) 1706-ban került
be a rendszerbe, amikor is az egyik dunántúli kerületbe osztották, Újvári Ferenc vezetése alatt.61
Ezek alapján látható, hogy a katonai vezető szerepet ellátó Simontornyát gazdaságilag is meg kívánták erősíteni, mivel ide vonták össze a környék összes elérhető erőforrását. A szabadságharc meg nem oldott problémái közé tartozott a megyei politikai élet
helyre nem állítása is, hiszen a harcok miatt a térségben befolyást képviselő nagybirtokos réteg menekült el, az itt maradottak szava pedig nem bizonyult meghatározónak a
bizonytalan kuruc uralom idején.
53
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Összefoglalás
Tanulmányomban kísérletet tettem a Rákóczi-szabadságharc védelmi koncepciójának
bemutatására, amely során megismerhettük a Dunántúl kiemelt szerepét és földrajzi
adottságait. Bizonyítható, hogy a kuruc tábornokok az ad hoc döntések helyett már
1704-ben egy hosszú távú védelem megszervezésére tettek kísérletet, ami azonban
csak 1705 végére sikerült. A császári támadások kivédése bizonyította, hogy a rendszer
jó kezekben rendkívül működőképes volt, erejének csökkenését egyaránt köszönheti a
szabadságharc körülményeinek kedvezőtlen alakulásának, illetve a katonai-gazdasági
alapok megrendülésének. A Sió-vonalban betöltött kulcsszerepet átmentve a legtöbbet
Simontornya proﬁtált, ami átmentve szerepét a háború után is jelentős maradt Tolna
megyében.
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Kiss Tamás

A communication model based on longitudinal
analysis of literacy, computer, media related activities
of high school students
Abstract1
Communication as a term can be viewed from various angles, even if the ﬁeld of examination is reduced
to social sciences. The following few pages aim to point out a communication model, which can be
applied as ﬁlter to support computer, media use and literacy analysis especially in the following ﬁelds:
curriculum monitoring, planning or development. The model’s potential strengths lies in thematical
mapping. It aims to allow the integration and application of research results from cognitive-cultural
ﬁelds and sequentially based communication models, which resemble characteristics of ShannonWeaver’s model2 in this sense.
The model is based on the analysis of two empirical, ﬁrst of all quantitative researches, which were
carried out among high school students in 20073 and 20114. Most of the examined activities were related
to computer, media use and literacy, the rest included mainly sport and social activities. Here, I say
thank to Csilla Pethőné Nagy, who tutored my research in 2007-2008 and to Péter Ács Phd, who tutored
my research both in 2007-2008 and in 2011-2012.
I am interested in local and international feedback about this research, especially ones, which are
about the way and level of its usability regarding cognition, communication, perception, learning,
teaching or education.

Cultural concepts and Shannon-Weaver’s model
To create a communication model for my 2007–2008 research (Kiss 2008), I had
studied cognitive-cultural and literacy concepts; semiotics; neuropsychology; didactics
of Hungarian language and literature. This had been quite a diverse, although
interconnected portfolio.
To create a communication model, which might be useful for thematic mapping
of media, computer and literacy related habits, I narrowed down the scope from the
beginning. Because it differentiates between oral and chirographic cultures, I chose the
concept of Walter Ong.5
The second element of my descriptive base was the concept of Merlin Donald about
the evolving human mind and the related cognitive-cultural phases.6 Donald’s theory
helps to deﬁne non-verbal communication among humans, plus communication of oral
and written culture in a way, which is rooted in cognitive sciences. His concepts were
1

The following paper is a combination of my previous thesis paper (Kiss 2012), some of its reﬁned concept and
a few additional thoughts for my conference presentation.
2
SHANNON 1948. 2.; WEAVER 1949. 1–12.
3
KISS 2008. 21.
4
KISS 2012. 19.
5
ONG 2002. 1–3, 173–175.
6
DONALD 1993
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called for partial adjustments at some of its modules, but the division between mimetic,
mythic and theoretic culture has been mostly accepted or even encouraged by experts
of the relevant ﬁelds.7
Mimetic culture covers the use of body language, facial expressions, plus rudimentary
sounds and the rhythm of voice, which play also important roles for representational
purposes. Mythic culture includes communication, where humans use their vocal tract
to form sounds – including words, tones, melodies and prosody of all these – and might
also utilise body language, including proximity. The communication of a theoretic
culture is characterised by the use of external memory ﬁelds to record signs.
Based on these and recent concepts of Donald8, I deﬁned literacy as the followings for
the purpose of present research: the ability of an individual to recognise, distinguish,
understand recorded signs belonging to the vocabulary of a certain group or system9
and it can – but not anyway10 – include the ability to record one or more of these signs
on a given surface. This deﬁnition by itself brings the conclusion that literacy is not
an absolute ability, it is something which has its validity and can function as part of
communication in a deﬁned group or system. In this sense anybody, who reads these
lines, is part of a theoretic culture. In the below diagram, I included Donald’s and Ong’s
terms to represent brieﬂy the overlapping of the their theories.

Cultural concepts for modelling based on Donald and Ong11

The third part of my theoretical construction was Shannon-Weaver’s model.12 Its
sequential nature had been an underlying conceptual element. Besides this, due to its
structure, which is based on mathematics, this model offered a tool, to handle various
descriptions related to learning, didactics, curriculum development and present forms
of literacy.
7

DONALD 1993b, 737–791.; 1996. 155–164.
DONALD 2010. 71–78.
9
One can be literate also in computer languages. If a person sends a consciously created message to the
computer through a user interface, which message can be interpreted by the computer, then the person is
literate regarding the language of that computer.
10
It is possible that one learnt, how to read and write, however due to individual or environmental limitations
the person is not able to write in a given situation.
11
DONALD 1993. 2010; ONG 2010.
12
SHANNON 1948. 2.; WEAVER 1949. 1–12.
8
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Pictorial representation of the model from Shannon’s article13

Combining the models
I had found important during this theoretical reformulation to introduce the concept
and deﬁnition of machine. In the framework of this research automatic and programmed
entities are called machines. Since a machine is a programmed entity, the potential is
there, that its program or programs and its programming language or languages can be
known and described fully. Humans are kept non-automatic in the framework of this
research, due to this, they are considered as distinctive entities from machines. Based on
the deﬁnition of machine and Shannon-Weaver’s model, if two endpoints, information
source and destination are decided, then I examined three types of communication,
assuming that the origin of entities are known.

Machine to machine communication
If the message goes from a machine towards another machine, then it is called machine
to machine communication. Since this is not relevant to the research scope, the situation
has not been discussed further here.

Human to machine communication
When the information source is a human, the destination is a machine, I call this category
human to machine communication. An example for human to machine communication,
when one turns on TV and switch among the various channels by using the remote
controller. The same model applies to one, who is playing alone on a computer, which
has no connection to other human entity in the relevant time sequence. It is important
to make a note: in this description, TV watching used literally. So-called interactive TV
13

SHANNON 1948. 2.
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broadcasts, where people can ask questions, and by the involvement of other human being
have a chance to inﬂuence the received message of the next few minutes or some hours,
are considered as human to human communication through user interface, and discussed
below.

Human to human communication
If the message goes from a human towards another human, then it is called human
communication. If a human send the message without the involvement of an electronic
machine, then the situation can be modelled using the descriptive tools of Donald’s
mimetic, mythic and theoretic culture.

Human communication through user-interface
Here, my model applies a subcategory, where not only the two endpoints matters.
The situation is called human communication through user-interface, when both the
information source and the destination are humans, but at least one of the followings
is a machine, functioning by electricity: transmitter, signal, received signal, or receiver.
Some of the examples belonging into this category: instant messaging applications,
e-mails and online forums, VoIP14 applications. mobile phone communication, online
games played with at least one other human being.
Why do I leave human communication through user interface without further,
detailed speciﬁcation? Because not considering a user interface, vast amount of analysis
and dataset can be accessed from the last thousand of years regarding oral and written
cultures. However the category of human communication through user interface is
close in time, meaning a few human generations. The sample is quite narrow in this
sense, compared to more traditional cases of communication, to create solid categories

Combined communication model15
14
15

Voice Over Internet Protocol.
Based on theory and experience of previous researches (KISS 2008. 2012).
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with reasonable chance. Based on my readings and empirical research, it makes more
sense to create a model, which thematically ﬁlters out interwoven cases of sensory,
cultural and technological codes, and still keeps its potential to integrate various forms
of human and/or machine communication into its framework.

Empirical research
The longitudinal research was based on two empirical researches, which I carried out
in 2007 autumn and 2011 spring. Questionnaires measured students’ activities ﬁrst of
all in the following ﬁelds: computer, media use and literacy. The questionnaire also
aimed to give data about their sport activities and social life. The marked activities
had been ﬁltered by the choice of frequency, location and gender. The subject of the
research in 2007 were 17 classes of high school students in their 9th grade. I aimed
to measure the same classes in 2011. Due to the fact, that some of the school had
administrative or statistical duties which had not allow them to handle an additional
request during that time, 12 classes formed the base of comparison.16 The research has
been voluntary and anonymous.

Structure and content of the questionnaire
The questionnaires of 2007 and 2011 offered ten times nine examples for the students
regarding their school and leisure time activities. They could mark the frequency and
also the social locations related to each activity, which they preferred. The ten groups
included concrete examples regarding the following thematic groups: news in media;
watching ﬁlms and movies; mobile phone communication, instant messenger and
VoIP applications; online social activities; reading and writing; music; programming
languages; design, music and visual art forms; sport; social activities. Since my main
goal was to acquire a sample, which could be compared with my earlier results, I
modiﬁed the concrete examples in 2011, where it looked necessary.
The activities could be marked by choosing the frequency and the social location
of the related activity. Frequency and social location categories remained the same
compared to the earlier research. Four choices were offered regarding frequency:
negligible; daily half an hour; daily one hour; daily more two hours or more. At the
activity groups of sport and social activities the frequencies appeared as followings:
negligible; once in week; twice in a week; three or more times in week. The choices
regarding locations were the followings: at home, at friends, at school, other. More
locations can be also marked on the questionnaire similar to the earlier one. In 2011,
there was a change compared to the questionnaire of 2007: the choice of social locations
was offered also at the activity group of sport and at social activities.

16

Nearly all of the places offered an additional option for the autumn period with another classes. I thanked
for their help and kindness and mentioned that if I continue similar researches I might live with the option
offered by them.
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Sequence of the questionnaire17

Students also had the option to type any activities, which they pursue, and had not
appeared in the questionnaire. They could record their feelings, thoughts about the
questions too. The expected result of the answered questionnaires was a data matrix,
which contained activities, frequency and social location of these activities and gender
of the respondents. Besides these, I expected some qualitative data due to the openended questions. I made clear by the very ﬁrst sentence of the questionnaire, that
answering the questionnaire was voluntary. Throughout the whole questionnaire there
was no request to give the personal identity of the respondent.

Processing, coding18 and ﬁltering of the dataset
For the purpose of the further data analysis, I took into consideration only those
predetermined activities of 2007 and 2011, where the frequency was marked at least
as daily half an hour or as once in week. This is called ‘relevant time scale’. This could
cause a minor loss in the amount of data, however the research won more with that,
since the results of the 2007 and 2011 questionnaire could be compared along the same
aspects of time and social location.19 When the time aspects of the two datasets were
analysed, I took into consideration whether the amount of choices or the time value of
an activity. Amount of choices was calculated in the following way: each choice for an
activity by a respondent worth one point. Time value was calculated with this method:
the choices of ‘Daily half an hour’ or ‘Once in week’ worth one point; the choices of
17

This is a translation of the original, Hungarian language questinnaire. Hungarian language names of activities
can be found in my thesis paper (KISS 2012. 45–46).
18
Besides some functions and formulas on the dataset, which I could carry out, Visual Basic macro was
necessary to reach the format for data comparison between the 2007 and 2011 results. I say thank to Mátyás
Bodor, who wrote a proper macro in Visual Basic, which contribution saved a lot of time.
19
In 2011, the amount of additionally given activities stayed below 5% of the amount of those predetermined
activities, which were marked on the questionnaires. Due to this and to the fact, that most of them lacked
additional data regarding time and social location, I separated and have not used this part for the below
analysis. It is still kept, since it might serve as supplementary information regarding the research context.
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‘Daily one hour’ or ‘Twice in a week’ worth two points; the choices of ‘Daily +2 hours’
or ‘3+ times in a week’ worth three points. After I standardised the dataset of 2007 and
2011 as described above, I carried out two types of analysis.
Sets of activities: I examined amount of choices and time value of activities in seven
categories. The ﬁrst two category, I already deﬁned: human communication through
user-interface. The second category, human-machine communication covered human
to machine communication. As third one, I added the category of mobile phone
communication, which means calls, text messages, mms and following news related
to mobile phones. The other category was communication involving machine. This
category covers all the activities, which would have at least one machine participants,
if the activity were modelled as communication, meaning that both human to machine
communication and human communication through user interface belong here. I
ﬁltered separately sport and music related activities. The reason for this is, that regarding
the cognitive model of Donald20, music and sport resembled closest the attributes of
rhythm as a general modelling tool for human beings, which is in strong connection
with mimetic communication too. I also introduced programming languages from the
activities, since they might form the new literacy in the ﬁeld of machine control. The
detailed clustering of the activities can be found in the appendix of my thesis.21
Frequency, time value and social location of activities: As a second group of analysis
I compared the results of the two researches along activities of 2007 and 2011. One of
the main selection criteria was the ﬁrst ﬁve activities based on amount of choices and
time value. The data was presented along the axis of the respondents’ gender too. The
other focus was the amount of choices regarding preferred social location. This table
includes gender data too.

Results

Type of activity and amount of choices in 2007 and 2011

20
21

DONALD 1993b, 740–741.
KISS 2012. 49–52.
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Type of activity and time value in 2007 and 2011

First 5 activities regarding amount of choices in 200722

First 5 activities regarding amount of choices in 2011

22

Full results for this and the following three tables, in the thesis paper (KISS 2012. 54–57).
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First 5 activities regarding time value in 2007

First 5 activities regarding time value in 2011

Amount of choices regarding locations and genders in 2007

Amount of choices regarding locations and genders in 2011
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Kiss Tímea

Ady Endre Az eltévedt lovas című versének
és angol fordításának alakzatvizsgálata

Bevezetés

D

olgozatomban azt kívánom bemutatni, hogy az alakzatok hogyan jelennek meg az
Ady-vers angol fordításában. Az ismétléses alakzatok, valamint ezekhez társulva a
paralelizmus, az ellentét és más alakzatok összekapcsolódása Ady költészetének fontos
összetevői. Elemzésemben azt vizsgálom meg, hogy a fordításokban megjelennek-e,
és ha igen, milyen funkciót töltenek be ezek az alakzatok, de főképpen az ismétlések.
Azt is vizsgálom, hogy a műfordító stílusa hogyan hat az eredeti mű szövegvariánsának
stílusára, s az általam vizsgált alakzatokat és funkciójukat ez milyen mértékben befolyásolja.
A forrásnyelvi és célnyelvi szövegek összehasonlításához Az eltévedt lovas című verset választottam. Dolgozatomban bemutatom, hogy e verset hogyan ültette át angol
nyelvre Papp Faber Erika műfordító. Az elemzésben a teljesség igénye nélkül a legfontosabb domináns szövegkohéziós alakzatokat és alakzattársulásokat vizsgálom a forrásnyelvi és célnyelvi szövegben.

Párhuzamos szövegkorpuszok vizsgálata a funkcionális
stilisztika módszerével
A vers címe variációsan ismétlődik a kezdő verssorban, geminációt hozva ezzel létre.
Vak ügetését hallani / Eltévedt hajdani lovasnak, / Volt erdők és ó-nádasok / Láncolt
lelkei riadoznak. Azonban a közbeékelődő hajdani jelző és az az névelő elhagyásával
a fordító már a vers kezdetén elbizonytalanítja az olvasót. Az az hiánya különbséget ír
szöveg és cím viszonyába, egy nem konkretizálható alanyt hozva létre (H. NAGY 2003.
120.). Ezt nyomatékosítja a hajdani melléknév betoldása is. A lovas eltűnik térben és
időben: hajdani és eltévedt, csak vak ügetését hallani, ami az érzékszervek összekapcsolásával új korlátokat emel az értelmezésben. Lőrincz Csongor véleménye szerint a
lovasnak egyáltalán nem bizonyos a létezése, mivel csak hang utal rá (LŐRINCZ 2002.
idézi H. NAGY 2003. 95.). A lovas lovon való léte sem bizonyított. A rész-egész viszonyán alapuló metonimikus alakzat funkciója az elbizonytalanítás, hisz az ügetés a lovas
mozgása, illetve a ló része. A lovas ügetése azonban nem hallható, csak látható, de a
vak jelző betoldása megakadályoz minket ebben, azaz a látásban, így a szinesztézia
funkciójában a metonímiával társul. A lovas hajdanisága azt is jelölheti, hogy már nem
az, ami régen volt (H. NAGY 2003. 96.). Ilyen kontextusban a lovas lehet, hogy nincs
is jelen ﬁzikai valójában, hisz az ügetés hallhatósága inkább a lováéhoz köthető. Így a
lovas nem létezése / hajdanisága nem a gemináció is hiányzik a fordításszövegből. A
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határozott névelő határozatlanra cserélése ugyan a forrásnyelvivel adekvát a célnyelvi
szövegben, betölti funkcióját, de a lost elhagyásával és a közbeékelt hajdani körülírásával (times gone by) sérül az ekvivalencia. Az alany konkretizálhatatlanságát a „hallani” may be heard-re való fordításával erősíti a fordító, de egyidejűleg meg is szünteti a
hanghatás bizonyosságát. A lovas ezáltal nemcsak térben és időben tűnik el, hanem a
szövegben is eltévedtté válik, hisz a címben szereplő lovast a kezdő verssorban eltávolítja: The blind cantering may be heard of a rider. A hanghatás bizonytalanná válásával
azonban a ló léte is megkérdőjeleződik. A kezdő versszak utolsó két sora felcserélődik a
célnyelvi szövegben, és a riadozást rémült kiáltásra cseréli a fordító, ez azonban az ige
intenzitásának változását idézi elő. A láncolt lelkei alliterációt a former forest frightened
egybecsengetésével ugyan helyettesíti a fordító, de az eredeti nyomatékosító funkció az
eltévedt ismétlésének eltűnésével sérül a fordításszövegben.
A második versszak második felében mesebeli tájra vált a fordító, az eredeti szövegben nem szereplő antitézist hozva ezzel létre. Hol foltokban imitt-amott / Ős sűrűből
bozót rekedt meg, / Most hirtelen téli mesék / Rémei kielevenednek. Az igék intenzitása
is ellentétes az eredetiekkel: a bozót megrekedt, a rémek kielevenednek. Az antitézist a
módhatározó (hirtelen) és az igekötő (ki) használata is erősíti.
A második versszakban a célnyelvi szöveg eltérései nem olyan jelentősek. Where
here and there in sundry spots / The ancient thicket grouped into brush, / Suddenly
spooks of winter tales / Now come alive and forward rush. A megrekedt és kielevenednek igék helyett a fordításban a visszafogottabb csoportosul szerepel, a kielevenedés szó
által jelölt dinamizmust pedig tovább fokozza (életre kelnek és előre rohannak). Így az
antitézis ugyan jelen van a fordításszövegben, csak módosult az intenzitása.
A forrásnyelvi szöveg harmadik versszakában az előző strófa jelzői variációs ismétlésként, anaforikus ismétléses szerkezetben jelennek meg. Itt van a sűrű, a bozót, /
Itt van a régi, tompa nóta, / Mely a süket ködben lapult / Vitéz, bús nagyapáink óta.
A sűrű, a bozót, a régi tompa nóta felsorolásnak, de egyben egymás szinonimáinak is
tekinthetők. Nem dönthető el, hogy a mely süket ködben lapult melyik elemre vonatkoztatható, hisz a lapult inkább a sűrűben megrekedt bozótra utalhat (H. NAGY 2003.
101.). De ha egymás szinonimáinak tekintjük (ha a dombok lehetnek kerítések, a dalok
funkcionálhatnak bozótként, hisz mesebeli tájon járunk), az azonosítás egyértelmű.
A köd süket jelzője szemantikailag ellentétben áll a nótával, de a hangzás hallhatatlansága a nóta tompaságát is értelmezi. A strófa végén a felsorolást követően a költői
én a többes szám első személy használatával (nagyapáink) azonosítja magát. Kormos
Mária értelmezésében a tompa nóta most hangzik fel először vitéz, bús nagyapáink óta.
Közülük, a harcos, cselekvő emberek közül jön a lovas. A ló is, mint a küzdő, harcoló
ember társa jelenik meg. A lovashoz tehát rokonként, szinonimaként kapcsolhatjuk
a nagyapáink motívumot (KORMOS 1985. idézi H. NAGY 2003. 102.). A ló létezése
elvileg megkérdőjelezhetetlen, de a lovasé már annál inkább megkérdőjelezhető. Ha a
ló a küzdő embert jeleníti meg, akkor a ló lovas nélküli léte éppen ennek ellenkezőjét,
melyet a negyedik strófa nyomatékosít. Kisértetes nálunk az Ősz / S fogyatkozott számú
az ember: / S a domb-kerítéses síkon / Köd-gubában jár a November. A többes szám
első személy használata paralelizmust hoz létre a strófák között. Az ember fogyatkozott
száma, a járás, a szavak áttűnésére épülő rímszerkezet tovább fokozza a lovas nemlétének tényét. Az ember Novemberben s az Ős Őszben való benne léte (H. NAGY 2003.
105.) kapcsolatot teremt a lovassal (az ős kísértetes, a November köd-gubában jár), s az
ember fogyatkozott számát szövegbeli előfordulásának ritkasága illetve a Novemberhez
viszonyított alaki rövidülése is magyarázza (H. NAGY 2003. 105.). A köd a szöveget
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is átitatja, ezáltal a gépies megfeleltetésen alapuló rendszert fedi el, s emeli ki a nyelv
elemeinek mozgósításával.
A harmadik versszak anaforikus ismétlése és ennek funkciója adekvát a célnyelvi
szövegben. Here is the thicket, here the brush, / here is the old obtuse, muted song /
Which since our brave forefathers’ times / In the deaf fog lay hid so long. Papp a dalokat
a tompa jelző mellett némasággal is ellátja (antitézist és antiklimaxot hozva létre: a
nóta tompa, majd néma, süket a köd, azért néma a nóta), amely a nóta és süket köd
szemantikai ellentétét oldja fel. A versszak második felében a vitéz jelzőt brave-re cseréli, mely a versben működő utalásrendszert módosítja (a csataterek lehetséges jelenléte
eltűnik a fordításból). Ugyan a negyedik versszakban az ember men-re való cserélése
felidézheti ugyanezt: Autumn is ghostly in our land / And men are fewer now once
again, / November in a fog-cloak stalks / Over the hill-surrounded plain. Emellett a ló
lovas nélküli létét is nyomatékosítja. A lexikai módosítások ellenére a paralelizmus ekvivalens a fordításszövegben, valamint változatlan elemismétlés is létrejött a célnyelvi
szövegben (our brave forefathers’, our land). A szavak áttűnésére épülő rímszerkezet az
eredeti funkciójával együtt eltűnik az angol szövegből. A köd gubában járó November
képét pedig értelmezi a stalks és a guba köpenyre való fordításával, pragmatikai jelentésmódosulást hozva létre a forrásnyelvi szöveghez viszonyítva. (A fordításszövegben a
Halál jelenléte érzékelhető).
A felsorolással indító ötödik versszak első sorában a pőre sík szemantikai ellentétet
alkot az erdővel és a náddal, s egyúttal kapcsolatot teremt az előző strófa megszemélyesítésével, hisz a pőre, a guba és a bújás inkább vonatkozik emberre mint síkra. Erdővel,
náddal pőre sík / Benőtteti hirtelen, újra / Novemberes, ködös magát / Múlt századok
ködébe bújva. Az intenzitásváltozás is az antitézist erősíti (benőtteti, hirtelen). Az erdő,
mező, november, köd variációs ismétlésként újra megjelenik, erősítve a strófák között
létrejövő paralelizmust. A ködös magát, ködébe bújva elemismétlés epiforát, az előző
strófa köd-gubájával szimplokét hoz létre a szövegben. A névmás és az ige (magát,
bújva) a megszemélyesítést nyomatékosítja a strófán belül, miközben a pőreséggel alkot
szemantikai keretet. Az ötödik versszak felsorolása eltűnik a fordításból, a szemantikai
ellentéttel együtt. Egyszerű, értelmező szöveg jön létre. The bare plain lets its foggy
self / Anew with forests be overgrown, / Slipping suddenly once again / Into the fog of
centuries ﬂown. A fordításszövegben a sík utóismétlése geminációs ismétlésként jelenik
meg, így a megszemélyesítés nyomatékosító funkciója adekvát a célnyelvi szövegben.
A fog / foggy, once again elemismétlések a paralelizmust fenntartják a strófák között,
de a felsorolás és a November ismétlésének elhagyásával intenzitása gyengébb, mint a
forrásnyelvi szövegben volt. Ezt ellensúlyozva a forest ismétlése a középső, kezdő és
záró strófákban is megjelenik, melynek funkciója a párhuzam erősítése és a mese életre
keltésének nyomatékosítása.
A hatodik versszakban a csupa szó négyszeri ismétlése anaforikus szerkezetet hoz
létre. Csupa vérzés, csupa titok, / Csupa nyomások, csupa ősök, / Csupa erdők és nádasok, / Csupa hajdani eszelősök. A felsorolás a nominalitásra helyezi a hangsúlyt. A
gemináció funkciója pedig a mozdulatlansággal ellentétes, a csupa hangsúlyos ritmusának felerősödése, mely az ügetés hanghatásának is tekinthető, antitézist is létrehoz
a köd-gubában járó Novemberrel. A köd, ahogy megbontja a hely- és időkezelést, úgy
a felsorolást is elhomályosítja. Ezt jelezheti a titok, a vérzés, a nyomások, eszelősök
felsorolás megjelenése. A hajdani jelző kapcsolatot teremt az első és az utolsó versszak hajdani lovasával, és a hetedik versszak hajdani utasával. A hatodik és hetedik
versszak között geminációs ismétlés is erősíti a kapcsolatot. Hajdani, eltévedt utas /
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Vág neki új hinárú útnak, / De nincsen fény, nincs lámpa-láng / És hírük sincsen a faluknak. A jelzős szerkezetek párhuzamot vonnak közöttük, mely a titok felfedéséhez,
a szöveg jelentésének új értelmezéshez vezethet. A ló lovas nélküli léte beigazolódni
látszik, hisz utasról beszél, aki új útnak vág. Az utas-útnak variációs ismétlése az új és
az ős között feszülő antitézist nyomatékosítja (Ó nádasokról, ős sűrűről, régi nótáról,
nagyapákról beszél, mellyel az új út ellentétes). Az új kétszeri variációs ismétlése az
„alulmaradottságot” sugallja. Az újra szintagma is elbizonytalanít, többletjelentésével
és hovatartozásának ellehetetlenítésével (sorátlépéssel tartozhat az újra Novembereshez, illetve az újra benőtteti szerkezethez is). Az új út felvillantása után létrejön az ellentételezés (de nincs fény), mely a vaksággal és a süketséggel alkot szemantikai keretet
a célnyelvi szövegben. A fénytelenség vakságot okoz, a hír nemléte is a nem hallhatóságot támasztja alá.
A hatodik versszak anaforikus ismétlése és a hanghatással ellentétes nominalitás
is adekvát a forrásnyelvivel a célnyelvi szövegben. Only bloodshed, only secrets,/
Only nightmares, only ancestors,/ Only forests and reedy swamps,/ Only demented
predecessors. A felsorolásban lexikai szinten változás áll be a fordításszövegben: a nyomásokat a rémálmok szó váltja fel, a szavak áttűnéséből körvonalazódó új jelentés is
elvész, a hajdani jelző anaforikus és geminációs ismétlése paralelizmust nyomatékosító
funkciójával együtt, amely változásokat okoz a vers jelentésének értelmezésében.
A hetedik versszakban a címben szereplő lost jelző variációsan megismétlődik (the
lost, lost), a hajdanit viszont csak körülírással helyettesíti a fordító. Lost traveler of
ages past / Starts down a path dense with new-grown weeds, / But there’s no light, no
shining lamp, / No sign of village among the reeds. A ló lovasnélkülisége a forrásnyelvivel ekvivalens a célnyelvi szövegben. A variációs ismétlést (utas, útnak) azonban
elhagyja a fordító, de így az új és elmúlt közötti antitézist nem nyomatékosítja kellőképpen. A pragmatikai jelentésmódosulások eredményeképpen sérül az ekvivalencia.
A jelzők, illetve jelző-jelzett szó módosításával az antitézis gyengébb, a fordításszövegben, hiszen az újat a növés fogalmához kapcsolja a fordító, módosítva ezzel az
eredeti szövegjelentést, hisz nem új útról, hanem újonnan nőtt gazról beszél, ezáltal
a versszakon belüli ellentét sem adekvát a fordításszövegben. Papp szövegvariánsában a fénytelenség jelen van, de a hírt „jel”-re módosítja, a hanghatást törölve, mely
következtében a szemantikai keret is sérül a strófák között. A fordításszöveg nem csak
a hanghatásban okoz változást, hanem a lokalizálhatatlanságot is módosítja, hogy a
falut a nád közé helyezi (megszüntetve a vakság tényét is ezáltal). Így a célnyelvi
szövegvariánsban a forrásnyelvi szövegen végigvonuló antitézis eltűnik, a lokalizálhatatlanságot keltő funkciójával együtt.
A hetedik és nyolcadik strófát a faluk variációs ismétlése kapcsolja össze. Alusznak
némán a faluk, / Multat álmodván dideregve, / S a köd-bozótból kirohan / Ordas, bölény
s nagymérgű medve. A strófán belül a faluk passzivitását felváltja a köd-bozót lakóinak
kirohanása, mely antitézist hoz létre a strófán belül. A második versszakkal pedig szemantikai keretet alkot. A felsorolás funkciója a mese lezárása, a téli mesék rémeinek
felsorakoztatása. A fordításszövegben jelen vannak az eredeti szöveg szavai, így a fordításszövegben is létrejönnek az eredeti szöveg fent említett alakzatai, funkciójukkal
együtt. The villages sleep mutely on, / Shiver and dream of times long ago, / And from
amidst the foggy brush / Rush angry brar, wolf and buffalo.
A záró strófa reddíciót hoz létre a szövegben. A változatlan, keretes ismétlésen belül a hajdani és eltévedt szavak felcserélése a hely- és időmeghatározás ellehetetlenítése mellett a pragmatikai jelentésmódosulás révén a lovas kilétét is elfedi a hangzás
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előtérbe helyezése pedig a ló-lovas-utas / ügetés-járás kapcsolatát is kitágítja, hisz a
ködben az idő- és hely érzékelése módosul. A hangzó dolgokra irányítja a ﬁgyelmet,
hisz a köd megvakít. A versben elhomályosítja a nézőpontváltozásokat is. A téli mesét
mesélő közé olykor beépül az utas/lovas perspektívája is, de szétválasztani őket szinte
lehetetlen. Így a ló-lovas közti kapcsolat párhuzamos a narrátor és lovas megkülönböztethetetlenségével. A reddíciót létrehozó változatlan ismétlés adekvát a forrásnyelvi
szöveggel. Annyi módosulás történik, hogy a variációt nem a jelzők felcserélése, hanem
az elveszett jelző beékelése hozza létre, mely ellentétet is alkot a fordításszövegben,
hisz a címbeli konkrétság (the lost rider) a eltűnik célnyelvi szövegben a határozatlan
névelő szerepeltetésével (a lost rider). Tehát az eltévedt lovas szövegben is elveszett.
Angol megfeleltetésében a megfogyatkozott hanghatások is ezt nyomatékosítják, ennek
ellenére a fordításszöveg közelebb visz a lokalizálhatóság értelmezéséhez.
A paralelizmusra épülő alaphelyzet létrejön a fordításban a lexikai és szemantikai
módosulások ellenére is, de az igével kifejezett cselekvés feltételessé alakításával, a
helymeghatározás beékelésével és a hangok csökkentésével az antitézis funkciója sérül. A lovas a vers központi motívuma, miközben a forrásnyelvi szövegben megszűnik
az antropomorﬁzáció (körülötte minden más életre kel, de az ő létezése kísérteties), a
riderre való fordítása pragmatikai jelentésmódosulást okoz a fordításszövegben. Hisz
a rider utast is jelent, s ebben az olvasatban csak az ügetés vonatkoztatható rá, melyet
a may be rögtön el is bizonytalanít. Így másodlagos olvasata, az elmúlás és pusztulás
lidérce még nehezebben érzékelhető.
A vers alaphelyzete paralelizmusra épül, konkrét hely és időmeghatározás nélkül. A
reddíció és az ismétlődő elemek funkciója ezt erősíti, miközben antitézissel is társul.
Az eredeti szövegben az ismétlések változásokat hoznak, a köd mindent átjár, a képek
egymásba játszanak, hallani a ló ügetését, de a címbeli lovas létezése megkérdőjelezhető, azonos jelzővel ugyan megjelenik az utas, de ő már új utaknak vág. A versen végigvonuló antitézis az ősi és új harcát is felveti, de nincsen fény, a faluk múltat álmodnak
dideregve, a hajdaniság fölénybe kerül. Embertelenség és tehetetlenség áll szemben a
kielevenedő és kirohanó rémekkel, s az ügető lóval (vagy/és lovassal). Az elmúláshoz,
pusztuláshoz köthető a rémálomló vagy lidércmén is. Egy legenda szerint a kísértetek
alkottak egy lovat, melyet a halál paripájának tartanak. A halál ezen érkezik a haldoklóhoz, vagy csak a pokol lovát küldi egyedül, hogy elkísérje a lelket a túlvilág kapujához.
Teste ködszerű, rémálmokban is feltűnik mint lélekrabló. Csatatereken is felbukkannak
a katonák lovainak szellemeként. Ebben az olvasatban e téli mese az eltévedt lovasról
azonosítható e ködszerű lélekrablóval, melytől a lelkek riadoznak, kísértetes az ősz. A
csataterek magyarázhatják az emberek fogyatkozott számát, s a köd-guba, a posztó a
ködszerű halál-ló lovasáé is lehetne. Az utas hínáros útnak vág, mely akár a pokolba is
vezethet. Ez az olvasat magát a címet is újraértelmezi, mert nem a helyszínt tekintve,
hanem mindinkább lélekben és szövegben van eltévedve a lovas. E legendát az 1908as A Halál lovai című vers dolgozza fel először, majd e szöveg értelmezi a négy évvel
későbbi alkotást, mintegy folytatva a korábbit, ahol ügetnek a halál-lovak, igaz a világ
még csak szendereg, de mindig van gazdátlan nyereg, s aki előtt megállnak, elsápad és
nyeregbe száll, új utasokért nyargal vele a Halál. Itt kap új jelentést a hajdani eltévedt
utas új útnak vágása is. Ez alapján az értelmezés a versen kívüliségig tágítható, a megjelenő ellentét és párhuzam pedig egy másik szöveggel is kapcsolatot teremt, miközben
az elmúlással s el nem múlással, a végtelennel, az örökléttel, illetve örök kárhozattal
azonosítható. A körkörös szerkesztés funkciója ennek kiemelése is lehet, mely felidézteti a háború kirobbanása utáni lélekállapotot.

196

I XI. GRASTYÁN KONFERENCIA

Az általam vizsgált ismétléses alakzatok a célnyelvi szövegben többnyire jelen vannak, a lexikai, pragmatikai és szemantikai változások hatására funkciójuk és intenzitásuk azonban gyengébb, mint a forrásnyelvi szövegben.

Összegzés
„A fordítás szövegek közötti mozgás, és ez a mozgás szükségszerűen változtatásokkal
jár együtt, amelyek a forrásnyelvi szöveg szemantikai és pragmatikai jelentésszövetét
többnyire jelentős mértékben átstrukturálják” (LŐRINCZ 2007a, 119.). Ezt láthatjuk a
fent bemutatott célnyelvi szövegek vizsgálatakor is. A stilisztikai alakzatok visszaadása
költői szövegek esetében nem könnyű. Ady költészetének értelmezése és újraértelmezése – ami a fordított szövegvariáns létrehozása – pedig embert próbáló feladat. A magyar vers zeneisége eltér a világnyelvek zeneiségétől, s ehhez társulnak még az egyes
nyelvek gondolatmenetének, struktúrájának különbözőségei. Ady fordításai mintha
még az Ady költészete előtti versalkotói állapotot tükröznék. „Ady sajátos nyelvezetének stílustörténeti kontextusát illetően Kosztolányi is elismeri, hogy egy stílt nem lehet
szóról szóra átmenteni a másik nyelvbe, és a fordító… csak jelképezni óhajtja Ady nyelvét, melynek egészen megfelelője nincs… ha pontosan vissza akarná adni, akkor az kellene, hogy… legyen egy Csokonai, Vörösmarty és Arany–Petőﬁ-korszak, melyből Ady
nyelve szervesen kifejlődött” (SZŰCS 2007. 155.). A két célnyelvi szöveg explicitebb az
eredetinél, vagyis a fordító hosszabb, bonyolultabb módon jut el a gondolattól a nyelvi
formáig, mint az eredeti szöveg írója. A fordító a kommunikáció elősegítése érdekében
értelmez, magyaráz, hogy a célnyelvi olvasó minél gördülékenyebben dolgozhassa fel
az információt (KLAUDY 2007. 164.). „A fordító nyíltabban, világosabban, esetleg több
szóval fejez ki valamit a célnyelvi szövegben, mint ahogy azt a forrásnyelvi szöveg szerzője tette” (KLAUDY 2007. 169.). Egyrészt, hogy áthidalják a kultúrák közti távolságot,
másrészt, hogy a szövegben megjelenő reáliákhoz háttérismeretet szolgáltassanak.
Más kérdés a fordítások hűsége, az eredeti művekkel való megfeleltetésük kérdése,
az ún. ekvivalencia. A fordításszövegek és az eredeti szövegek ekvivalenciájának lehetőségéről (lehetetlenségéről) megoszlanak a vélemények a szakirodalomban, abban
azonban megegyeznek, hogy a műfordítások nem tekinthetők a forrásnyelvi szöveg
másolatának. A forrásnyelvi szöveg különböző szintű és típusú módosulásai megengedettek mindaddig a fordításszövegben, míg a szövegegész szintjén létrejön az ekvivalencia (vö. POPOVIČ 1980. 148. LŐRINCZ, 2007b, 49.). A tartalmi és kifejezésmódbeli
összetettség, a nyelv és gondolkodás összefüggése mind szerepet játszik a forrásnyelvivel adekvát célnyelvi szövegek létrehozásában. Tehát a fordító feladata a hadakozás a
lehetetlennel, azaz azzal, hogy a világ nyelvei és kultúrái közötti változatosság ellenére
megkísérelje a közvetítő szerepét betölteni (SIMIGNÉ FENYŐ 2006. 99.). Fontos a felől
is vizsgálódni, hogy egy fordításnak milyen szerepe, milyen funkciója valósul meg a célnyelvi kontextusban, illetve az invariáns tartalom átadásán kívül még milyen üzenetet
közvetít egy-egy fordítás a célnyelvi kultúrában(SIMIGNÉ FENYŐ 2006. 98.). Főképp
olyan költő esetében érdekes ez, akinek a fordításai és művei fordíthatóságának kérdései lezáratlanok és ma is különböző diskurzusok témái.
A fordítástudomány módszereinek gazdagodása, a klasszikusok fordításának háttérbe szorulása hozzájárul ahhoz, hogy az Ady-életmű még várja a költői minőségű és
teljes visszaadást más kultúrák nyelvén is.
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Konkoly Sándor

Zsembéc középkori várának lokalizációja

Bevezetés

A

történészeket és a várkutató régészeket régóta foglalkoztatja Zsembéc várának
problematikája. A rendelkezésünkre álló források meglehetősen szegényesek,
a castellum története és építésének helye kérdésében csupán a középkori oklevelek
elszórt adataira támaszkodhatunk. Ezek alapján nem meglepő, hogy a vár sokáig a
nem lokalizálható erődítmények közé tartozott.1 A Zichy oklevéltár bő egy évszázada
megkezdett feldolgozása során kerültek elő olyan adatok, melyek egy idáig ismeretlen
középkori erősség létéről tesznek tanúbizonyságot a mai Mohácsi-sziget északi részével azonos térségben. A források elárulják, hogy ki és mikor építtette a várat, de az
erősség építésének helyét homály fedi. Ezután hosszas, máig tartó tudományos vita
bontakozott ki a várkutató régészek körében, és született is néhány próbálkozás a vár
lokalizálásával kapcsolatban. A korábbi elképzelések rendre a Szekcsői-Duna bal partjára fókuszáltak, hiszen a középkori források egyértelműen Szekcsővel szemben említik a várat és tudjuk, hogy annak biztosan Szekcső (Dunaszekcső) és Bátmonostor
között kellett állnia. Ám ez még így is több mint 150 km2-es terület átvizsgálását tenné szükségessé, hiszen a vár maradványait továbbra sem sikerült fellelni. A korábbi
koncepciók sok esetben nélkülözik, vagy nem a kellő súllyal veszik ﬁgyelembe ama
lényeges körülményt, hogy a folyószabályozások előtti, és a jelenkori Duna-szakasz
paraméterei alapvetően különböznek, ezért Zsembéc várát nem a Szekcsői-, hanem a
Baracskai-Duna partján célszerű kutatni. A Mohácsi-szigetet övező keleti Duna-ág jobb
partján álló hajdani mészkőszirtről szűk körben ismert, hogy korábban ott egy széles
alapokkal rendelkező, várszerű épület falait is bányászták. A Dunafalvától keletre lévő
Vári-pusztán fejtett erősség maradványainak Zsembéc várával történő azonosítása megalapozott hipotézisnek tűnhet.

Lappangó erősség a középkori forrásokban
A várhoz köthető Sembech névalak először egy 1318-as oklevélben fordul elő, ahol egy kis
patakot, vízfolyást jelöl a Mohácsi-sziget északi részén Baracska közelében1. A „Senbechen
ere” talán hasonló, de kisebb vízfolyásra utal, mint amilyen a Dunából Kalocsánál kiágazó, vele többé-kevésbé párhuzamosan haladó, majd oda később visszatérő Vajas folyó,
amely ugyancsak a Mohácsi-szigeten haladt keresztül. Vajas település, amelyet Lázár
Deák is feltüntet 1528-as Tabula Hungariae mappáján, nyilván a folyóvízről kapta a nevét. A 15. századi oklevelekben újra felbukkan a név Zembecz, vagy Sembech alakban,
hol településként, nemesi birtokként, hol kőbányaként, de leggyakrabban castellumként
1

ZICHY OKM. I. 162.
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említik. A Zichy okmányok szerint a bátmonostori uradalom birtokosa, Töttös László
építtetett 1400-ban új erősséget, amely a Sembech (Zembecz) nevet viselte. A források
szerint Sembech castelluma Szekcsővel átellenben, Szekcső és Bátmonostor között, valahol a Duna közelében épült2. Tovább szűkítheti a kutatandó területet a Baracska közelében említett patak, de ennek futását, hosszát nem ismerjük, azt korábbi térképeink
sem jelölik. A szóban forgó 1318-as oklevélből azonban kikövetkeztethető a megnevezett
vízfolyások hozzávetőleges helyzete. Az okmányban szereplő jelentés szerint Bodrogh
vármegye főispánja szolgabíráival egy birtokvita rendezése kapcsán határjárást teljesít
„Bath Monostora” és „Zigeth” nevű birtokokon. A nehezen követhető latin nyelvű szövegben felvázolt terület azonosítása – majd 700 év távlatából egy folyton változó dunai
árterületen – nem csekély feladat. Az elöljáróság a terepbejárást egy bizonyos Lak nevű
településtől, a Vajas folyótól kiindulva kezdi meg, és kelet felé tart a „holt Duna” irányába.
A vízfolyás mentén „Kolonbok” érintésével haladnak továbbra is keletre, majd átkelve a
Dunán nagyobb köröket leírva délnek, Baracska felé tartanak. Ezt követően nyugati irányba fordulva Baracskánál átkelnek a réven, csónakkal egy nagyobb, valószínűleg elnyújtott
alakú halastó (talán szélesebb holtág) vége felé folytatják útjukat, az un. „Kerkto” irányába. A két tó között elhaladva „Oroztew” (Orosztő?) felé ismét új irányt vesznek, majd
tovább haladva nyugat felé átkelnek a Vajas folyón és Senbechen ere felé tartanak. Ezután
a nyugati irányt felhagyva észak felé veszik útjukat, és ismét elérkeznek Lak határához,
vagyis az óramutató járásával megegyezően mintegy körbejárják a felvázolt területet. Az
említett települések közül ma már csak Baracska (Nagybaracska) létezik, a többi a Duna
áradásainak, vagy a török pusztító tevékenységének eshetett áldozatul.
Némi támpontot az átiratban Baracskánál említett „magne piscine”, ill. „Kerkto (Kerek
tó?) pisciam” megjelölés adhat, amely valószínűleg a Baracskával határos Piszkula halastóval azonosítható. Lak település pedig a 19. századi szekcsői birtoktérképek alapján
minden bizonnyal Laki telekkel azonos, amely Dunaszekcsőtől K–ÉK-re, Szeremlétől
DNy-ra helyezkedett el a szigeti részen, nem messze a Szekcsői-Duna bal partjától. Az oklevél szerint Vajas folyónak Lak település mellett kellett haladnia, vagyis a
mai Szekcsői-Duna vonalától keletre alig 2–3 km távolságban (a szabályozások előtti
szekcsői-ágtól legfeljebb 4 km-re) kell keresnünk a hajdani vízfolyást. Ennek közelében
folyhatott Senbechen ere is, talán a Vajasnak, vagy a Dunának egyik keskenyebb mellékágaként – akár mesterséges összekötő csatornájaként.
Senbechen erét tehát Baracskától nyugatra, Lak falutól keletre, egy viszonylag jól leszűkíthető vertikális sávban kell kutatnunk, jóllehet számolnunk kell a Duna árterében
meanderező folyókanyarulatok szeszélyeivel. Sembech várának pedig Senbechen ere közelében kellett lennie, tágabb értelmezés szerint a Szekcsői-Duna és a Baracskai-Duna
által közbezárt területen, vagyis a mai értelemben vett Mohácsi-sziget északi harmadában. Egy 1423-ból származó forrás az erődítés helyét a Duna „Gebnech” nevű szigetére
helyezi, máshol ugyanezt a „nagy szigeten” említik, de találunk adatot arra is, hogy a
castellum közvetlenül a Duna partján állt3. A Töttös család uradalmi központja ugyan
a közeli Bátmonostor volt, de a szekcsői birtokossal, Herczeg Péterrel folytatott örökös
torzsalkodás folytán a Dunán túli birtokainak védelmében új castellum építésébe kezdett.
Valószínűleg a dunai átkelő tulajdonjogáért folytak a harcok és a pereskedések, ezáltal
tudunk a vár létezéséről. Az erősség helyének komoly stratégiai jelentősége lehetett, mert
amint az oklevelekből kitűnik, többször lerombolták, majd újra építették. Zsigmond ki2
3

ZICHY OKM. V. 171, 228.
ZICHI OKM. VIII. 100.
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rály 1401-es, Nagyszombaton kelt kiváltságlevele szerint bátmonostori Töttös Lászlónak
bármelyik Bodrog vármegyében fekvő birtokán fából, vagy kőből építendő kastélyra engedélyt ad.4 Herczeg Péter a szekcsői várával szemben épített új várat még 1400-ban, vagyis
a felépítésének évében – talán még az építés közben – földig romboltatta. Elképzelhető,
hogy Herczegnek szövetségesei is voltak a Töttös elleni agresszióban, mert nem sokkal
később sembechi házát és birtokának épületeit fosztották ki és pusztították el a székesfehérvári káptalan felszekcsői jobbágyai. A forrás megjegyzi, hogy a rombolás során az
erősség köré épített árkot is bedöntötték s bebizonyosodott, hogy mindezt a káptalan utasítására hajtották végre.5 Valószínűleg a vár rövid idő alatt újra felépült, mert 1403-ban
Zsigmond király már a macsói bánhoz, Maróthi Jánoshoz intézte parancsát, miszerint
romboltassa le bátmonostori Töttös Lászlónak Szekcsővel szemben épített Sembech nevű
kastélyát, ha annak építéséről a király kiváltságlevelét fel nem mutatja. A macsói bán idéző parancsa szerint bátmonostori Töttös Lászlót a Sembech kastély építésére vonatkozó
királyi kiváltságlevelének felmutatására, a bácsi káptalannal törvényre idézteti6. Az okmányok között van a bácsi káptalan idéző levele is, mellyel Töttös Lászlót a Sembech kastély
építésére vonatkozó királyi kiváltságlevél felmutatására törvényre hívatta.7
Közben Töttös pert indított Herczeg Péter ellen. Zsigmond rendelete szerint senki
sem építhetett várat a király írásos engedélye nélkül, s Herczeg a királyi kiváltságlevél
hiányát kérte számon Töttösön, ezzel jogalapot teremtve a pusztításhoz. A hosszan elhúzódó perben végül Zsigmond király Töttös pártját fogta, és 1406-ban kelt levelében
bátmonostori Töttös Lászlónak bármelyik Bodrog vármegyei birtokán kastélyépítésre
adott kiváltságlevelét átírja és megerősíti.8 1406-ból biztos adatunk van a vár épségéről, melynek az okmányok szerint Zanai Gergely volt a várnagya.9 A Töttös családnak Bátmonostoron is volt egy erőssége, így a három ismert vár (Szekcső, Zsembéc,
Bátmonostor) megközelítőleg egymástól azonos távolságban, egy K-ÉK – Ny-DNy irányú egyenes mentén épült fel. Újabb, 1438-ból származó adat szerint a castellum fából
épült és ekkor már ismét elhagyott, romos állapotban volt.10 A fából állított erősség még
a 15. században is általánosan elterjedt építési mód, hiszen a kőváraknál lényegesen
olcsóbb és gyorsabb építési technológiát feltételez. Ugyanakkor magyarázatra szorul,
hogy miért építi egy nagybirtokos főúr fából a várát, amikor saját birtokán helyben kőbányával is rendelkezik? Sembech castellumáról ez az utolsó adatunk, a későbbi krónikák
hallgatnak róla, bár magát a települést és a várnagyát később is említik, ill. a Sembech
(Zembecz) névalak – ha más kontextusban is – még többször előkerül.11

Akadozó koncepciók, avagy: hol állhatott Zsembéc vára?
Vizsgáljuk meg, hogy a történeti források tükrében eddig milyen koncepciók születtek
a vár feltételezett helyével kapcsolatban. Csánki Dezső12 és Koppány Tibor13 a Zichy
4
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okmányokra hivatkozva említi meg a problémát, de nem foglal állást Sembech várhelyének kérdésében. Csánki ugyanakkor meglehetősen tág határok közé helyezi az oklevelekben előkerülő – ma már nem létező – vár körüli településeket. Úgy véli, Él-Szekcső
(Felszekcső) Baracska és Bátmonostor közelében fekhetett, amely a birtoktérképek
szerint hibás elképzelés, csakúgy mint Páli (Pali, Pauli) település Baja és Bátmonostor
határába való helyezése. Lak falunak Szeremlyén (Szeremle) és Bátmonostor közötti
említése sem túl szerencsés, hiszen azt (akárcsak Felszekcsőt) a korábban ismertetett
módon, mindenképpen Szekcső közelében, a Szekcsői-Duna mentén kell keresnünk.
Vajas település Baracska mellé helyezését azonban nem vitathatjuk, hiszen annak helye
– akárcsak a Vajas folyó nyomvonala – ma sem tisztázott. Zalotay Elemér 1959-es kéziratos anyagában szintén vizsgálja a térség történeti vonatkozásait, így Contra Florentiam
problematikáját és a középkori erősség kérdését is érinti. Mivel egyes források szerint
Sembech vára Szekcsővel szemben a Duna partján állt, Zalotay téves következtetéseket
von le a vár építési helyét illetően14. Úgy véli, hogy a Szekcsői-Duna bal partján kell az
erősséget keresni, amely a római kori ismert kikötőerőd, Contra Florentiam alapjaira
épülhetett15. Engel Pál hasonló módon értelmezi a korabeli forrást („castellum Sembech
vocatum ex opposito Zegcheu”) és szintén a Szekcsői-Duna bal partjának térségét jelöli
meg várhelyként16. Vajas és Lak települést pedig a Baracskai-Dunától keletre helyezi,
pedig a források azt egyértelműen Baracskától nyugatra, vagyis a két fő Duna-ág közötti
területen említik. Páli (Pauli) községet ugyanakkor Vajastól ÉNy-ra, a hibásan megjelölt
Sembech és Bátmonostor közé teszi.
Györffy György munkáit a kutatók alapvető hivatkozási forrásként kezelik. Talán ő
foglalkozott legrészletesebben a vár, a szervesen hozzá kapcsolódó Töttös-birtokok, és
nem utolsó sorban a Vajas folyó problematikájával17. Györffy nyilván jól ismeri a középkori forrásokat, de valószínűleg ennél jóval szerényebbek a vizsgált térséggel kapcsolatos geomorfológiai ismeretei. Zsembéc várát, akárcsak Vajas települést a Szekcsői-Duna
és Baracska között a sziget belsejében helyezi el (talán Lazarus térképe alapján, amely
Vajas községét mindkét Duna-ágtól távol, de a Baracskai-Dunához kissé közelebb jelöli) vagyis az „opposito Zegcheu” forrást némiképp mellőzve, Szekcsőtől mintegy 8–10
km-re DK-i irányban véli az erősség helyét. A Vajas folyó futásirányát tévesen állapítja
meg, és ebből hibás következtetéseket von le a kérdéses települések elhelyezkedésével
kapcsolatban. A középkori oklevelekben előforduló helységnevek, úgy mint Lak, Pali,
Paliporth, Szeremle, Tóti, Baracska, Bátmonostor, stb. gyakran tűnnek fel a Vajas folyó
környezetében, ezért Győrffy megkísérli őket „felfűzni” egy olyan vízfolyásra, amely a
vizsgált térségben korábban is folyhatott, ám ma is látható. A hajdani Vajas medrét a
mai Füzeséri–Holt-Duna-ággal, vagyis a korábbi Baracskai-Dunával azonosítja. Az említett Duna szakasz már csupán keskeny morotvák rendszere, a Ferenc-tápcsatornával
összeköttetésben egy mesterségesen fenntartott vízfolyás, amely az emberi beavatkozás nélkül mára feltöltődött mocsaras terület volna. Azonban néhány évszázaddal ezelőtt ebben a mederben hömpölygött a 200–300 méter széles fő Duna-ág víztömege,
amelyet a térképek mindig is Bajai- vagy Baracskai-Dunának emlegettek.
Győrffy minden bizonnyal a morfológia mai állapotából indult ki, és bár kézenfekvő
megoldásnak tűnik a Vajas folyó ismeretlen futását egy ma is jól követhető, a térségen
áthaladó vízfolyással azonosítani, az egész Baracskai-Duna szakasz Vajas folyóvá tör14
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ténő kinevezése azonban túl merész megoldás. A Dunából kiszakadó oldalágak elnevezésében mindig a Dunával kapcsolatos jelzős szerkezettel ellátott folyónevek szerepelnek. Képtelenség, hogy a Duna fő ága akár csak egy rövid szakaszon is nevet cseréljen
egy nála nyilvánvalóan jelentéktelenebb vízfolyással. A Baracskai-Duna szabályozások
előtti nyomvonalát jól ismerjük, és nem kétséges, hogy a Vajas folyó szoros kapcsolatban állhatott vele (akár egy mesterséges csatornarendszer formájában) de szerepét nem
vehette át. Figyelemre méltó Andrásfalvy Bertalan18 álláspontja a környék vizeivel és
a Vajas folyóval kapcsolatban. A térség beható tanulmányozása után elképzelhetőnek
tartja, hogy a Vajas folyó egy mesterségesen kialakított és karbantartott vízfolyás, amely
a környező területek vízellátásában és gazdasági hasznosításában játszott szerepet. A
Vajas szavunk etimológiai hátterében a „vájás”, vagyis árok kiásására utaló tevékenység húzódhat meg, emellett elgondolkodtató, vajon miként képes külön folyóként futni
századokon át, amikor a szomszédos Duna – középső-szakasz jellegénél fogva – sűrűn
változtatta a medrét? Ez csak úgy lehetséges, ha a fokok rendszerén keresztül más-más
folyóágakkal összeköttetésben lévő vízfolyásnak a meder minden pontján felismerhető
sajátosságai vannak.19 Amikor már nem volt szükség a csatornarendszerre (pl. a török
expanzió megváltoztatta a táj arculatát) az minden bizonnyal felbomlott, fokok és morotvák rendszerére szakadhatott szét, majd lassan feltöltődött. A középkori okmányokban valóban túl gyakran tűnik fel a Vajas név, a folyó látszólag igen nagy területet járt
be, mintha „mindenhol ott volna” a régióban Kalocsától Bezdánig. Ugyanakkor újabb
kori térképeink (a számtalan Duna-ággal ellentétben) szinte egyáltalán nem jelölnek
Vajas névvel vízfelszínt a Mohácsi-sziget területén. Reuter Camillo20 szerint Zsembéc
települése Dunaszekcsővel átellenben lehetett a mai „Vár puszta” területén, amely
az Öreg- vagy másképpen a Baracskai-Duna partján található. Álláspontját Szabó Pál
Zoltán21 közleményére hivatkozva alakítja ki, aki viszont ifj. Lóczy Lajos22 írása alapján
emlékezik meg egy Duna-parti erősség alapjairól. Reuter később egy régi térképre és
egy régészeti feltárásra hivatkozik, amely mintegy igazolta volna a várhelyre vonatkozó „megállapítását”. Ilyen feltárás azonban nem volt Vári-pusztán, és az általa említett
térképről sem tudunk meg közelebbit. Kőhegyi Mihály23 Vári-puszta határában talált
bizonytalan eredetű kőtömbök, középkori szórványleletek és településnyomok alapján
azonosította a helyet Sembech castellumával. A Baracskai-Duna partján heverő mészkő
tömbökre Csernyák István középiskolás tanuló hívta fel Kőhegyi ﬁgyelmét, aki megjegyzi, hogy régi térképek alapján ez idáig nem sikerült igazolni a vár fekvését, amelyet
a történészek és régészek már régóta keresnek. A begyűjtött középkori leletek többnyire kerámia töredékekből álltak, túlnyomórészt Árpád-kori cserepek hevertek elszórtan
a felszínen. A dombhát északi oldalán jól kivehető kultúrrétegről tesz említést, és az
egyik mesterséges földhordás metszetében egy ház alakja és tűzhelyének nyomai rajzolódtak ki. Az általa mesterséges eredetűnek vélt feltöltésből a környék lakossága évtizedek óta hordja el a kőzetanyagot és a téglákat, vagyis Kőhegyi szerint a vár maradványainak legnagyobb részét már széthordták. Reuter valószínűleg erre az új eredményre
utal vissza 1964-es közleményében, habár Vári-pusztán Kőhegyi csak felszíni szórvány-
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leleteket gyűjtött.24 Pesti János ugyancsak Kőhegyire hivatkozik, amikor Baranya megye
földrajzi neveit lajstromozó kiváló munkájában Vári-pusztánál megjegyzi: „lehetséges,
hogy Zsembéc várkastélya ezen a dombon épült,” vagy később ugyanitt: „az itt található
hatalmas (homok) köveket Kőhegyi Mihály bajai régész a zsembéci várkastély romjainak tartja”.25 Sembech várának topográﬁáját általában Kőhegyi nevéhez kapcsolják a
várkutatók, de az kevésbé ismert, hogy itt Vári-pusztán található a Mohácsi-sziget – és
egyúttal Alföldünk déli részének – egyetlen mészkő előfordulása. A mészégetésre és kőfaragásra is kiválóan alkalmas középső-triász korú kristályos mészkövet évszázadokon
keresztül bányászták. Kőhegyi nem tudott az alaphegységi kibúvásról, és a bányameddő
szétszórt törmelékes kőzetanyagát gondolta a vár maradványának. Emellett Kőhegyi
ﬁgyelmét elkerülték azok az okleveles források, amelyek fából épített erősséget említenek Töttös sembechi birtokán. Az általa mesterségesnek hitt feltöltés pedig nem más,
mint a Báta – Vári-puszta – Nagybaracska mezozoos gerinc megsüllyedt, és alluviális
üledékekkel fedett sasbérce. Elképzelhető, hogy ezen a mészkőszirten állt a favár, mielőtt az a bányászat következtében teljesen megsemmisült?

Eredmények, következtetések
A Baranya Megyei Levéltár térképtárában elhelyezett, nemrég előkerült és restaurált
1866-os birtoktérkép különleges érték hordozója, hiszen kétséget kizáróan igazolja Zsembéc várának és a vári-pusztai szigetrög helyének topográﬁai azonosságát. Az
egyetlen ismert térkép, amely a Vár- vagy a Vári-dűlő elnevezés helyett a korábban használatos „Zsembecz” birtokrészt is feltünteti a kibúvás mellett. A szigeti birtoktérkép
magát a várat is ábrázolja a képződmény helyén, vagyis az erősség valóban a mészkőszirten állhatott (1. ábra). Egy másik, 1484-ből származó okleveles adat talán még ennél
is meggyőzőbben bizonyítja Zsembéc várának kapcsolatát a Duna-parti mészkőröggel.
Az okmány szerint Erdődi Tamás titeli prépost levelében kéri Várdai Aladárt, hogy
„Sembecz” nevű bányájából égetésre alkalmas mészköveket fejthessen. A kérést Farkas
Pál, Sembech várnagya megtagadta, ezért ennek tisztázását kéri Várdaitól.26 Jó példa az
égetett mész értékére, hogy a közel 200 km-re fekvő Duna-parti Titelbe is szállítottak
innen az égetésre kiválóan alkalmas kristályos mészkőből, amelyet nyilván vízi úton
bonyolítottak le. Egy másik esetben pedig Báthori István országbíró kéri Várdait, hogy a
neki ígért égetett meszet a váci püspök kérésére adassa ki.27
Az egész Dél-Alföld területén kizárólag itt érik el a felszínt a medencealjzat karbonátos rétegei, mészkövet csak ebben a bányában lehetett fejteni. A Sembecz névalak
kőbányaként való megjelenése pedig önmagában kizárja a téves következtetés lehetőségét, a várnak tehát a szirten kellett állnia. Zsembéc várának lokalizálását újabban a
vári-pusztai szigetrög területéről gyűjtött szórványleletek is megerősítették. A jelenleg
mezőgazdasági művelés alatt álló felszínről bronzkori, népvándorlás kori, Árpád-kori
és késő-középkori kerámia töredékek kerültek elő. A begyűjtött kerámia leletek zöme
őskori, köztük több késő-bronzkori töredékkel, de a leletegyüttes a középkori mellett
nagy számban tartalmaz újabb kori kerámiákat is (2. ábra). A leletek között bécsi kerámia és a jellegzetes mészbetétes kerámia fragmentumai is felismerhetők voltak. A
24
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szántásból különféle feliratos, monogramos téglák is előkerültek, amelyek azonosak lehetnek a Lóczy által 1912-ben leírt, majd később Kőhegyi által is megemlített téglákkal.
Egy 10 mm átmérőjű torzult ólom puskagolyó, néhány kisebb ólomnyesedék, bronzcsat
és egy bronzfüggő is gyűjtésre került. A legfontosabb leletek mégis azok a 15. századi
dénárok és parvusok, amelyek a várhelyről kerültek elő. A rossz megtartású érmék „terminus post quem” értékűek, hiszen a várépítést követő időszakból valók (3. ábra). Az
újabb adatok, felkutatott- és szerkesztett térképek, szórványleletek, valamint nemrég
a vár területéről készített, széles árokrendszert kimutató légifelvételek talán megalapozhatják egy későbbi ásatás előkészületeit (4. ábra). Bár Zsembéc várhelyét eklatáns
módon azonosítottuk, a nagyméretű faragott kőtömbökre utaló irodalmi adatok és a
dűlőnév-kutatások eredményei alapján könnyen elképzelhető, hogy a középkori alapok
egy korábbi letűnt korszak emlékeit is magukban rejtik.
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6. Ábramelléklet

1. ábra. Zsembéc vára a Zsembecz dűlőben. Szigeti birtoktérkép 1866-ból
(Forrás: BML. BIU–152)

2. ábra. Középkori szórványleletek a várhely területéről
(Fotó: saját felvétel)
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3. ábra. 15–16. századi éremleletek a kibúvás környezetéből
(Fotó: saját felvétel)

4. ábra. A Baracskai-Duna partján kirajzolódó várárok északnyugati orientációval
(Fotó: Pazirik Kft)
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Kopasz Zsanett

A második kínai-japán háború kérdése a Népszövetségben
(1937–1939)

A

z első világháború után Európa vezető államai igyekeztek egy olyan szervezetet
létrehozni, ami biztosítja a nyílt nemzetközi összeköttetést, biztonságot ad és békét teremt. Ezt a szerepet tölti be az 1919-ben létrehozott Népszövetség. Ez a szövetség
működése folyamán egyértelműen Nagy-Britannia külpolitikai érdekeit tükrözi, azonban ha az évente háromszor-négyszer megtartott üléseket megﬁgyeljük, akkor látható,
hogy belülről nézve nem is olyan egységes. A becsatlakozott államok titkon, avagy
nyíltan, de az esetek nagy többségében mégis saját érdekeiket helyezik a népszövetségi érdek elé.1
A harmincas évek eleje óta éles konﬂiktus húzódott Kína és Japán között. Ennek
legfőbb oka a Kína területén lévő Mandzsúria japánok általi megszállása. Akkor a Népszövetség effektíven közbe tudott lépni és sikeresen előkészített egy fegyverszüneti
szerződést is a két ország között. Azonban nem kellett sokat várni arra, hogy újabb
események kövessék a meg nem szűnő feszültséget.
A tanulmány célja, hogy bemutassa, Japán újabb agressziója milyen reakciót vált
ki a Népszövetség gyűlésein, valamint hogy hogyan alakult a hivatalos álláspont az
eseménnyel kapcsolatban 1937 és 1939 között.

Egy újabb konﬂiktus előkészületei
Az első kínai-japán háborút lezáró, 1933 májusában Tanguban aláírt fegyverszüneti
szerződés2 óta a Népszövetség nem foglalkozott a Kína és Japán közötti helyzettel. Ez
a megállapodás valójában nem hozott békét és nem is állította vissza a háború előtti
helyzetet, csupán egy formális visszatartó vonal volt, melyet egyik fél sem kívánt elsőként átlépni.3
Japán azon munkálkodott, hogy megerősítse Mandzsukuot, amit az előző konﬂiktus alkalmával szerzett meg és tette saját bábállamává.4 Egy stratégiailag nagyon jó fekvésű területről van szó, ami rendkívül alkalmas volt arra, hogy a szigetállam terjeszteni
tudja befolyását nyugat felé Mongóliába és déli irányba, a Nagy Faltól a Sárga-folyóig.
Célja ezzel elsősorban az volt, hogy a nankingi5 nemzeti kormány és a területek közötti
1

SULYOK 2008. 13.
JANSEN 2001. 619.
3
WALTERS 1952. 731.
4
BIX 2001. 317.
5
Nanking városának nevét több módon lehet használni. A kínaiak is egy nyelvreform következtében kétféle
módon írják. Magyar szakirodalmakban a következőképpen jelenik meg: Nanjing, Nancsing és Nanking.
2
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kommunikációt megszüntesse vagy legalább is megnehezítse. Gazdaságilag pedig felvevőpiacot jelentett exporttermékeinek és egyben nyersanyagokban gazdag területeket. Kína Japán mindkét célját ellenezte, de egyelőre egy gazdaságilag és pénzügyileg
is sokkal erősebb államszervezettel állt szemben.6
Eközben a kínai kormány, Csang Kaj-sek vezetésével igyekezett országának helyzetét megszilárdítani a határokon belül és külföldön is, ami sikeresen meg is történt.
Annak ellenére, hogy délnyugaton harcokat folytatott a kommunistákkal, sikerült szinte az országa egészében megszereznie az irányítást. Kézben tartotta a Jangce völgyének tartományait, melyeknek bevételeiből növelte a kormány vagyonát. Amerikai és
brit segítséggel7 pedig nemzete pénzügyeit rendbe tudta hozni és ki tudta ﬁzetni a
legtöbb külföldi tartozását is.8 Német tisztekkel képeztette hadseregének katonáit.9 A
közszolgáltatást több téren is megreformálta: egészségügy, pénzügy, mezőgazdaság,
adminisztráció és oktatás.10 A Népszövetség nagy segítséget nyújtott ahhoz, hogy ezek
a reformok rendben megtörténjenek és ezzel hozzájárultak ahhoz is, hogy Kína presztízse Genfben és külföldön is megnövekedjen. A Szövetség 1936-ban beválasztotta a
Tanácsba is. A kínai delegáció többször is kijelentette a gyűlések során, hogy nem
kíván konfrontálódni Japánnal, azonban emlékeztette a tagság többi részét arra is,
hogy nem szándékozik északi tartományairól lemondani, valamint Mandzsukuo önállóságát elismerni. Emellett felhívták a szervezet ﬁgyelmét azon jogukra, miszerint,
ha jogtalan támadás éri őket Japán részéről, akkor kérhetnek a többi tagtól segítséget,
amit kötelességük megadni.11
A japánokat, dacára annak, hogy Kína északi részét már gazdaságilag a markukban
tartották, nyugtalanította annak a gondolata, hogy a nemzeti kormány mennyire aktív
és milyen jó kapcsolatokat épített ki a nyugattal. A japán katonaság vezetői végleg
térdre kívánták kényszeríteni Kínát, viszont a kormányukat vezető idősebb bankárok,
diplomaták és admirálisok nem kívánták meghozni a végleges döntést. Ezért a ﬁatalabb katonai vezetők megvetették és egy 1936-os katonai merénylet során ki is iktatták
őket.12 Ez azonban nem változtatott semmit a japán kormány óvatos külpolitikáján.13
Egy Genfben jól ismert és respektált személyt, Naotaka Szatot választották 1937 márciusában japán miniszterelnökké. Szato egy olyan politikát kívánt folytatni, ami együttműködött volna Nankinggal. A katonai vezetés azonban beavatkozott, mielőtt az elnök
szimpátiáját valami tett is követhette volna. Röviddel utána le is mondatták posztjáról.
Közben Kínában Csang Kaj-sek és a kommunista vezetők megegyeztek a polgárháború befejezésében, annak érdekében, hogy egy erős nemzeti frontot tudjanak együtt
alkotni a japán erők ellen.14 Végül 1937 nyarán elérkezett az idő, hogy a japán hadsereg
átvegye a hatalmat kormánya felett és maga hozza meg a fontos döntéseket.15

A dolgozatom során Nankingnak fogom nevezni, mivel ezt használja az angolszász szakirodalom és a
Népszövetség is.
6
WALTERS 1952. 731.
7
CHANG 1985. 36.
8
WALTERS 1952. 731.
9
JANSEN 2001. 615.
10
MEIENBERGER 1983. 317.
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WALTERS 1952. 732.
12
Pontosan: 1936. február 26. tokiói fegyveres puccs. JORDÁN 1999. 72.
13
WALTERS 1952. 732.
14
JORDÁN–TÁLAS 2005. 132.
15
WALTERS 1952. 732.
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Marco Polo után
A japán hadsereg által várt háború nem váratott sokáig magára. 1937. július 7-én egy kisebb helyi incidens történt a Marco Polo hídnál, néhány mérföldre Pejping (ma: Peking)
városától.16 Mindkét fél a másikat hibáztatta az eset miatt. Ez nem is lett volna jelentős,
hiszen eddig is ahol japán és kínai katonák kapcsolatba kerültek, gyakran előfordult egykét nézeteltérés, amit általában a helyi hatóságok elrendeztek. A két fél parancsnokai
már készültek is arra, hogy a bevett gyakorlatot kövessék, azonban a japán vezetőség a
sérelmeiért olyan kompenzációt kért, amely messze túllépte a helyi rendezés lehetőségeit. A japánok követelték, hogy a nankingi kormány szakítsa meg kapcsolatát Hopej és
Csahar tartományokkal.17 Egy időben ezzel az Észak-Kínában állomásozó japán katonák
is elkezdtek gyülekezni és a hátországból szintén érkezett jelentős számú erősítés.18
Csang Kaj-seknek szembe kellett néznie a tényekkel és döntenie. Tudta, hogy nincs
sok esélye Japánnal szemben, de inkább a harc mellett döntött, mint hogy anélkül feladja az országát. A háború így hát kezdetét vette és kezdetektől nagy veszteségeket
okozott mindkét oldalon. A kínaiak már az első ütközetek után százezres nagyságú
emberveszteséggel számoltak a Jangce völgyében. A japán légierő elkezdte a frontvonal
mögötti védtelen városok terrorbombázását. A különösen kegyetlen japán haderőtől
való félelem egy hatalmas menekülőkből álló áradatot indított el a még békés tartományok felé. Ez a többmilliós tömeg felfordulást, éhséget okozott és betegségek, járványok
terjedését indította el. Év végére már a japánok irányították a főbb városokat a Sárgafolyótól északra, elfoglalták Nankingot19 és blokád alá vonták az egész partvidéket.20
De Kína „térdre kényszerítése”, ahogy Fumimaro Konoe miniszterelnök mondta 1937.
augusztus 28-ai beszédében, még távol állt a megvalósítástól. A kínaiak nem adták fel a
harcot, a katonai morál továbbra is magas volt. Kaj-sek áthelyezte székhelyét Hankouba, a partvidéken lévő ipari felszerelést pedig az ország belsejébe szállították, megnehezítve ezzel, hogy a japánok proﬁtáljanak a területek elfoglalásából.21
Mind ez idő alatt egyik fél sem deklarálta hivatalosan a háborút. Mivel egy fegyverszüneti megegyezés volt érvényben a két ország között, így egymástól várták a kezdő
lépés megtételét. A fegyverek és hadianyagok beszerzése az Egyesült Államokból volt a
legegyszerűbb, azonban nem mindenki számára elérhető. Az amerikai állam 1936-ban
a semlegességi törvény egyik pontjaként bevette a cash and carry elvét, miszerint ha
egy ország rendelni kíván tőle, akkor előre kell ﬁzetnie és a szállítást is magának kell
megoldania. Ez olyan költséget jelentett, amit Japán meg tudott ﬁzetni, Kína pedig nem.
Ez az oka annak is, hogy a Kínával szimpatizáló Roosevelt elnök is próbálta nem proklamálni a háború jelenlétét Kínában. Az amerikai közvélemény is a kínai állam mellett
állt, főleg hogy a japán bombázók elsüllyesztettek egy amerikai hadihajót is. Azonban
Roosevelt és Hull22 nem tudott semmit tenni, mivel a túl erős izolacionista politika megkötötte a kezüket az ügyben. Az állam Japán legfőbb beszállítója lett a hadianyagokból,
de Kínának is küldött szállítmányokat, éppen annyit, hogy talpon tudjon maradni.23
16

BURUMA 2006. 103.
JORDÁN. 1999. 83.
WALTERS 1952. 733.
19
JANSEN 2001. 622.
20
JORDÁN–TÁLAS 2005. 132.
21
WALTERS 1952. 734.
22
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Kína a Népszövetség előtt
Kína a fegyverkezést látva először a kilenchatalmi szerződés aláíróihoz fordult, remélve, hogy majd az Egyesült Államok talál valami módot a kisegítésére. Az aláírók
nem kívántak belekeveredni a konﬂiktusba, így második próbálkozásnak az ország a
Népszövetség elé vitte ügyét. Wellington Koo és Quo Tai-chi 1937 szeptemberében hivatalosan is bemutatták Kína ügyét a Tanácsnak. A két szószóló nem várta, hogy a résztvevők teljes támogatásra adják szavukat. Elsősorban a kifosztott állam morális és anyagi
támogatását, valamint az amerikai állam és a Szövetség legalább kis mértékben való
együttműködését kívánták. Az Egyesült Államok segítő helyett csak a megﬁgyelő szerepet tudta vállalni, a Népszövetség pedig a továbbiakban a Távol-Keleti Bizottság24 hatáskörébe helyezte a döntést. A Bizottság először is elítélte Nanking és a többi nagyváros
bombázását és a vele járó pusztítást, emberéletet elvesztését.25 Másodszor elutasította
Japán követeléseit, melyek szerint ezt az ügyet a részvevő két államnak kell közvetlenül
elintéznie, külső beavatkozás nélkül; baráti kapcsolatukat és együttműködésüket biztosítsák; ismerje el Kína, hogy a másik fél önvédelemből cselekedett, így nem sértette
meg a fegyverszüneti szerződést. A Bizottság az önvédelem tényét nem fogadta el, azon
felül pedig kijelentette, hogy Japán több szerződést is megszegett (kilenchatalmi egyezmény, fegyverszüneti egyezmény stb.). A kínai delegátus megkapta a morális támogatást, amit remélt, azon felül pedig követelte, hogy a Népszövetség tagjai ne tegyenek
semmi olyat, ami segítené az agresszort.26

Remények és a Népszövetség tehetetlensége
A Közgyűlés egésze Kína sikerét remélte. Azonban amellett, hogy látta, Japán célja
nemcsak a Távol-Kelet feletti dominancia, hanem az ott lévő nyugati befolyás teljes
kiszorítása, mégsem kívánt olyan tetthez folyamodni, ami nyíltan szembefordul a keleti
agresszorral.27 Nagy-Britannia és Franciaország féltek, hogy a két prosperáló hatalom,
Németország és Olaszország után, Japánt is magukra haragítják. Cranborne és William
Jordan28 felkérték a Szövetség tagjait, hogy lehetőségeik szerint adjanak meg minden
segítséget.29 Stanley Melbourne Bruce, Ausztrália követe felvetette, hogy a kilenchatalmi
szerződés aláíróit meg lehetne hívni a gyűlésre, remélve ezzel az Egyesült Államok
segítségét. Wellington Koo értékelte az ajánlatot és a többi taggal együtt 1937. október 5-én megszavazták a kilenchatalmi megállapodás aláíróinak meghívását.30 Néhány
órával később egy váratlan eseményről szóló hír lepte meg a delegációkat. Roosevelt
„chicagói beszédében” döntést hozott és ezzel kezdett eltávolodni az izolacionista amerikai politikától. Beszédében pártatlan álláspontját feladta és nyíltan Japán ellen foglalt
állást. Kijelentette, hogy „a világ legtöbb nemzete békében és biztonságosan akar élni,
de eme általános óhajukat veszélyezteti néhány „agresszor nemzet” nyílt terrorja. Ha
24

Far East Committee. A mandzsúriai incidens idején, a Népszövetség által felállított bizottság, mely elsősorban
Kína és Japán közötti kapcsolattal foglalkozott.
LoN 1938c 302., valamint LoN 1938a 11.
26
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ezeket az agresszorokat nem fékezik meg, s nem helyezik vesztegzár alá, akkor –– az
elnök szerint –– a nyugati hemiszféra és maga az Egyesült Államok is veszélybe kerülhet.”31 A beszéd újraélesztette az elhalványodó reményeket és szorosabbá fűzte Genf
és Washington kapcsolatát. Következő lépésként Roosevelt hivatalosan is megküldte
álláspontját a Szövetségnek, melyben a következőkkel egészítette ki a korábban elmondottakat: „egy békeszerető nemzetnek tennie kell, hogy azok az elvek és törvények
érvényben maradjanak, melyek a békét biztosítják”, „nem lehet az izoláció és a semlegesség mögé bújni”.32 Ezek alapján úgy tűnt, hogy a Népszövetség és az Egyesült
Államok együttműködésével megszületik egy olyan erő, amely a Japán agressziót megállíthatja. Azzal azonban nem számoltak, hogy az izolációs vonal túl erős volt országukban, így Roosevelt rákényszerült, hogy csalódást okozzon a hozzá fűzött reményekben. Novemberben a kilenchatalmi konferencia megtartásra került Brüsszelben33, ahol
Amerika már csak annyit tudott tenni, hogy felkérte Kínát és Japánt, mielőbb rendezzék el nézeteltérésüket, békés úton természetesen. Tehát a hosszú előkészületek mégis
csak bukáshoz vezettek, ami a tengelyhatalmakat csak bíztatta. Néhány nappal később
Olaszország aláírta az antikomintern paktumot és kifejezte, hogy minden tekintetben
Japán mellett áll.34
Kína belátta, hogy ezen a ponton a reálpolitika nem fog semmilyen lépést tenni, amivel katonailag vissza tudja űzni az agresszort saját országába. Emellett viszont bizonyítékokat vonultatott fel35, miszerint a japán fennhatóság alatt lévő területek gazdaságilag
nehéz helyzetben vannak, fennállásukat éppen csak a háborús helyzet biztosítja. Így ha
szankciót rónának ki Japánra, akkor könnyen meg tudnák törni hatalmát. A szankciók
kirovását egyik ország sem vállalta, de Kína jónak látta a kérdést életben tartani.36 A
kínai delegáció visszatért hazájába és kezdte egyre ritkábban látogatni a nemzetközi
eseményeket. Nagy-Britannia és az amerikai állam pénzügyileg támogatta továbbra is,
de a velük fenntartott kommunikáció gyengülni látszott.37
1938 őszén Kína hivatalos kérelmet nyújtott be a szankciók végrehajtásának biztosítására, melyhez a jogalapot a szövetség Egységokmányának 16-ik cikke38 adta. Az eset
tárgyalására magát Japánt is meghívták, azonban ahogy azt előre is lehetett tudni, nem
vett részt azon39. Így hát 1938. szeptember 30-án a Közgyűlés felszólította a tagságot,
hogy Japánnal szemben az Egységokmány 16-ik cikke szerint járjanak el, mivel bűnösnek találták abban, hogy egyik tagjuk, így az egész szövetség ellen háborút indított.
Azonban mindez csak egy papírra vetett döntés maradt, amihez szinte egyik tag sem
tartotta magát, sőt a legtöbben ki is mondták, hogy a továbbiakban függetlenítik magukat a megállapodás szigorú előírásaitól. A Közgyűlés és a Tanács egésze is egyre kevésbé volt készen arra, hogy Japánnal szembeszegüljön. Ennek oka az 1938-as év krízisei,
valamint a nemzetközi politika súlytalansága a tengelyhatalmakkal szemben.40
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Az eredmények
Japán ellenkezésének ellenére a Népszövetség Titkársága mégis képes volt idővel egy
olyan fórumot megszervezni, ahol hajlandóak voltak Kínán segíteni. Bár ez nem katonai segítséget jelentett, hanem talán egy akkor még fontosabb dolgot. Rövid időn belül zavartalanul összeállítottak egy folyamatos technikai kisegítést nyújtó csoportot41,
mely hidat alkotott a sérült ország gyógyulásához. A terv már évek óta készen állt,
tervezői Rajchman és T. V. Soong voltak. Megvalósulásától kezdve Kína elindult a modern világ felé vezető úton. Elsősorban az aktuális legsúlyosabb problémákat kellett
orvosolni, mint a japánok támadásai miatt létrejött menekültáradatot, mely járványokat
és a közbiztonság megszűnését okozta a harcokban részt nem vevő tartományokban.
A Népszövetség több különböző kutatócsoportot ﬁnanszírozott és küldött az ország
helyreállítására, akik az 1940-es évek végéig ott is maradtak és folyamatosan tevékenykedtek. Ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ez az egészségügyi probléma nem öltött
nagyobb méreteket és a járványok is minimálisra redukálódtak.42
A Népszövetség támogatása Kínát egy olyan fejlődési irányra állította rá, aminek
eredményét véleményem szerint most láthatjuk. A második világháború után többnyire
saját erőből folytatta ezt a fejlődést, ami egy prosperáló hatalommá tette. Az azonban
a Népszövetség gyengeségét és ismétlődő tehetetlenségét mutatja, hogy „csak” annyiban tudták segíteni a bajban lévő, szövetségi tag – Tanács-tag is egyben – országot,
hogy éppen csak ne omoljon össze. A legtöbb szakirodalom szerzője ezt a segítséget
is a tanácsadás szintjére minősíti le, azonban Norbert Meienberger, a Zürichi Egyetem
professzora rámutatott arra, hogy egyik fél dokumentumaiban sem tanácsadás vagy
kisegítésként jelenik meg a Népszövetség aktusa, hanem együttműködésként.43
A népszövetség jegyzőkönyveiben 1939-től kezdve ez a kínai-japán konﬂiktus nem
jelenik meg. A tagok nem voltak olyan helyzetben, hogy bármit tehettek volna Japán
ellen, így igyekeztek nem felvenni napirendre sem az eset tárgyalását. Azonban az ipari, egészségügyi stb. támogatás részükről továbbra is fennállt, valamint a Közgyűlésen
évente több jelentés is készült az aktuális helyzetéről az országnak. Így a Kínáról való
diskurzus nem szűnt meg teljesen, csak a politikai színezetét veszítette el.
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Kovács Ágota

Latin nyelvű sport átoktáblák

Általános jellemzők, bevezető fogalmak

A

sporttörténet mintegy kétezer-ötszáz éves múltra tekint vissza. A meglepetés nélküli előnyszerzések, a különböző mágikus átkokkal, szertartásokkal való rásegítés
a győzelemre elterjedt szokás volt az ókori világban.1 A természetfeletti erőkben való
hit a sporttörténet egészét is átszőtte, minden szociális rétegben kifejeződésre jutott.
Az ókori mágiát az isten-ember viszonyának egyik speciális elemeként kell elképzelni,
amelynek a célja természetfeletti erők segítségével megoldást keresni az emberek problémáira, egy közvetítő személy, a varázsló által. Az antik mágiának két jellemző írott
forrástípusa van: a varázspapiruszok és az átoktáblák (tabulae deﬁxionum).
A deﬁxiókat, vagyis a megkötő varázslatokat sokkal jobban feldolgozta a kutatás, mivel jóval több forrás áll rendelkezésünkre, ennek oka a két típus anyagának maradandóságában keresendő. Az általam vizsgált deﬁxiók anyaga kivétel nélkül ólom – magyarázhatóan az anyag könnyű formálásával –, de van tudomásunk egyéb anyagokra (drágakő,
cserép) vésett átkokról is. A deﬁxió szó a dēﬁgō 3 ﬁxi, ﬁxus igéből származik. Jelentése
odaszögez, lerögzít, mozdulatlanná tesz. A deﬁxió célja, hogy alkalmazója egy másik
embert alávessen akaratának, képtelenné téve őt az önálló cselekvésre. A fekete mágia
lényege, hogy a név szerint azonosított személyeket célozza, akiket így felfednek az alvilági istenek és démonok előtt, akik ezen tudás birtokában már árthatnak a kiszemelt,
vagy elátkozott félnek. Gyakorlati céljai alapján öt csoportot különítünk el: 2
– Deﬁxiones iudiciariae (perátkok): Az alkalmazó peres ellenfelét bénítja meg, hogy
ne tudjon, mint vádló vagy tanú ellene beszélni.
– Deﬁxiones amatoriae (szerelmi varázslatok): Célja, hogy az adott személyből kiváltsa az érzelmek viszonzását.
– deﬁxiók üzleti vetélytársak ellen.
– deﬁxiók tolvajok és rágalmazók ellen.
– Deﬁxiones agonisticiae („verseny varázslatok”): kocsiversenyeken és egyéb versenyeken alkalmaztk.
Ezek közül én az utolsó csoportot vizsgálom behatóbban. Az átoktáblákon az i. e.
1. századtól fogva, egy fejlődés következtében számos keleti elem átvétele miatt, különleges „eszközök” tűnnek fel az átok szövegekben: voces magicae (varázsszavak),
onomata barbarika (idegen szavak), schwindeschemák (fogyasztó mágia), charaktéres
sorozatok és rajzok. A graeco-egyiptomi mágikus hagyományban eredetileg nagyon
részletes tudás kapcsolódott ezeknek az ismeretéhez és alkalmazásához. Az, hogy a
varázsló ezek közül mennyit használt, alapvetően a megrendelő pénztárcájától függött.
A dolgozatban szereplő táblák esetében azonban egy periférikus, de pont ezért kreatív
1
2
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hagyománnyal találkozunk, ahol kellő gyakorlat hiányában csak a régióban jellemző
átoktábla típusokat ﬁgyelhetünk meg.

Lelőhelyek
A sportot befolyásoló átoktáblák különböző lelőhelyekről kerültek elő. A megtalálások
gyakoriságát tekintve Észak-Afrika (Hadrumetum, Karthago, Leptis Magna) az egykori
Africa Proconsularis, az átoktáblák egyik legfontosabb lelőhelye. Az általam vizsgált időszakban (i. sz. 1. század végétől az i. sz. 3. század közepéig) mindkét város a provincia
politikailag és gazdaságilag is fontos kikötővárosa. Ezzel fejlődési szinttel párhuzamosan épülhetett ki az észak-afrikai térség két legnagyobb cirkusza ezekben a városokban.
Karthagoban a cirkusztól észak-északkeleti irányban került elő egy átoktábla egy római
köztisztviselő sírjából, egy másik pedig egy bir-el-djebbanai ásatásról. Az amﬁteátrumban talált átoktáblák a spoliariumból (halottas ház) származnak. Hadrumetumból a cirkusz mellett elterülő nekropolisztól 200 méterre, északnyugatra, a Kairouan felé vezető
út mentén, egy temetőből kerültek elő az átoktáblák. Egyes esetekben csövek rejtették
őket, amelyek a libációs áldozathoz voltak szükségesek. A PGM VII. 451–452. sora tipikus listáját adja a megtalálási helyeknek: „ásd el, tengerbe, folyóba, folyamba helyezd,
koporsóba vagy kútba, a stadion földjébe, padlójára, khtonikus istenek szentélyeibe”. A
táblák régészeti kontextusát megvizsgálva azt mondhatjuk, hogy tipikus helyszínekről
kerültek elő. Ezek nem mindig a verseny helyszínéül szolgáló cirkuszok, illetve amﬁteátrumok. Az általam vizsgált átoktáblák lelőhely-kontextusát tekintve, azok mindig
a sportcentrum földrajzi közelségében, annak szűk átmérőjű körzetében kerültek elő.
Három oka van, amiért ezeken a helyszíneken találták az átoktáblákat. Egyrészt,
a helyszín közel van a versenyekhez, így sok volt az új holttest, amelyeknek a tábla
aktiválásában volt szerepük; másrészt, a démon útja is rövid volt; harmadrészt, a sírok
könnyen hozzáférhetők voltak, tehát ideális helyszínt biztosítottak az átoktáblák elhelyezéséhez. A táblák elhelyezése egy rituálé része volt, így a táblák sírokban való elhelyezését feltehetően a varázsló végezte. A versenyátkokat a kezdő kapuknál (carceres),
illetve a pódium falának tövében is elhelyezhették, vagy a versenypálya talaján, ráhintve némi földet, ami betakarta, és el is takarva őket a gyanútlan, megátkozott versenyzők
elől.3 Az indítókapuknál dőlt el a verseny startja, ahol a sok ideges, ágaskodó ló nehezítette a futam elindulását, tökéletes helyet biztosítva egy ártó szándékú átoktábla aktiválásához. A kocsiverseny lényege a pálya két végében elhelyezett metae (metae primae,
metae secundae) megkerülése volt. Általában kettő és négylovas fogatokkal (bigae,
quadrigae) indultak, melyekben a lovakat nem egymás mögé, hanem egymás mellé
fogták be, még látványosabbá téve ezzel a versenyt. A balesetek megelőzése végett a két
metaet összekötötték egy alacsony fallal, a spinával, így küszöbölve ki a szembejövő
fogatok összeütközését.4 Ezzel az újítással azonban egy újabb probléma keletkezett, a
versenyzők könnyebben leszoríthatták egymást. A kezdőkapukat (carceres) félkörívben
alakították ki a jobb helykihasználás miatt. Legfeljebb tizenkét indulóbox volt, mert
ennyi fogat fért el a pályán. A verseny szempontjából nagy jelentőséggel bírt, hogy
melyik csapat melyik kezdőkapuból startolt, ezért ezt nyilvános húzással döntötték el
minden alkalommal. Az ajtók mechanikusak voltak, ezeket központilag húzták el. Így
3
4
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minden fogat egy időben indulhatott. A démonok számára megfogalmazott kérések az
áldozatok leggyengébb pontjaira irányultak. Az átkok kezdetben nem célozták az áldozatok testi épségét, de az i. sz. 2–3. században, kiteljesedésük csúcspontján már a
versenyzők illetve lovaik halálát is kérhették a démontól.
A római korban hitték, hogy az erőszakos és korai halált halt, erejük teljében lévő
emberekhez mágikus tudás kötődik. A nyugalmat nem találó lélek a sír közelében maradt, míg el nem érte azt a kort, amikor már elhagyhatta ezt a világot. Hiába temették el a testét, nem kelt át az Acherónon, vagyis egy ideig átjárhatott rajta. Így őket, a
nekydaimónokat, vagyis hulladémonokat, hívták „életre” és egy feladat teljesítését kérték
tőlük.5 A lelkeknek megígérték, ha teljesítik a táblákon részletezett feliratban foglaltakat,
akkor hamarabb távozhatnak ebből a világból, és megszabadulhatnak sanyarú sorsuktól.
Azért is választották a hirtelen meghaltak lelkeit, mert azt tartották, hogy az ilyen lelkek
megkeseredettek, ezért könnyen rávehetők egy ilyenfajta feladat elvégzésére.
A démon funkciója egyértelmű, jelen kellett lennie a versenypályán, hogy ott személyesen köthesse meg a kocsihajtókat és a lovakat. A megjelenés nem feltétlenül
konkrét ﬁzikai megjelenést takar, inkább egy árnyat. Nincs tudomásunk arról, hogy
a nekydaimón képes lett volna újra egyesülni a testével. Az átoktáblákat a lehető legközelebb kellett elhelyezni a cirkuszhoz vagy amﬁteátrumhoz, de az emberi csontok
közelsége is alapvető volt, hiszen a démont holttestének egy darabjával is cselekvésre
lehetett kényszeríteni. Felvetődhet a kérdés, hogy a kutaknak és a csatornáknak mi
közük is lehet emberi csontokhoz, a hirtelen elhalálozó, erejük teljében lévő emberekhez? Ez egy másik lehetőség volt, ahogy kapcsolatot lehetett teremteni az alvilággal.
Azok a kutak és csatornák, amelyekben az átoktáblákat találták, közel voltak a hippodrom éles kanyarú részéhez, így a démon könnyűszerrel eljuthatott a versenypályára és
teljesíthette az átkozó kérését. A víznek mint mélyből feltörő forrásnak vagy kútnak
mindig is volt egy mágikus többletjelentése, ahol könnyebben kapcsolatba lehetett
lépni az alvilági erőkkel. Ez a hasonlóságon alapuló, szimpatikus mágia témakörében
értelmezhető a legjobban.6

Frakciók
A versenyek szervezése illetve ezekre a lovak kiállítása a frakciók feladata volt.
Kezdetben kettő volt belőlük: a pirosak (russati) és a fehérek (albati); majd az i. sz. 1.
század elején megjelennek a kékek (veneti) és a zöldek (prasini) is.7 A legvalószínűbb,
hogy frakciókat azokban a városokban volt érdemes alapítani, ahol már korábban léteztek monumentális cirkuszok a versenyeztetésre. Az átoktáblák bizonyítják, hogy mind
Karthagoban mind pedig Hadrumetumban létezett ez az intézményesített formája a
versenyeknek. Kisebb központokban gazdaságilag nem érte meg egy ilyen szervezetet
létrehozni, itt a nagyobb városok frakciói láthatták el a kisebb városokat a versenyekre
kocsihajtókkal. 8
Africa Proconsularis gazdasági növekedése tette lehetővé a versenyzéshez szükséges
infrastruktúra kiépítését, és ezzel párhuzamosan a versenyzés is népszerű lett a helybéliek körében is. Mivel Afrika kiemelkedő szerepet töltött be a versenylovak tenyész5

NÉMETH 2009. 57.
GAGER 1990.
JUNKELMANN 1990. 130.
8
HUMPHREY 1986. 333.
6
7

XI. GRASTYÁN KONFERENCIA

I 217

tésében, az ehhez szükséges infrastruktúra is bizonyosan a birodalom többi részénél
magasabb szinten épült ki. Az erre ráépülő üzlet az i. sz. 1. századra egyértelműen
jövedelmezővé vált. A jobb lovakat Rómába exportálták. A fogadás szokása fontos aspektusa volt a kocsiversenynek Rómában, de a napjainkban jellemző organikus kiépítési szintet nem érte el. A rómainak verseny iránti szenvedélye volt ennek a mozgató
eleme, nem pedig az anyagi gazdagság után való sóvárgás. Ennek ﬁzikai kifejeződései
az átoktáblák.

Mágikus tradíció
A graeco-egyiptomi mágikus tradíció az i. sz. 2. századig nem fedezhető fel részletes
tudásként a Római Birodalomban Egyiptomon kívül. Az i. sz. 2. század közepén a terjedés elsődleges iránya Észak-Afrika, majd egy évszázad múlva fokozatosan a birodalom többi részén is megjelenik.9 Karthago, Hadrumetum mint a térség két kiemelkedő
városa és egyben kikötője kiemelten fogékony volt a források alapján erre a mágikus
hagyományra. Itt a latin nyelvű átoktáblák aránya a térségben jóval nagyobb, mint a
görög nyelvűeké.
A Hadrumetumból származó átoktáblákon megﬁgyelhető néhány sorozat, amely
alapján csoportokba lehet őket vizsgálni.10 Valószínűsíthetően ezek egy vagy két gyakorló személy termékei lehetnek, akik még hatásosabbá próbálták tenni a szövegeket;
ezekkel az ábrázolás-sorozatokkal próbálták meg kompenzálni a tárgyi tudásuk hiányosságait. Több dolog is utal erre a hiányosságra. A szövegek írásképe alapján jellemzően a latin kapitálisokat használta, úgy tűnik, hogy nem ismerte a kurzív római írásmódot, amely ebben az időben már használatban volt. A görög nyelvvel is kevés kapcsolata lehetett, mivel ritkán használ görög betűket, szavakat, amikor mégis, akkor is
inkább egyfajta mágikus többletet jelenthettek számára. Az, hogy a varázsló tudott írni
egy adott nyelven, nem feltétlenül jelentette azt, hogy beszélni is tudott rajta. Nem ismeri a tradicionális onomata barbarikát, ezért gyakran hangalaki kapcsolatokkal (rím,
asszonánc) próbál meg saját maga létrehozni újakat, hogy tudományosabb színben tüntetesse fel a művét.11 Összegezve, a varázslónak nem volt gyakorlata a graeco-egyiptomi
mágikus tradíció használatában, azonban hozzáfért az egyiptomi hagyományhoz.

Csónakban álló démon
Az egyik jellemző újítása ennek a varázslói körnek a csónakban álló démon.12 Az ábrázolás rendszerint az előoldalon szerepel. A démonalak félig meztelen, de több helyütt
a tábla felső része kitört, így a mellkasi rész nem látszódik minden esetben. Ruházata
egy övvel összefogott ujjatlan felső vagy egy ágyékkötő, ami a gladiátorokra utal
(subligaculum, provokator, secutor).13 Proﬁlja durvára torzított, teste jól kidolgozott, robosztus hatást kelt. Jobb kezében urnatartót, a bal kezében pedig egy kandelábert fog.
A hajó ábrázolása egy szokatlan motívum az átoktáblákon. Valószínűleg a varázslók
9
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ikonográﬁai ábrázolások híján hozták létre. Gordon cikkében a római kétevezőssel azonosítja, de a démon hajóján nem látszik evező, így a hajó a megállíthatatlan, pusztító
erő szimbóluma, ezzel is növelni kívánják a beteljesülés biztosságát.14
Kivételesen ismerjük a nevét is a démonnak, amit már Audollent azonosított:15baitmo
arbitto. A név is egyiptomi eredetű: baitmo azt jelenti, hogy Athum lelke, a másik fele
etimológiailag értelmezhetetlen.16 A mellkason szereplő név a varázsló hatalmát kívánta éreztetni a démon felett, valamint egy megnevezés, ami megkönnyíti a démonok
megkülönböztetését is. A démonra nézve a cirkusz kell, hogy eszünkbe jusson. A megidézett nekydaimón, tekintve a táblák előkerülési helyét (Hadrumetum, egy római sírmezőn, a Kairouan felé vezető út mentén), életében kapcsolódhatott a cirkuszhoz, jól
ismerhette azt, ezért választhatták a feladat teljesítésére. Mind ruházata, mind pedig
lerajzolt ﬁzikai jellemzői ezt érzékeltetik.

Charaktéres sorozatok
A szövegekben megﬁgyelhető, hogy vannak ismétlődő formulák, ismétlődő nevek.
Ezek alapján azoknak a tábláknak, amelyeken ezek az ismétlődések együtt szerepelnek, időben egymáshoz közel kellett keletkezniük. Úgy tűnik, hogy voltak kocsizó átkokra szakosodott varázslók Afrikában. Karthagóban volt az egyik ilyen egy csoport,
aki a cirkusz átkokra szakosodott, és latinul dolgozott. A szövegeikben van négy ismétlődő charaktéres sorozat, amit máshonnan nem ismerünk. Ez alapján feltételezhető
a független ofﬁcina magica használata.17 Audollent publikálta a szövegeket, de több
helyen is csak signa magicaként adja meg a helyüket.
Az A sorozat öt mágikus jelből áll, és nyolc táblán18 található meg. Több helyütt
rajzolása némileg eltér. Egy háromszögön egy koncentrikus kör van. Ennek a körnek a
helye változik. Itt lehet, hogy valahol idővel lekoptak, de minden bizonnyal a varázsló
számára ezek nem számítottak komoly eltérésnek.19 A B sorozat hat mágikus jelből áll,
négy táblán20 található meg. Az első esetben Audollent lerajzolta, majd a többinél csak
azt írta, hogy signa magica eadem quae in 278b. Megállapítható, hogy főképpen a táblák versóján jelenik meg mintegy fokozásként.21 A C sorozat csak ló neveket tartalmaz.22
A körbe futó nyolc jelből álló charaktéres sorozat a SARBASMISARAB varázsszó után,
illetve – a szöveg végén – előtte szerepel, mintegy körbeölelve a megátkozni kívántakat.
Valószínűsíthető, hogy ezekkel az átoktáblákkal egymás utáni versenyeket akartak befolyásolni. A D sorozat előfordulása eddig csak egy táblán azonosított, de ezen hétszer
fordul elő, mindig ugyanazon nevek ellen szól, a pirosak hajtói ellen.23
Az A és B sorozat közeli kapcsolatban van egymással, ugyanis a B sorozat csak olyan
tábla versoján szerepel ahol az előoldalon az A sorozat is szerepel.24 A táblákon a démonnak nincs neve, csak szent nevek szerepelnek, valamint a SARBASMISARAB, FEVB
14

GORDON 2005. 70.
AUDOLLENT 1910.
16
GORDON 2005. 74.
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NÉMETH 2011. 95.
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AUDOLLENT 1904.
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NÉMETH 2011. 101.
20
AUDOLLENT 1904. 278. 282. 283. táblák; AUDOLLENT.1910. 380.
21
NÉMETH 2011. 102.
22
AUDOLLENT 1904. 272–274. táblák.
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voces magicae. Itt tehát a charaktéresre kellett, hogy gondoljon a varázsló, amikor a
nagy isteneket invokálja. Nekik tulajdonítottak külön személyiséget, akik megkötötték
a kocsihajtókat.25

Szövegek
Az általam vizsgált harminckilenc latin nyelvű átoktábla kivétel nélkül ólomötvözet
anyagon került elő. A táblákat eredetileg felgöngyölve találták, később a kutatók bontották ki. A szövegeket két csoportra lehet osztani ikonográﬁai sajátosságaik alapján: a
charaktéres sorozatokat, illetve a baitmo arbitto démonábrázolásokat tartalmazó átoktáblákra. A szövegek egyik fontos eleme a megátkozni kívántak neveiknek felfedése
az alvilági démon előtt. A táblákon hajtók és lovaik neve szerepelnek. Ezek egymástól
való megkülönböztetése igen nehéz feladat, de vizsgálatuk ennél fogva válik izgalmas
vállalkozássá. Azokon a táblákon ahol a baitmo arbitto démon áll a verseny naptári
ideje sosincs meghatározva. A démonnak minél pontosabb információkra volt szüksége, hogy a rámért feladatot teljesíteni tudja. A démonnak a feladat teljesítésért cserébe
felajánlották, hogy megváltják és lelke távozhat ebből a világból. Az alábbi szöveg a zöldek és fehérek hajtói ellen szól. Az első sorokban olvasható formula tipikus. Az utolsó
sorokban az ígért megváltás felajánlása olvasható.
A tanulmányom végén be szeretnék mutatni egy-egy példát mindkét típusból, a
táblák ábrázolásaival együtt. Az első,26 a baitmo arbitto démonábrázolásokat tartalmazó táblák egy mintaszövege. A csónakban, amiben a démon áll, ló nevek olvashatók
(Noctivagus, Tiberis, Oceanus). Mellkasán a démon neve, Antmo Araitto, ami a baitmo
arbitto egyik írásbeli variáns volt.

1. ábra: AUDOLLENT 1904. 286. tábla.
25
26

NÉMETH2011. 102.
AUDOLLENT 1904. 286. tábla.
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B. „Könyörgök hozzád démon, bárki is vagy, és megbízlak, ettől a naptól, ettől
azórától, ettől a pillanattól, hogy a zöldek (5) és fehérek lovait gyötörd, és gyilkold a hajtókat Clarust és Felixet és Primulust és Romanust öld meg és ütközzenek össze és lélegezni (10) se engedd őket; könyörgöm a nevedben, aki téged életének időiben megváltott, a
tengerek (és) levegő istenének IAÓ IASDAÓ OORIÓ. AÉIA.”
A másik szöveg27 a charaktéres sorozatos alaptípust képviseli. Az átok a kékek és pirosak
hajtói ellen szól, az igék imperativusban vannak ragozva, ezzel is minél inkább éreztetni kívánják az átok szükségességét, és olvasóként annak agresszív voltát is átélhetjük.

2. ábra: AUDOLLENT 1904. 275. tábla.

„[Z] Privatianus, Superstianus Naucellius a pirosaktól, Salutaris, Superstes, Regulus
szolgája, Elius, Castor, Repentinus. [Z] (5) Glaucus, Argutus a kékektől, Destroiugus
Glaucus essenek el, Lydus, Alumnus essenek el, Itulus, Tyrios essenek el, Farus essen el, Croceus essen el, Elegans essen el, Pancratius, Oclopecta, Verbosus essenek el,
27

AUDOLLENT 1904. 275. tábla.
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Adamatus essen el, Securus, Mantineus, Praevalens essenek el, Paratus, Vagarﬁta essenek el, Dives, Garulus essenek el, Caesareus, (10) Germanicus a kékektől essenek el,
Danuvius essen el, [Z] Latro, Vagulus essenek el, Agricola essen el, Cursor, Auricomus
essenek el, Epafus essen el, Hellenicus essen el, Ideus, Centaurus essenek el, Bracatus,
Virgineus essenek el, (15) Ganimedes essen el, Multivolus essen el, Eolus, Oceanus, Eminens essenek el, Tagus essen el, Eucles essen el, Verbosus essen el. [Z] Privatianus essen
el, boruljon fel, törjön össze, rosszul forduljon. (20) [Z] Naucellius Supertianus a pirosaktól essen el, boruljon fel, törjön össze, [Z] Superstes a pirosaktól, Regulus szolgája,
essen el, boruljon fel, törjön össze, Salutaris essen el, boruljon fel, törjön össze, (25)
Elius essen el, boruljon fel, törjön össze, boruljon fel, Castor essen el, boruljon fel, törjön
össze, boruljon fel, Repentinus essen el, boruljon fel, törjön össze. [Z] Kösd meg és tedd
nehézkessé a pirosak és kékek lovait, hogy ne tudjanak futni, a gyeplőnek ne tudjanak
engedelmeskedni (30) de törjenek össze, darabokra törjenek, a kékek és pirosak hajtói
boruljanak fel, a szíjat ne tudják fogni, ne tudjanak irányítani, ne tudják a lovaikat
megtartani maguk előtt, az ellenfeleiket se lássák, ne győzzenek, boruljanak fel.”

Felhasznált irodalom
Nem lehetett véletlen, hogy Karthagóból és Hadrumetumból került elő szinte a legtöbb
kocsiversenyekhez kötődő mozaik, valamint Africa Procolsularisból innen származik a
legtöbb átoktábla, illetve itt voltak a legnagyobb befogadóképességű monumentális kőcirkuszok is a kontinensen, és még mindkét helyről ismerünk a versenyek helyszínéhez
közeli temetőből kocsihajtókat ábrázoló szobrokat is.28 A városokhoz kötődő fejlődés,
illetve a régió kiemelkedő lótenyésztő hagyományi jelentős szerepet játszhattak kölcsönösen erősítve egymást abban, hogy ilyen magas szintre fejlődött a kocsiversenyzés,
és így a szerencsének is köszönhetően ilyen sok különböző forrás maradt fenn ezzel
kapcsolatban.
Észak-Afrikában működött egy graeco-egyiptomi hagyományokra épülő önálló ofﬁcina magica. Tagjainak nem volt kellő tárgyi tudása, de látszódik, hogy hozzáfértek az
egyiptomi hagyományokhoz és ezekre építkezve önálló motívumokat is bevontak a mágiába. Ezt igazolják a baitmo arbitto démonábrázolások, illetve a máshol nem azonosított charaktéres sorozatok. Mivel a sorozatok több táblán is tetten érhetőek, ezért valószínűsíthetően a varázsló kézikönyvből dolgozott, és ezek egy speciális hadrumetumi
dialektus részei lehettek. A megkötni vágyók neveit charaktéres sorozatok közé ékelte
így hangsúlyozva fontosságukat, így kötözve meg a legveszélyesebb ellenfeleiket.

Irodalomjegyzék
AUDOLLENT 1904 = AUDOLLENT, Auguste: Deﬁxionum tabellae quotquot innotuerunt, tam in
Graecis Orientis quam in totius Occidentis partibus praeter Atticas, in Corpore Inscriptionum
Atticarum editas. A. Fontemoing, Paris, 1904
AUDOLLENT 1910 = AUDOLLENT, Auguste: Deux nouvelle deﬁxiones de Tunisei. Bulletin
Archéologique du Comité des Travaux 1910. 137–148.
GAGER 1992 = GAGER, John G.: Curse Tablets and Binding Spells from the Ancient World. Oxford
University Press, Oxford, 1992
28
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Kustán Péter

Vizelet orosomucoid,
mint lehetséges szepszis biomarker

Szepszis

A

szepszis egy komplex kórfolyamat, mely napjainkban is az intenzív terápiás osztályok egyik legnagyobb kihívása. A modern antibiotikus és fejlett szervtámogató
kezelések ellenére is, a szepszis mortalitási aránya 30–40%, a szeptikus sokk pedig több
mint 50%-ban halállal végződik.1 A magas halálozási mutatók mellett a kezelési költségek miatt is kiemelten kutatott kórkép. A szepszis kimenetele egyértelműen függ a
korai diagnózistól és a megfelelő kezelés korai indításától.
A szeptikus kórfolyamat különböző súlyossági állapotai a szisztémás gyulladásos
válaszreakció szindróma (SIRS), a szepszis, a súlyos szepszis, a szeptikus sokk és a
több szervi elégtelenség (MODS). A szepszis deﬁníció szerint egy infekcióval társuló
szisztémás gyulladásos válaszreakció, így a diagnózisához elengedhetetlen a mikrobiológia vizsgálattal bizonyított fertőzés jelenléte. Klinikai gyakorlatban a beteg állapota,
ill. különböző laboratóriumi paraméterek utalnak még a kórkép fennállására. Rutinszerűen – a mikrobiológiai vizsgálat eredményéig – procalcitonin (PCT) laboratóriumi
mérése történik. Irodalmi adatok alapján ez az egyik legszenzitívebb, elérhető szérum
paraméter, mely szepszist igazolhat 2.
Ideális szepszis marker keresése folyamatos kutatások tárgya manapság is, így nem
meglepő, hogy egy összegző tanulmány 178 különböző, leírt biomarkert említ 3, azonban ez idáig egyetlen ismert paraméter sem felel meg az összes idealizált kritériumnak,
mint a megfelelő szenzitivitás, speciﬁcitás, jó hozzáférhetőség, prediktív érték, infekciók eredetének elkülönítése. A szepszis komplexitásából adódik, hogy egy molekula
mérése valószínűleg nem elégséges, kombinált alkalmazásuk hatékonyabb diagnózist
tesz lehetővé.
Kutatásaink során, mint lehetséges markert, az orosomucoidot emeltük ki, és vizsgáltuk szérumban és vizeletben is szeptikus betegeknél.

Orosomucoid
A humán orosomucoid, vagy más néven alfa-1 savanyú glikoprotein (AGP), a plazma
fehérjék elektroforézise során az α-1 frakcióval vándorol. Normál körülmények között
szérumban mért szintje 0,5–1,25 g/l. Az egyik legfontosabb pozitív akut fázis fehérje,
1
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3
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akut és krónikus gyulladásos folyamatokban, daganatos megbetegedésekben, műtétek,
sérülések során szérumszintje emelkedik. Plazma féléletideje 5–6 nap, égési sérültekben akár 2 napra is csökkenhet.4
41–43 kDa méretű glikoprotein, molekula tömegének 45%-át a szénhidrát láncok adják. Erősen negatív töltésű molekula (pI: 2,8–3,8), továbbá ismert kiváló oldhatósága
vízben és poláris szerves oldószerekben is5. Az orosomucoid a normál vizeletben is
megtalálható, molekulaméreténél fogva szabadon ﬁltrálódhat.
Az orosomucoid szintézis főként a májsejtekben történik, de termelődését leírták
egyéb szövetekben is.
A humán orosomucoid 183 aminosavból álló fehérjeláncot tartalmaz, a szérumban
négy variánsa ismert: AGP-F1, AGP-F2 AGP-S, és AGP-A, ezek három szomszédos gén
expressziójának (AGP-A, AGP-B, AGP-B’) termékei. A gének a 9-es kromoszómán találhatók. Nemcsak a fehérjeláncokban hanem a glikoziláció mértékében is előfordul
különbség, így a vérben keringő orosomucoidnak 10–20 izoformája is létezik6.
Az orosomucoid fontos szerepet játszik a homeosztázis fenntartásában, azonban
pontos biológiai funkciója a mai napig sem tisztázott. Biológiai hatása függ az adott
sejttípustól, a glikozilációtól, emellett számos hatása dózisfüggő is. Nem speciﬁkus
gyulladás ellenes ágensként ismert, azonban immunmodulátor funkciói komplexek,
hatással van a limfocitákra, neutroﬁl granulocitákra, trombocitákra, ﬁbroblastokra valamint befolyásolja mononucleáris sejtek citokin termelését is.7
Az orosomucoidnak, mint a lipocalin fehérje család tagjának, szállító funkciója is ismert. Az albumin és a lipoproteinek mellett a legfontosabb szállító plazmafehérje. Bár
szérum szintje jóval alacsonyabb mint az albuminé, akut fázis reakciók során az egyik
legfontosabb hordozó molekulává válhat. Fizikokémiai tulajdonságai következtében
főként bázikus és neutrális anyagokat köt, ill. szállít a vérben, ezek lehetnek endogén
és exogén eredetűek is. A kutatások során több mint 300 különböző molekula kötődését írták le.8

Céljaink
Vizsgálataink célja volt a vizelet orosomucoid szintek feltérképezése, követése szeptikus betegekben. Méréseink során azt vizsgáltuk, vajon a vizelet orosomucoid szintek
jelzik-e a szeptikus, súlyos állapotot, ill. használhatók-e monitorozásra, valamint van-e
információs értéke mérési adatainknak a betegség kimenetele szempontjából.

Anyag és módszer
Etikai Bizottság engedélyének birtokában indítottuk méréseinket, mely során intenzív
osztályon (PTE-KK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet) kezelt szeptikus betegek vér és vizelet mintáit elemeztük. Vizsgálatunk első fázisában ötnapos monitorozást
végeztünk napi mintagyűjtéssel, később a követési periódust kiterjesztettük, és ekkor
másnaponta érkeztek mintáink. Párhuzamosan nyert vér- és vizeletmintát elemeztünk,
4
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melyek 11 szeptikus betegtől származtak. Kontrollként 19 egészséges egyén vér- és vizeletvizsgálata történt.
A minták centrifugálása után a szérumokból rutin diagnosztikában is használt, automatizált módszerekkel mértünk összfehérjét, procalcitonint (PCT), C-reaktív proteint
(HS-CRP), citokinek közül TNF-α-t, IL-6-ot, IL-8-at és orosomucoid szintet.

Új, nem automatizált módszer vizelet orosomucoid méréshez
Az automatizált vizelet összfehérje, mikroalbumin, kreatinin méréseken túl az általunk
kiemelt orosomucoid szinteket, egy új, kvantitatív módszerrel határoztuk meg. Az eljárás során azonos fehérjetartalomra hígított mintáinkban speciﬁkus orosomucoid meghatározásokat végeztünk. A módszer alapja Western blot eljárás erősített kemilumineszcenciás (ECL) detektálással. A kvantitatív értékeléshez az immunológiailag igazolt,
detektált orosomucoid frakció szummációs fényjelét vonatkoztattuk egy, a mintákkal
együtt futó, ún. belső standardhoz. A belső standardot a poolozott kontroll vizeletmintákból választottuk ki, előzetes tesztelést követően. Az értékelés során ún. ECLhányadosokat képeztünk, melyhez a mintáink össz-fényintenzitását viszonyítottuk a
belső standard jelintenzitásához. Az így kapott érték jelezte a vizeletek orosomucoid
tartalmát a kontrollra vonatkoztatva.
A western blotting detektálása során kétféle reagenst használtunk, erre a jelintenzitások széles tartománya miatt volt szükség. A kontroll minták alacsony orosomucoid
értékei, és ezért a kapott gyengébb fényjelek miatt szükséges volt az érzékenyebb,
kereskedelmi forgalomban kapható reagens elegyet alkalmazni (SuperSignal® West
Femto Maximum Sensitivity Substrate 34095). A szeptikus betegek extrém magas
orosomucoid szintjeihez elégséges volt a laboratóriumban elkészített reagens elegy érzékenysége. Ez a nagy orosomucoid tartalmú, magas jelintenzitású mintáknál is lineáris detektálást tett lehetővé. 30 minta összevetése során megállapítottuk, hogy adott
tartományon belül mindkét reagenst alternatívaként használhatjuk, a detektált jelintenzitások összehasonlíthatók, szoros korrelációt igazoltunk (r=0,92).

Eredmények
A tanulmány végén néhány összefoglaló graﬁkonon szemléltetem eredményeinket, melyekre a szövegben is utalok. A kapott adatainkat statisztikai úton elemezve, az átlagolt
adatok alapján megﬁgyeltük, hogy az általunk mért szérumparaméterek minden esetben jelezték a szeptikus állapotot, a kontroll adatoknál szigniﬁkánsan magasabb PCT,
CRP, orosomucoid, ill. citokin értékeket mértünk. Az 1. ábra oszlopdiagramjairól ez jól
leolvasható.
Vizelet orosomucoid esetén nem várt, extrém magas szinteket detektáltunk szepszisben, minden egyes beteg mintájában emelkedett orosomucoid tartalmat mértünk. A
kontroll értékeket – több esetben akár 10–15-szörösen – meghaladó vizelet orosomucoid
értékek is bizonyították a szepszis fennálltát, ezt mutatja a 2. ábra. A kontrollok belső standardhoz viszonyított ECL-hányadosai nem lépték át a „határértéket”(1), 0,31-es
ECL átlag értékeket detektáltunk, míg a szeptikus minták vizelet orosomucoid szintjei
kivétel nélkül jóval meghaladták ezen adatokat, 3,95 volt az átlagolt eredmény. Szepszisben legmagasabb értéknek 9,82-t mértünk.
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Egyedi monitorozásaink során eleinte 5 napig követtük nyomon a betegeket. Kíváncsiak voltunk a vizelet orosomucoid szintek prediktív, kimenetelt jelző értékét illetően,
ehhez javuló állapotú betegek monitorozott adatait vizsgáltuk. A gyógyuló állapotot a
mért szérum CRP, PCT, citokin szintek jól jelezték, míg az öt nap során az orosomucoid
értékek alig mutattak változást (vizelet AGP: 1.nap: 1,84, 5.nap: 1,85), ahogy ezt a 3.
ábra szemlélteti.
Időben kiterjesztettük követéseinket és így kerestük korábbi kérdésünkre a választ.
Megﬁgyeltük, hogy javuló állapotban a csökkenő szérumparaméterek mellett, a vizelet
orosomucoid szint is csökkent, jelezve a gyógyulás kezdetét (vizelet AGP: 1.nap:5,37;
7.nap: 0,8). A 4. ábrát a 3. ábra graﬁkonjaival összevetve markáns különbséget ﬁgyelhetünk meg az orosomucoid szintek változásában.

Összegzés
Az orosomucoidot sokrétű immunmodulátor szerepéből adódóan, mint lehetséges,
ideális szepszis markert választottuk és vizsgáltuk, különös tekintettel a vizeletre.
Méréseink során arra kerestünk választ, vajon a vizelet orosomucoid szintek jelzik- e a
súlyos, szeptikus állapotot, ill. használhatók-e követésre, valamint prediktív értékelésre
ebben a komplex kórfolyamatban.
A vizelet orosomucoid meghatározáshoz nem rendelkeztünk rutin eljárással. Csupán újabb közlemények tesznek utalást automatizált mérési mód kidolgozására9, de
e kezdeti próbálkozások a standardizálás és a kontrollok hiánya miatt még nincsenek
olyan fázisban, hogy bekerüljenek a klinikai diagnosztikába.
Saját módszert állítottunk be vizelet orosomucoid meghatározásra, amely mennyiségi kemilumineszcens detektáláson alapult. A módszer adaptálása során, nem ismerve a
várható jelintenzitásokat, kétféle hívó reagenst használtunk.
Az általunk kidolgozott kvantitatív vizelet orosomucoid meghatározás kétségtelen
hátránya, hogy idő- és munkaigényes. A módszer akár sorozat-vizsgálatra is alkalmas,
és kvantitatív mérést tesz lehetővé, fehérjére vonatkoztatja a mennyiségi értékeket.
Azonban abszolút koncentráció adatok hiányában csak relatív referencia értékekről beszélhetünk.
Összességében megállapítható, hogy a bemutatott módszer jól, megbízhatóan alkalmazható vizeletek orosomucoid tartalmának meghatározására, automatizált módszer
hiányában is.
Szeptikus beteg anyagunk vizelet orosomucoid értékei alapján biztonsággal kijelenthető, hogy kivétel nélkül minden általunk vizsgált vizelet minta extrém emelkedett
orosomucoid értékeket mutatott. Ez az emelkedés a szérum értékekékhez képest – ahol
mintegy kétszeres növekedéssel számolhattunk –, vizelet esetében a kontrollok akár
tízszeresét is elérte. Tehát a vizelet értékek emelkedése érzékenyebben jelezte a szeptikus állapotot orosomucoid esetén, mint a szérumban mért szintek.
Az adatokból nyilvánvaló, hogy az emelkedett vizelet orosomucoid jelintenzitás
minden esetben néhány órán belül és megfelelő érzékenységgel jelentkezett.
Vizsgálatunk elején ötnapos követéseket kezdtünk, naponta történt mintavétel és
feldolgozás. Az elemzések során kiderült, hogy az öt napos követés a betegség kimenetelének becslése szempontjából nem elégséges, így később kiterjesztettük a követést tíz
9
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napra, mely során kétnaponta érkeztek a minták, és így történt a feldolgozás is. Sajnos
számos esetben a betegek halála miatt nem tudtuk végigfolytatni a méréseinket.
Míg az orosomucoid szintek az első öt nap során alig változtak, az időben kiterjesztett méréseink során – a bemutatott példa alapján – a vizelet orosomucoid értékek
markáns csökkenése jelezte a beteg állapotának javuló állapotot.
Ismert, hogy az orosomucoid sem speciﬁkus markere a szepszisnek, hisz emelkedése, mind krónikus, mind akut gyulladásos folyamatokban, továbbá tumoros betegségekben is leírt.
Összességében kijelenthető, hogy a vizelet, mint vizsgálati anyag javasolható a könynyű ismételhetősége és a kíméletes mintanyerés miatt. Véleményünk szerint a klinikai
gyakorlatban a vizelet orosomucoid mérések – különösen automatizált immunkémiai
mérési móddal – szerencsésen hasznosulhatnak.
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Lőrincz Gábor

A Magyar helyesírási szótár néhány főnévi
szóalakvariánsának jelentéstani szempontú vizsgálata
szlovákiai magyar adatközlők körében

Bevezetés

D

olgozatomban a Magyar helyesírási szótár [MHSz.] (DEME – FÁBIÁN – TÓTH
1999.) kettős alakváltozatai közül a főnévi szóalakvariánsokkal foglalkozom. A
szótárban 2184 szó esetében ﬁgyelhető meg alaki kettősség, ami a teljes szótári címszóállomány valamivel több, mint 5%-át teszi ki. Ebből a főnévi tövű szóalakvariánspárok száma 133, ez a kettős alakok 6,09%-a (vö. TÓTH 2002. 23.). A szótárban előforduló kettős alakváltozatoknak tehát egy viszonylag kis csoportját vizsgálom, amelyik
jelentéstani szempontból azonban az egyik legérdekesebb, ugyanis az alaki kettősséget
mutató teljes szóállomány 63 részleges vagy teljes szóhasadás során létrejött alakpárja
közül 24 ebbe a csoportba tartozik. A szóban forgó alakpárok szemantikai jellemzőit
egy kérdőíves felmérés eredményeinek tükrében vizsgálom. A felméréssel a fő célom
az, hogy kiderítsem, milyen jelentéseket kapcsolnak a szlovákiai magyar adatközlők az
egyes szóalakvariánsokhoz, továbbá arra is kíváncsi vagyok, hogy adatközlőim milyen
gyakorisággal használják a szóalakpárok egyik illetve másik tagját.

Elméleti alapvetés
A variativitás elméleti kérdéseivel bővebben kell foglalkoznom, mert bár ez a nyelvi jelenség ismeretes mind a magyarországi, mind a szlovákiai magyar nyelvészek körében,
mégis kevéssé kutatott. Kiindulásképpen tisztáznom kell a variabilitás és a variativitás
fogalmai közötti különbséget, mivel a szakirodalomban sokszor egymás szinonimáiként
szerepelnek. A variabilitás változékonyságot, a nyelvi elemek egy alapvető nyelvi minőség határain belül való variálhatóságát jelenti. A variabilitást váltakozó realizációnak is
nevezhetjük, ami egymással szoros kapcsolatban álló nyelvi változatokat eredményez
(vö. BORBÉLY – VARGHA 2010. 455.), a variativitás ezzel szemben az egyes variánsok
szinkron nyelvi síkon való létezésének és működésének módja (vö. LŐRINCZ 2009. 96.).
A variánsokat (alakváltozatokat) az alapvető alaki azonosság, denotatív lexikai és grammatikai jelentéseik teljes azonossága, és pragmatikai jelentéseik eltérése jellemzi. Pl.
csend – csönd. A variativitás az összes nyelvi szinten megﬁgyelhető, azaz elkülöníthetünk
fonéma-, morféma-, lexéma-, szintaktikai és szövegvariánsokat is (vö. LŐRINCZ 2009.
110.). A főnévi szóalakvariánsok a lexikai szintű variánsok egyik csoportját alkotják.
A variativitás és a MHSz. alaki kettősséget mutató lexémái kapcsán meg kell említenem a különböző mértékű alak- és jelentéshasadás jelenségeit is, amelyek három csoportba sorolhatók. 1. A funkcionális elkülönülést mutató variánsok olyan alakváltoza-
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tok, amelyek denotatív jelentései azonosak, de pragmatikai jelentéseik eltérnek: kapsz
– kapol – kapú, disznaja – disznója. 2. A részleges alak- és jelentéshasadást mutató alakvariánsok esetében nehezen dönthető el, hogy már két önálló lexémáról, vagy még egy
lexéma alakváltozatairól van-e szó: átnyúl – átnyúlik, bírója – bírája. Ezt a jelenséget
részleges szóhasadásnak is nevezik 3. A teljes szóhasadás során létrejött változatok esetében a jelentések és az alakok már teljesen elszakadtak egymástól, azaz önálló lexémák
jöttek létre: sugároz – sugárzik, apraja – aprója (vö. GRÉTSY 1962., LŐRINCZ 2004.).
A MHSz. szerkesztőinek nem volt céljuk az egyes alakpárok jelentésbeli viszonyainak vizsgálata, így a szótár azt csupán kétféleképpen jelöli. Ha az egyes alakpárok
tagjai azonos alaki és szemantikai értékben használhatóak, akkor a vagy, ha az alaki
különbséghez jelentésbeli és használatbeli különbség is társul, akkor az és köti össze
őket (vö. DEME – FÁBIÁN – TÓTH 1999. VII.). Ha a kérdéshez a variativitás szemszögéből közelítünk, akkor a vaggyal jelölt alakpárok a funkcionális elkülönülést mutató
variánsok közé tartoznak (ajtaja – ajtója), az éssel jelölt alakpárok némelyike pedig a
részleges (mezeje – mezője), míg mások a teljes szóhasadás (apraja – aprója) csoportjába sorolhatóak. Azt is meg kell jegyeznem, hogy a vaggyal jelölt alakpárok esetében
sem beszélhetünk teljes szemantikai azonosságról, ugyanis pragmatikai jelentéseikben
azok is különböznek egymástól.
A variativitás és a MHSz. kettős alakváltozatainak kapcsán nem kerülhető meg a
szinonímia kérdése sem. Annak ellenére, hogy sokszor a szakirodalomban is terminológiai átfedésekkel találkozhatunk a variativitás és a szinonímia kapcsán (vö. HAADER
2001. 367.; BENKŐ 1988. 68.; GOMBOCZ 1997. 60.; HADROVICS 1992. 93.), a két lexikológiai jelentésviszony jól elkülöníthető egymástól. A szinonímia és a variativitás éppen a szóalakvariánsok kapcsán okozza a legtöbb gondot, ugyanis a szinonim képzővel
képzett azonos tövű szinonimák (pumpál – pumpáz, gereblyél – gereblyézik) téveszthetőek össze legkönnyebben (vö. JUHÁSZ 1980.) a szóalakvariánsokkal (tava – tója, borja
– borjúja). A szótár tőingadozást mutató igei alakpárjai között gyakoriak a szinonimák
(borjaznak – borjadznak, dicsekedik – dicsekszik), a főnévi szóalakvariánsok körében
azonban egyet sem találunk.

A kérdőívben szereplő szóalakvariánsok jelentésbeli viszonyai
A főnévi szóalakvariánsok jelentéstani szempontú vizsgálatát egy kérdőív segítségével
végeztem el. A kiértékelés során arra voltam kíváncsi, hogy az adatközlők milyen jelentéseket kapcsolnak az egyes szóalakokhoz, illetve, hogy a szóalakvariáns-párok melyik tagja a gyakrabban használatos, esetleg van-e olyan szóalak, amelyik kiveszőben
van a nyelvhasználatból. Az általam fontosnak tartott nyelvi adatokhoz úgy jutottam
hozzá, hogy az adatközlőknek a szóban forgó szóalakpárokat különböző mondatokba
kellett behelyettesíteniük. A mondatok száma egy-egy szópár esetében az érintett szóalakok jelentésbeli viszonyának függvényében változott. Ha az alakpár tagjai egymás
funkcionális variánsai, azaz csak pragmatikai jelentéseikben különböznek, akkor két
mondatba kellett őket behelyettesíteni. Az ilyen esetekben azért tartottam indokoltnak
két példamondatot, mert kíváncsi voltam arra is, hogy egyazon adatközlő más-más kontextusban is következetesen ugyanazt a szóalakot használja-e. Ha a szóalakpárok tagjai
között részleges vagy teljes szóhasadás ﬁgyelhető meg, akkor viszont négy mondatba
kellett őket behelyettesíteni. A teljes szóhasadás csoportjába tartozó szóalakpároknál a
négy mondatból kettőben az egyik, kettőben a másik lexéma használata volt adekvát,
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így azt is fel tudtam mérni, hogy az adatközlők tisztában vannak-e az egyes alakokhoz tartozó jelentések különbségével. Ebben az esetben is azért kapcsolódott egy-egy
szóalakhoz két kiegészítendő mondat, mert a teljes szóhasadás jelenségei kapcsán is
fel szerettem volna mérni, hogy az adatközlők minden kontextusban következetesen
ugyanazt a jelentést kapcsolják-e ugyanahhoz a szóalakhoz. A részleges szóhasadás
csoportjába tartozó szóalakpároknál is négy mondatot kellett kiegészíteniük az adatközlőknek. Ebben az esetben azért tartottam indokoltnak ilyen számú példamondatot,
mert meg szerettem volna állapítani, hogy az adatközlők válaszai alapján megﬁgyelhető-e valamiféle differenciálódási tendencia az alakok és jelentések viszonyában, amihez
a lehető legtöbb nyelvi adatra volt szükségem.
A kérdőívbe 50 főnévi szóalakpár került (mindegyikük a birtokos paradigmába tartozik), kiválasztásuk módját azonban helyszűke miatt nem részletezem, csak felsorolom őket: ajtója és ajtaja, aprója és apraja, bírója és bírája, disznója v. disznaja,
erdője v. erdeje, esztendője v. esztendeje, ﬂaskója v. ﬂaskája, külseje és külsője, mezeje
és mezője, szőlője és szőleje, teteje és tetője, tüdeje és tüdője, veleje és velője, zászlója
v. zászlaja, ajka v. ajaka, bajsza v. bajusza, sátra v. sátora, borja és borjúja, csöbre
v. csöbörje, csupra v. csuporja, darva és daruja, fattya v. fattyúja, feje és fője, férﬁa v.
férﬁja, ﬁa és ﬁúja, gyapja és gyapjúja, heve és hője, horga v. horogja, hurka v. hurokja,
járműve v. járműje, korma v. koromja, lucska v. lucsokja, magja v. magva, nyirka v.
nyirokja, odúja és odva, ólma v. ólomja, piszka v. piszokja, pocka v. pocokja, pöcke v.
pöcökje, prücske v. prücsökje, retke v. retekje, szatyra v. szatyorja, szutyka v. szutyokja,
tava v. tója, tetűje v. tetve, töve és tője, tücske v. tücsökje, varjúja v. varja, vedre v. vederje, sava és savja.
A továbbiakban a felsorolt szóalakpárok közül 4 (odúja és odva, tője és töve, daruja v.
darva, heve v. hője) jelentésbeli viszonyaival foglalkozom. Látható, hogy közülük kettő
jelentésbeli kapcsolatát a MHSz. vaggyal jelöli, véleményem szerint azonban közöttük
is legalább részleges szóhasadás ﬁgyelhető meg. Az egyes szóalakpárok jelentéseit a
Magyar ragozási szótár [RagSz.] (ELEKFI 1994.) alapján adom meg. A vizsgált szóalakpárok jelentésbeli kapcsolataihoz a kérdőívek kiértékelése után még egyszer visszatérek, mert ellenőrizni szeretném, hogy adatközlőim nyelvérzéke igazolja-e a RagSz.
adatai alapján megállapítható részleges vagy teljes szóhasadást. A 4 szóalakpár közül
először azok jelentéseit veszem sorra, amelyek esetében a RagSz. teljes szóhasadást
állapít meg, azaz önálló lexémákként kezeli őket, majd utánuk következik a részleges
szóhasadás csoportjába tartozó alakpárok jelentésbeli viszonyainak ismertetése.
A RagSz. szerint az odúja vkinek/vminek a ‚lakóhelyisége’, az odva pedig vminek az
‚ürege’ jelentésű, azaz a szóban forgó szóalakok teljes szóhasadás útján létrejött önálló
lexémák. A tője és töve szóalakokat a RagSz. szintén önálló lexémákként kezeli, azaz
megállapítja, hogy már esetükben is végbement a teljes szóhasadás: a töve valaminek a
‚szerves része’, a tője pedig valakinek a ‚birtokában levő tő’ jelentésű. Feltételezésemet,
mely szerint a heve/hője szóalakok között szóhasadás ﬁgyelhető meg a RagSz. is alátámasztja, hiszen benne a heve ‚hősége’, a hője pedig ‚hőenergiája’ jelentésben szerepel.
Ugyanez állapítható meg a daruja/darva szóalakokról is, ugyanis a RagSz.-ban a madárfajjal kapcsolatban mind a daru-, mind a darv- tövek előfordulnak, a ‚gép’ jelentésű
daru toldalékolt alakjaiban azonban a darv- melléktő nem jelenik meg. Ezt erősíti meg
a Magyar grammatika [MGr.] (KESZLER 2000.) című egyetemi tankönyv is, amelyben
a következőket olvashatjuk: „Megjegyzendő azonban, hogy a daru szó csak a ‚madár’
jelentésben v-s tövű, ‚emelőgép’ jelentésben egyalakú: daru-s, daru-k” (KESZLER 2000.
180.). Ebből következik, hogy a daruja/darva szóalakok esetében nem funkcionális
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elkülönülést mutató variánsokról, hanem részleges alak- és jelentéshasadást mutató
alakváltozatokról van szó. A MGr.-ból kiderül, hogy a daru a v-s változatú névszótövek
csoportjába tartozik, ezért a továbbiakban ezt a tőcsoportot egy kicsit közelebbről is
megvizsgálom.
A kérdőívben vizsgált 50 szóalakpár közül 8 v-s tövű, amelyek a következőképpen
oszlanak meg: 3 véghangzóhiányos (darva és daruja, odúja és odva, tetűje v. tetve), 2
hangszínt és időtartamot váltakoztató (heve és hője, tava v. tója), 1 változatlan tőhangzójú (járműve v. járműje), 1 időtartam-váltakoztató (töve és tője) és 1 mássalhangzós
végű (magja v. magva). Ha ﬁgyelmesen megnézzük ezt a csoportot, akkor jól láthatjuk,
hogy 8-ból 4 esetben részleges vagy teljes szóhasadás ﬁgyelhető meg, és hogy mind a
4 általam vizsgált szóalakpár tövei ebbe a csoportba tartoznak. A v-s változatú névszótövek csoportjai közül legérdekesebb a véghangzóhiányosaké, mivel négy eleme közül
három egyes szám 3. személyű birtokos személyjeles alakjai (daruja és darva, faluja
és falva, odúja és odva, tetűje v. tetve) esetében megﬁgyelhető valamilyen mértékű szóhasadás. Az időtartam-váltakoztató v-s tövek csoportjába csak néhány (a MGr. pontos
adatot nem közöl) főnév tartozik (ló, kő, tő, cső, hő, szú, fű, nyű, lé), melyek közül
csak kettő egyes szám 3. személyű birtokos személyjeles alakjainak esetében ﬁgyelhető
meg szóhasadás (töve és tője, heve és hője), azaz ennek a tőcsoportnak a birtokos személyjeles alakjaira inkább a funcionális variativitás jellemző. Ugyanez mondható el a
hangszínt és időtartamot váltakoztató v-s tövekről is, hiszen négyük közül (hó ‚hónap’,
hó ‚csapadék’, tó, szó) egyik esetében sem ﬁgyelhető meg szóhasadás.

A kérdőíves felmérés eredményei
Most pedig következzenek a kérdőívben szereplő szóalakpárok jelentésbeli viszonyai
az adatközlők válaszainak tükrében. Mint már említettem, terjedelmi korlátok miatt
csak azokkal a v-s tövű főnévi szóalakpárokkal kapcsolatos eredményeket közlöm,
amelyek esetében a RagSz. adatai szerint részleges vagy teljes szóhasadás ﬁgyelhető
meg (darva és daruja, odúja és odva, heve és hője, töve és tője). A faluja és falva szóalakpár jelentésbeli kapcsolatával azért nem foglalkozom részletesen (és ez a szóalakpár
azért nem került be a kérdőívbe sem), mert a MGr. megállapítja, hogy: „A szó birtokos
személyjeles alakja viszont országszerte inkább faluja, csak összetett helynevek utótagjaként találjuk -falva alakban” (KESZLER 2000. 180.).
Adatközlőim kivétel nélkül valamilyen tanár szakos egyetemisták. Vannak közöttük magyar szakos hallgatók, de más szakokat látogatók is. Száz kérdőívet osztottam
szét, amelyek közül csak 96 értékelhető. A kérdőívet kitöltő alanyok közül 80 nő, 13
férﬁ, mindegyikük 18–25 év közötti, azaz életkor szempontjából viszonylag homogén
csoportról van szó. Lakhely tekintetében azonban már nem beszélhetünk ilyen jellegű
homogenitásról. A tizenhárom férﬁ adatközlőből nyolcan nyugat-szlovákiaiak, hárman
Közép-, ketten pedig Kelet-Szlovákiában laknak. Mivel a közép- és kelet-szlovákiai adatközlők száma külön-külön elég kicsi lenne, ezért őket egy csoportként kezelem, és nem
nyugat-szlovákiai jelzővel illetem. Lakhely tekintetében a női adatközlőket is viszonylagos heterogenitás jellemzi, ugyanis nyolcvanból ötvenhatan nyugat-, tizennégyen közép-, tízen pedig kelet-szlovákiaiak. A nők esetében is ugyanazt az elvet követem, mint
a férﬁakéban, azaz a közép- és kelet-szlovákiai női adatközlőket kis számuk miatt itt is
egy csoportként kezelem.

234 I XI. GRASTYÁN KONFERENCIA
1. táblázat: Az egyetemista adatközlők megoszlása
nő

férﬁ

nyugat
58

közép/kelet
14+11=25

nyugat
8

közép/kelet
3+2=5

83

13

Jelen dolgozatban csak a férﬁ adatközlők kérdőíveiből származó (a fentiekben már
ismertetett négy szóalakpárra vonatkozó) adatokat közlöm. Az egyes szóalakvariánsok
használati gyakoriságát területi megoszlás alapján táblázatokba foglalom.
A nyugat-szlovákiai férﬁ adatközlőknél a daruja/darva szóalakok kapcsán három
csoportot alakítottam ki. A madárhoz hatan mindkét esetben a darva, a géphez a daruja
szóalakot kapcsolták, egy adatközlő pedig egy esetben a madárfajhoz mindkét szóalakot, egyben pedig csak a darva szóalakot rendelte hozzá. Ez azt mutatja, hogy ennél
az adatközlőnél a darva szóalak minden esetben csak a madárra vonatkozik, a daruja
azonban a gépre és a madárra is egyaránt vonatkozhat. Egy adatközlő úgy gondolta,
hogy mindkét szóalak beilleszthető mind a négy mondatba. A nyugat-szlovákiai férﬁ
adatközlők válaszaiból tehát kiderül, hogy nyelvérzékük csak részben támasztja alá a
RagSz. adatait, mert míg az részleges szóhasadást állapít meg a szóban forgó szóalakok
kapcsán, addig a válaszok legtöbbje teljes szóhasadásra utal.

2. táblázat: A daruja/darva szóalakok használati megoszlása
a nyugat-szlovákiai férﬁ adatközlők körében
szóalak
adatközlők
száma
mondatok
száma

daruja/darva
6
2

1
2

4

1
4

3

2

A nem nyugat-szlovákiai férﬁ adatközlőknél két csoportot hoztam létre. Hárman a
darva szóalakot csak a madárral kapcsolatos, a daruja szóalakot csak a géppel kapcsolatos mondatokban használták, két adatközlő pedig egy esetben a madárfajhoz mindkét
szóalakot, egyben csak a darva szóalakot, a géphez pedig minden esetben csak a daruja
szóalakot kapcsolta. Elmondható tehát, hogy a nem-nyugat-szlovákiai férﬁ adatközlők
válaszai sem támasztják alá teljesen a RagSz. adatait, ugyanis ezek is azt mutatják, hogy
a daruja/darva szóalakok már teljes szóhasadáson átment önálló lexémák.
3. táblázat: A daruja/darva szóalakok használati megoszlása
a nem nyugat-szlovákiai férﬁ adatközlők körében
szóalak
adatközlők
száma
mondatok
száma

daruja/darva
3
2

2
2

3

2
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A nyugat-szlovákiai férﬁ adatközlőknél az odúja/odva szóalakok esetében hat csoportot alakítottam ki. Egy adatközlő úgy gondolta, hogy mindkét szóalak beilleszthető
mindegyik mondatba, egy adatközlő szerint pedig minden mondatban csak az odúja
szóalak használata adekvát. Egy adatközlő úgy vélte, hogy három mondatba mindkét
szóalak, egybe pedig csak az odva illik, egy adatközlő szerint pedig három mondatban
az odúja, egyben az odva szóalak használata adekvát. Két adatközlő úgy vélte, hogy
egyik és másik szóalak is két-két mondatba helyettesíthető be, ketten pedig úgy gondolták, hogy három mondatban az odva, egyben pedig az odúja használata adekvát. Ezek
a számadatok azt mutatják, hogy a nyugat-szlovákiai férﬁ adatközlők válaszai az odúja/
odva szópár esetében is csak részben támasztják alá a RagSz. adatait, ugyanis míg a
szótár teljes alak- és jelentéshasadást állapít meg a két szóalak között, addig a kérdőívek
tanúsága alapján köztük csak részleges szóhasadás ﬁgyelhető meg.
4. táblázat: Az odúja/odva szóalakok használati megoszlása
a nyugat-szlovákiai férﬁ adatközlők körében
szóalak
adatközlők
száma
mondatok
száma

odúja

odúja/odva

1

1

4

1

4

4

3/3

1
1

3

2
1

2

2
2

3

1

A nem nyugat-szlovákiai férﬁ adatközlők esetében négy csoport alakult ki. Egy adatközlő minden mondatba az odúja, egy pedig az odva szóalakot helyettesítette be. Egy
adatközlő úgy gondolta, hogy két mondatban az odúja, egyben az odva, a negyedik
mondatban pedig mindkét szóalak használata adekvát, végül két adatközlő szerint két
mondatba az egyik, kettőbe pedig a másik szóalak illik. Megjegyzem, hogy az utóbbi
két adatközlő a szóban forgó szóalakokat minden mondatban a RagSz. által megadott
jelentésekben használta. Elmondható tehát, hogy a nem nyugat-szlovákiai férﬁ adatközlők válaszai sem támasztják alá a teljes szóhasadás tényét, bár a csoport majdnem
fele (5/3) minden mondatban a RagSz. által megadott jelentéseket kapcsolta a vizsgált
szóalakokhoz.
5. táblázat: Az odúja/odva szóalakok használati megoszlása
a nem nyugat-szlovákiai férﬁ adatközlők körében
szóalak
adatközlők
száma
mondatok
száma

odúja

odva

1

1

4

4

odúja/odva
1
2

1

2
1/1

2

2

A heve/hője szóalakok kapcsán a nyugat-szlovákiai férﬁ adatközlőknél négy csoportot hoztam létre. Egy adatközlő úgy gondolta, hogy három mondatba a hője, egybe a
heve szóalak passzol, egy adatközlő szerint pedig éppen fordítva. Egy adatközlő minden
mondatba a hője szóalakot helyettesítette be, öt adatközlő pedig két mondatban használta a heve, kettőben a hője szóalakokat a RagSz.-nak megfelelő jelentésben. A nyugatszlovákiai férﬁ adatközlők válaszai tehát alátámasztják a RagSz. adatait, mivel belőlük
is a teljes szóhasadás ténye olvasható ki.
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6. táblázat: A hője/heve szóalakok használati megoszlása
a nyugat-szlovákiai férﬁ adatközlők körében
szóalak
adatközlők
száma
mondatok
száma

hője

hője/heve

1

1

1

3

4

1

2

1

3

2

2

A nem nyugat-szlovákiai férﬁ adatközlőknél két csoportot alakítottam ki. Ketten három mondatba a heve, egy mondatba a hője szóalakot helyettesítették be, Hárman pedig két-két mondatban a RagSz. által megadott jelentésekben használták a heve illetve
a hője szóalakokat. A nem nyugat-szlovákiai férﬁ adatközlőkről is elmondható tehát,
hogy a RagSz.-ral összhangban úgy gondolják, hogy a heve/hője szóalakok a teljes szóhasadás csoportjába tartoznak.
7. táblázat: A hője/heve szóalakok használati megoszlása
a nem nyugat-szlovákiai férﬁ adatközlők körében
szóalak
adatközlők
száma
mondatok
száma

hője/heve
2

3

1

3

2

2

A töve/tője szóalakok kapcsán a nyugat-szlovákiai férﬁ adatközlőknél négy csoportot
alakítottam ki. Két adatközlő három mondatba a töve, egy mondatba a tője szóalakot
helyettesítette be, egy adatközlő pedig mind a négy mondatba mindkét szóalakot beillesztette. Egy adatközlő úgy gondolta, hogy két mondatba az egyik, kettőbe pedig a
másik szóalak passzol, Négyen pedig úgy vélték, hogy mindegyik mondatban a töve
szóalak használata adekvát. Ezek a válaszok azt mutatják, hogy a szóban forgó szóalakok között csak részleges szóhasadás ﬁgyelhető meg azzal, hogy a töve szóalak használata jóval dominánsabb. Ez azt jelenti, hogy az adatközlők válaszai ellentmondanak a
RagSz. által megállapított teljes szóhasadásnak.
8. táblázat: A tője/töve szóalakok használati megoszlása
a nyugat-szlovákiai férﬁ adatközlők körében
szóalak
adatközlők
száma
mondatok
száma

töve

tője/töve

4
4

2
1

1
3

4

1
4

2

2

A nem nyugat-szlovákiai férﬁ adatközlőkből két csoportot hoztam létre. Négyen
minden mondatba a töve szóalakot helyettesítették be, egy valaki pedig úgy vélte, hogy
három mondatban a töve, egyben pedig a tője szóalak használata a helyénvaló. A nem
nyugat-szlovákiai férﬁ adatközlők válaszai is a töve szóalak egyértelmű dominanciáját
mutatják, ami arra utal, hogy ezeknek a szóalakoknak a tövei már az egyalakúvá válás
útjára léptek.
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8. táblázat: A tője/töve szóalakok használati megoszlása
a nyugat-szlovákiai férﬁ adatközlők körében
szóalak
adatközlők
száma
mondatok
száma

töve

tője/töve

4

1

4

1

3

Összefoglalásként elmondható, hogy a férﬁ adatközlők v-s változatú főnévi szóalakvariánsokkal kapcsolatos válaszai a négyből három esetben nem támasztották alá a
RagSz. adatait. Ez a tény azonban a női adatközlők válaszainak ismeretében módosulhat, hiszen a férﬁak az összes adatközlőnek csak az egy nyolcadát teszik ki. Így tehát
azt sem lehet kijelenteni, hogy a RagSz. adatai pontatlanok lennének, az viszont elképzelhető, hogy néhány szóalakpár esetében az előnyelvi felmérések nyomán korrigálásra
szorulnának.
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Luka, Dániel

„Wir liquidieren die Kulaken.”
Das lokales exekutives Organ der Agrarpolitik der Staatspartei in dem
Komitat Győr-Sopron Kreis Csorna im 1950

Einleitung

N

ach dem Zweiten Weltkrieg in Ungarn, im 1945 wurden die ehemaligen Parteien
organisiert, und diese Parteien wussten, dass es eine Konsolidierung des Staates notwendig ist. Es war Übereinstimmung, dass es auf dem Lande eine umfassende Bodenreform durchzuführen soll, und damit die Agrarstruktur grundsätzlich verändern wird.
Der ursprüngliche Plan zu der Bodenreform stammte von der Nationale Bauernpartei,
und es wurde am 17. März 1945 verkündigt.1 Es wurde die Böden der Großgrundbesitzer
über 100 Hektar teilweise mit Entschädigung enteignet. Die Ungarische Kommunistische
Partei hat die Bodenreform unterstützt, wegen taktischen Überlegungen.2 Sie wollten ihre
Basis auf dem Lande erweitern und festigen. Die Anzahl der Kleinbauern ist durch die Bodenreform gesprungen.3 Es entstand eine Schicht der Neubauern. Dieses Ereignis war in
der ungarischen Agrargeschichte ein wesentlicher Wendepunkt. Im Juni 1948 wurde die
Sozialdemokratische Partei mit der Ungarische Kommunistische Partei vereinigt. Bis diesem Zeitpunkt wurde unter anderen das Geldwesen, die industrielle Unternehmen, die
Geldinstitute enteignet. Die neue Partei, die Partei der Ungarischen Werktätigen, die mit
der Machtübernahme ab 1948 unter der Losungswort Demokratie eine Diktatur aufbauen
begonnen hat, hat die Schwerindustrie und die Militärausgaben begünstigt.4 Im Jahr 1948
wurde auch die Genossenschaftswesen unter staatliche Leitung und Kontrolle untergestellt, und es wurde eine staatliche Zentralstelle für die Genossenschaften organisiert.5
Mein Haupttitel, „wir liquidieren die Kulaken” ist ein Zitat, es stellt schon selbst viele Fragen, zum Beispiel wer hat das gesagt, wo und unter welchen Umstände? Meiner
Meinung nach es ist auch sehr wichtig zu beantworten, warum hat das jemand gesagt.
Ich werde in meiner Dissertation auf diese Fragen Antworten geben. Ab 1948 wurde auf
dem Lande die Kollektivierung der Landwirtschaft immer mehr propagiert, und ab 1949
probierte die Partei der Ungarischen Werktätigen die Kollektivierung rigoros durchzuführen.6 Die entstehenden landwirtschaftlichen Genossenschaften, nach sowjetischem Vorbild, mussten nach dem Plan des Staates die Böden bewirtschaften. Im 1950 wurde das
System des Rates eingeführt. Der Staat musste auch die lokale landwirtschaftliche Verwaltung umgestalten, so wurden neben dem Direktorat der Landwirtschaft des Rates des
Komitates auf der Ebene des Kreises die landwirtschaftlichen Abteilungen geschaffen.
1

KAPOSI 2002. 331.
ROMSICS 2007. 848.
3
K. NAGY 1979. 5.
4
PALLAI – SÁRKÖZI 2008. 181.; ROMSICS 2007. 855.
5
NAGY 1999. 53.; CZIDOR 2007. 164−165.
6
Ö. KOVÁCS 2012. 94.
2
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Die Schaffung des Feindbildes in der Landwirtschaft
Die kommunistischen Machthaber wollten die Gesellschaft umgestalten, damit eine neue
Ordnung in dem Staat zu schaffen. Wegen ihrer Legitimation hat die Partei überall im Land
Feinde gesucht. In der Industrie die Besitzer die Unternehmen und in der Landwirtschaft
die Bauern, die größere Boden verfügten, und bessere Bedingungen hatten ihre Böden
zu bewirtschaften, waren die Feinde des Staates gewesen. Im Jahr 1948/1949 war für
die Partei eine Aufgabe, auf dem Lande die sogenannten „Kulaken” oder Großbauern
zu beschränken und liquidieren, damit die neu geschaffene genossenschaftliche
Gruppen zu unterstützen und zu fördern.7 Das Wort Kulak wurde von der russischen
Sprache übergenommen, es heißt Faust oder Ausbeuter.8 Für die Partei der Ungarischen
Werktätigen, und für die kommunistische Elite waren alle Bauern Kulak, die über 13,5
Hektar landwirtschaftliche Nutzﬂäche verfügten oder gepachteten. Diese Flächen heißt
25 ungarische Kataster. Die Qualität der Boden war auch sehr wichtig, die Grundbesitzer,
die mit den Böden verfügten, die mehr als 350 goldene Kronen netto Einkommen pro
Hektar hatten, waren für die Partei auch Kulaken.9
Der Staatsmacht wollte mit der schrittweisen Auﬂösung der Güter der Großbauern
die Grundlage der genossenschaftlichen Gruppen zu sichern. Es wurde mehrere Kategorien der Kulaken unterschiedet. Es war zum Beispiel „sväbische Kulak”.10 In mehreren Fällen wurde die Tätigkeit die Bauern mit weniger als 13,5 Hektar auch behindern.
Die Einschränkungen gegen die Kulaken haben schon ab 1945 begonnen. Es hat das
Ziel gestellt, die selbständige Bewirtschaftung der Böden zu erschweren.

Die Einschränkungen gegen die Kulaken von 1945 bis 1950
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges war eine grundsätzliche Verpﬂichtung für den
Bauern, ein Teil des landwirtschaftlichen Erzeugnisses für den Staat auf einheitliche
Preise abzuliefern. Diese Ablieferungspﬂicht wurde nur nach der Revolution und
Freiheitskampf im November 1956 aufgelöst. Die Bauern mit weniger Boden als 2,7
Hektar, ab 1948 8 Hektar wurden von dem Ablieferungspﬂicht befreit.11 Die Bauern
über 13,5 Hektar oder mit einer Bodenqualität über 350 goldene Kronen mussten auch
den sogenannten landwirtschaftlichen Entwicklungsbeitrag für den Staat bezahlen.
Es wurde vorgeschrieben, dass sie pro Hektar angegebene Kilogramm Getreide
abliefern sollten. Die Großbauern wurden als Ausbeuter deﬁniert, mit dem Zweck,
sie in der Gesellschaft zu isolieren. Am 25. März 1949 hat das Sekretariat der Partei
der Ungarischen Werktätigen die neue Regelung der Feldbereinigung beschlossen.
Es begünstigte die genossenschaftlichen Gruppen. Viele Bauern haben ihren Boden
für den Staat angeboten, aber die Leiter der Feldbereinigung hatten die Instruktion,
diese Anträge zurückzuweisen. Der Zweck der Feldbereinigung war eindeutig die
Einschränkung der „Kulaken”. Die Böden, die schlechtere Qualität hatten, wurden

7
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für den Bauern gegeben.12 Im 1948 wurde ein Beschluss des Ministerrates über das
System des Pachtvertrages in der Landwirtschaft verkündet. Die Größe der Boden der
„Kulaken” wurde damit weiter eingeschränkt. Es wurde alle Boden über 21,8 Hektar
für die Bodenkommissionen übergeführt, die die Böden für die genossenschaftlichen
Gruppen und für Kleinbauern weitergegeben haben. Die Böden als Pacht über 11 Hektar
wurden auch für diese Kommissionen überführt.
Aus den landwirtschaftlichen Genossenschaften wurden die Großbauern ausgeschlossen, und sie konnten in die produktionsgenossenschaftliche Gruppen nicht eintreten. Die staatliche Propaganda hat die „Kulaken” als Saboteure der Landwirtschaft
bezeichnet. Es wurde „Kulak listen” geführt, und die Mittelbauern hatten Angst, weil
sie in mehreren Fällen als „Kulak” bezeichnet wurden.13 Bis 1950 haben fast 13.000
Großbauern ihre Böden und Güter für den Staat angeboten.14 Die „Kulaken” wurden
immer mehr besteuert, und in mehreren Fällen deportiert oder bestraft. Mit dieser Weise haben die Großbauern fast keine andere Wahl, und sie haben ihre Wirtschaft selber
aufgegeben. Die entstehenden produktionsgenossenschaftliche Gruppen hatten hauptsächlich aus den Schichten der Neubauern und der Kleinbauern Mitgliedern.

Die Schaffung des lokales exekutives Organs der Agrarpolitik
der Staatspartei in dem Komitat Győr-Sopron Kreis Csorna im 1950
Im 1950 war eine Verwaltungssreform in Ungarn, es wurde mehrere Komitate
zusammengeschlossen, so wurde das Komitat Győr-Sopron organisiert. In dem Komitat
Győr-Sopron waren sechs Kreise: Sopron, Kapuvár, Csorna, Győr, Mosonmagyaróvár
und Tét. Den Kreis Tét wurde im 1954 aufgelöst. Die staatliche landwirtschaftliche
Kontrolle wurde in den Kreise ab 1921 von einer wirtschaftlichen Aufsichtsbehörde
geleitet. Die wirtschaftliche Aufsichtsbehörden hatten die folgende Aufgaben in den
Kreise: die pﬂanzliche und tierische Produktion zu kontrollieren und die Gesetze in der
Landwirtschaft durchzuführen.15 Die kommunistische Parteiführung wollte eine neue
Verwaltung für die Landwirtschaft schaffen, auf alle Ebene des Staates. So wurde das
Direktorat der Landwirtschaft in jeden Komitate und die Abteilung der Landwirtschaft
in jede Kreise geschaffen. Die entstehenden Verwaltungsbehörden haben ofﬁziell zum
Teil die Aufgaben der wirtschaftlichen Aufsichtsbehörden übergenommen.

Die Abteilung der Landwirtschaft des Rates des Kreises
in dem Komitat Győr-Sopron Kreis Csorna
Die Verordnung des Ministerrates über die Schaffung die Abteilung der Landwirtschaft
wurde im Januar 1950 verkündet. Die Abteilung der Landwirtschaft des Rates des
Kreises wurde in dem Kreis Csorna am 1. März 1950 organisiert. Der Kreis Csorna
gehörte zu dem Direktorat der Landwirtschaft des Rates des Komitates Sopron, danach
ab April 1950 zu dem Direktorat der Landwirtschaft des Rates des Komitates Győr.16 Die
12
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Mitarbeiter der Abteilung haben vor der Arbeit drei Wochen lang auf einer Schulung
teilgenommen. Das Direktorat der Landwirtschaft hat für die Abteilungen der Kreise
den Geschäftsverteilungsplan am 10. Februar ausgestellt. Am 20. Februar haben die
Mitarbeiter über die Einrichtung berichtet. Die Abteilung hat am 2. März sofort für die
genossenschaftliche Gruppen mitgeteilt, dass sie mit welchem Fragen an die Abteilung
wenden können. Die Partei hat erwartet, und es war Priorität, dass die Abteilung der
Landwirtschaft für die produktionsgenossenschaftliche Gruppen Unterstützung gibt.17
Wie hat die Abteilung die „Kulaken” eingeschränkt? Schon am 4. März 1950 hat die
Abteilung eine Nachricht von dem Direktorat der Landwirtschaft Sopron bekommen,
sie mussten verhindern, dass ein „Kulak” in Magyarkeresztúr seine Tiere auf das Zuchtviehmarkt nicht bringen kann. Die Nachricht hat nicht genauer enthaltet, wie musste
die Abteilung das verhindern. Am 4. März fand eine Arbeitsbesprechung an der Abteilung Landwirtschaft statt. Der Abteilungsleiter hat über die folgende Arbeiten gesprochen: der „Klassenkampf” gegen die „Kulaken”, die Kollektivierung der Landwirtschaft
und die Verstärkung der landwirtschaftliche Verwaltung. Es gibt leider wenige Quellen,
die die Liquidierung ganz klar und missverständlich darstellen. Zum Beispiel am 6.
Marz hat die Abteilung für den Direktorat der Landwirtschaft Sopron berichtet, dass
eine landwirtschaftliche Gruppe die Tätigkeit hatte, einen Bauern zu liquidieren. Es
wurde festgestellt, „… dass es nicht für die Wirklichkeit entspricht, dass die Gruppe den
Neubauern K. B. aus ihrem Haus ausziehen zwingen gewollt hat.” Man kann sehen,
dass es um einen Neubauern geht, also der durch der Bodenreform Boden bekommen
hat. Die Politik der Partei wollte in dieser Zeit die Neubauern fördern, und sie überzeugen, in die genossenschaftliche Gruppen einzutreten.18
Die Abteilung der Landwirtschaft in dem Kreis Csorna hatte keine genügende
Schreibwaren, Formulare. Sie konnten ihre Aufgaben nicht planmäßig erfüllen. Die
genossenschaftlichen Gruppen, die das sowjetische Vorbild gefolgt haben, hatten drei
Typen. Am meisten waren sie Typ I, das heißt dass die Mitgliedern ihre Ackerland in die
Gruppe einbringen mussten, aber die Boden blieb in ihrem Eigentum. Der Viehbestand
blieb in ihrer persönlichen Hauwirtschaft.19
Wenn die Bauern die Ablieferungspﬂicht nicht erfüllt haben, der Rat der Gemeinde
konnte die Ablieferungspﬂichten mit 5–10% erhöhen. Die Grundlage der Strafen war
eine Verordnung des Rates des Präsidenten vom Juni 1950. Die Abteilung der Landwirtschaft Csorna hatte im März auch die Aufgabe, ein Plan der Zuckerrübe an Großbauern zu erheben. Die sogenannte „Kulaken” mussten sich bei dem Rat der Gemeinde
erscheinen, und dort den Vertrag unterzuschreiben. Es wurde von oben entschieden,
dass der Größe der Fläche der Zuckerrübe wie groß sein muss. Diese Verpﬂichtung,
Zuckerrüben zu produzieren, war für den Großbauern unrentabel, weil der Staat später
die Aufkaufpreis so festgelegt, dass es für die Großbauern niedriger war, wie für den
„werktätigen Bauern”. Sie konnten mit dem Staat auch einen Vertrag abzuschließen,
aber die Großbauern waren verpﬂichtet darauf, und sie mussten Zinsen nach der Saat
und nach dem Düngemittel bezahlen.20
Mezőgazdasági Igazgatóság iratai 1950. 1.db.
17
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Man kann mit diesem Beispiel sehen, dass die Abteilung die Aufgabe hatte, diese Verpﬂichtung durchzuführen. Ein Beauftragte musste die „Kulaken” kontrollieren, ob sie
nach der Vorschrift bewirtschafteten. Die Großbauern mussten nicht nur Zuckerrüben
so für den Staat produzieren, sondern auch anderen Kulturpﬂanzen. Dieses Beispiel
stellt sehr gut dar, dass nicht nur die Bodenﬂäche der „Kulaken” eingeschränkt war,
sondern auch die Bewirtschaftung ihre gebliebene Boden. Diese Weise war nachteilig
auch für den Staat, weil die Großbauern ihre Güter aufgegeben haben, so der Staat weniger Einkommen hatte. Die Staatspartei konnte die Bewirtschaftung der Privatgrundbesitzern durch die Abteilungen der Landwirtschaft in den Kreise beeinﬂussen.
Im 1950 wurde 2.052 Bauern in dem Komitat Győr-Sopron als „Kulak” bezeichnet.21
In den Dörfern die Notare haben regelmäßig für die Abteilung über die „Kulaken” berichtet. Es gibt mehrere Beispiel in dem Kreis Csorna, wo ein Notar für die Abteilung
berichtet hat, dass ein Großbauer ihre Zuckerrübe nicht gehackt hat. Der Großbauer
wurde als Saboteur in dem Bericht bezeichnet. Das Direktorat der Landwirtschaft hat
im März 1950 für die Abteilung der Landwirtschaft Csorna eine Nachricht geschickt. Sie
haben beschwertet, dass die entstehende genossenschaftliche Gruppen keine Vertrauen in der Abteilung der Landwirtschaft des Rates des Kreises haben, und die Gruppen
wenden sich mehrmals mit ihren Klagen und Anträge an das Direktorat, oder an das
Ministerium für Landwirtschaft. Das Direktorat hat darauf hingewiesen, dass die Abteilung der Landwirtschaft die Beziehung mit den Gruppen verbessern muss.22
Am Ende März 1950 fand die erste Arbeitsbesprechung der Abteilung statt. Die
Mitarbeiter der Abteilung wurden zu den genossenschaftlichen Gruppen eingeteilt.
Der Abteilungsleiter hat gesagt, dass die „Kulaken” nicht so säen, wie sie wollen, es
wurde durch der Abteilung kontrolliert. Es wurde auch erwähnt, dass die genossenschaftlichen Gruppen ihre Ernteerträge erhöhen müssen. Es war ein Mitarbeiter von
dem Ministerium für Landwirtschaft anwesend, der hat im Kontext des sozialistisches
Wettbewerbes gesagt, dass die Abteilung der Landwirtschaft die „Kulaken” liquidieren
muss. Es erschien so, wie ein Ziel. Das Zitat, „wir liquidieren die Kulaken” war eine
Zielstellung für die Abteilung. Andere Zielsetzung war noch, zwei genossenschaftliche
Gruppen in dem Kreis zu schaffen, als Muster. Der Titel der Dissertation, „Wir liquidieren die Kulaken” wurde in dem Protokoll der Besprechung durchstrichen. Aber es blieb
immer noch lesbar für die Forscher.23

Die andere Tätigkeiten der Abteilung der Landwirtschaft
des Rates des Kreises Csorna
Die Abteilung der Landwirtschaft Csorna hatte die Aufgabe, genossenschaftliche
Gruppen in dem Kreis zu schaffen und zu helfen. Die Mitarbeiter haben im Sommer
über den Stand der Ernte wöchentlich berichtet. Sie haben in den Dörfer Agitation und
Aufklärungskampagne durchgeführt. Sie mussten auch Veranstaltungen für die Bauern
halten. Die Mitarbeiter mussten im Prinzip die genossenschaftlichen Gruppen zweimal
pro Woche kontrollieren und instruieren. Sie mussten helfen bei der Werkplanung und
21
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bei der Rechnung der Arbeitseinheiten. Die Gruppen haben in den Brigaden gearbeitet
und die Abteilung musste auch die Arbeitsweise kontrollieren. Das größte Problem bei
den genossenschaftlichen Gruppen war die Buchhaltung. In viele Fälle in den Gruppen
waren die Vorstände unfähig, die Gruppe zu leiten. Die genossenschaftlichen Gruppen
haben Mitgliederversammlungen gehalten und damit den Vorstand gewählt. Aber die
Mitarbeitern der Abteilung konnten empfehlen, den Vorstand zu verändern. Es gibt
Beispiel, dass ein Mitarbeiter in dem Kreis Csorna bei der Abteilung empfohlen hat,
einen Vorsitzenden einer Gruppe abzusetzen.24
Es war mehrere Äußerungen in den Dörfer gegen die Kollektivierung. Die Abteilung
musste diese Nachrichten überprüfen. Zum Beispiel es war in dem Dorf Mihályi, wo die
Bauern gesagt haben, dass es in der genossenschaftlichen Gruppe die Rechnung der
Arbeitseinheiten 50 Lehrer machen mussten. Die Berichte von den Mitarbeiter der Abteilung zeigen, dass es in den Gruppen in der Wirklichkeit Problem war. Die Abteilung
hat gegen die ähnlichen Nachrichten größere Agitation geführt. Die Abteilung hatte im
August immer noch nicht keine genügende Verkehrsmittel und Schreibwaren.25

Das Forschungsergebnis und die Zusammenfassung der Tätigkeit
der Abteilung der Landwirtschaft in dem Komitat Győr-Sopron
Kreis Csorna im 1950
Die Abteilung der Landwirtschaft hatte im 1950 in dem Kreis Csorna eindeutig zwei
Hauptaufgaben. Einerseits musste sie auf dem Land produktionsgenossenschaftliche
Gruppen organisieren, andererseits musste sie parallel die Güter der Großbauern
liquidieren. Die Literatur über die Landwirtschaft nach 1945 in Ungarn beschäftigt sich
mit diesem Thema wenig. Man kann lesen über die Tätigkeit der Staatspolizei und die
andere Behörden der Diktatur. Die Abteilung der Landwirtschaft war auch ein Mittel
der Staatspartei, die Gesellschaft und die Wirtschaft zu umgestalten. Die Abteilung
hätte die allgemeine landwirtschaftliche Produktion auf dem Land unterstützten
gemusst, aber sie hat ganz im Gegenteil gearbeitet. Ihre Tätigkeit hat zu dem schwere
Versorgungslager des Landes beigetragen. Die lokalen Organe des Staates haben sich
die Partei bedient. Die exekutive Gewalt hat den Willen der Staatspartei durchgeführt.
Die weiteren Forschungen können Vergleich zwischen den Abteilungen in dem
Land sein und andere Fragen beantworten. Wie haben die anderen Abteilungen der
Landwirtschaft in den Kreise gearbeitet, es war vielleicht Unterschied? Es war irgendwo
der Widerstand der Bauern größer? Wie hat der Staatsmacht reagiert?
Die Maßnahmen gegen den Großbauern hatten Wirkung. In dem Komitat Győr-Sopron im 1951 waren mit 102 Großbauern weniger. In dem gesamten Land war die Zahl
fast 5.000.26 Diese Menschen haben ihre Güter aufgegeben, und viele von ihnen haben
nach dem Ausland geﬂüchtet. Viele Bauern mit den Familienangehörigen wurden nach
Arbeitslager deportiert. Die Propaganda des Staates hat die „Kulaken” so dargestellt,
wie sie nicht gearbeitet hätten. Die „Kulaken” haben in der Wirklichkeit so gearbeitet,
wie die „werktätige Bauern”. Die Abteilung der Landwirtschaft ab 1950 hatte eine große
24
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Rolle in der Diskriminierung der Großbauern gespielt, und hatte der Ziel, sie zu liquidieren. Die Umgestaltung der Gesellschaft war ein kommunistisches Ziel. Die Partei
der Ungarischen Werktätigen wollte mit der Kollektivierung eine neue gesellschaftliche
Schicht schaffen, die Klasse der sozialistischen genossenschaftlichen Bauern. Die genossenschaftliche Arbeit durch sowjetisches Vorbild war für die Bauern fremd. Die Begriffe Einschränkung, Neutralisierung, Verdrängung haben die Liquidierung gemeint.
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Lukács Dávid

Észlelési küszöb alatti ingerek bemutatásának hatása
az emlékezeti teljesítményre
Hatással vannak-e a memóriakapacitásra a nem tudatosult ingerek?

Bevezetés
Szubliminális ingerek és a rá írányuló kutatások

A

szubliminális ingerekre a 20. század végén jelentkezett komolyabb érdeklődés a
kognitív pszichológia keretein belül. A szubliminális ingerek olyan képi ingerek,
amelyek gyorsabban felvillannak, mint ahogy a személy észlelné (vagy egy maszkoló
inger elfedi az észlelés előtt), vagy olyan hangingerek, amelyek hangereje az auditoros
küszöb alatt található (vagy egy maszkoló inger elfedi a hangot) (BROOKS ÉS MTSAI
2012.). Dixon szerint „Az agy olyan külső ingerekre is válaszol, amelyeket valamilyen
okból tudatosan nem észlelünk. Ezen ingerek hatása ugyanolyan változatos lehet, mint
azon szenzoros ingerek hatása, melyek ténylegesen bejutnak a tudatba. Az előbbiek
közé tartoznak a kiváltott kérgi potenciálok, az EEG-ben bekövetkező változások, az
elektrodermális válaszreakciók, valamint a szenzoros küszöbök változásai. Ugyanide
tartoznak még a memóriára és a szódöntésekre gyakorolt hatások, és az olyan szubjektív megnyilvánulások, mint a tudatos perceptuális élmények, az álmok és a megfelelő
érzelmek kiváltásának változásai”. (RÉVÉSZ 2011. 10.) Ezzel ellentétben azokat az ingereket, amelyeket tudatosan észlelni tudunk és a tartalmát is felismerjük, szupraliminális
ingereknek nevezzük (BROOKS ÉS MTSAI 2012.).
A szubliminális ingereknek számos hatását vizsgálták már. Bizonyítottan hatást gyakorol a viselkedésre, az emóciókra és a kognícióra is (észlelés-feldolgozásra).
Packard (RÉVÉSZ 2011.) 1985-ben beszámolt arról, hogy egy szupermarketben 6
hónapon keresztül a háttérzenével egyszerre szubliminálisan sugározták a „Becsületes
leszek.”, „Nem fogok lopni.” mondatokat. Következményképpen a boltokban a pénztári hiány 90%-kal, a lopások mennyisége pedig 65%-kal csökkent. Merikle (MERIKLE
1998.) kísérletében szavakat mutatott be szubliminális (50 ms) és szupraliminális
(150 ms) időtartammal. A kísérlet következő szakaszában a kísérleti személyeknek az
előbb mutatott szavak első három betűjét mutatták fel és arra kérték meg őket, hogy
egészítsék ki azokat bármely értelmes, egész szóra, de ne az eredetileg látott szóra.
Például az eredeti inger „dough” volt, aminek értelemszerűen „dou” az első három
betűje, de nem szabadott újra „dough”-ra kiegészíteni, hanem például „doubt”, vagy
„double”-re. A kísérleti személyek közül a szupraliminális ingert észlelők meg tudták
oldani a feladatot, azonban a szubliminális ingert kapó emberek önkéntelenül is az
eredeti szóra egészítették ki a szótöredéket. Marcel (MARCEL 1983.) pedig kimutatta
a szubliminális ingerek szemantikus előfeszítő hatását. A szóingerhez (pl. „doktor”)
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tartozó reakcióidő rövidebb volt abban az esetben, ha egy jelentésében hasonló (pl.
„nővér”) inger könnyítette meg a célinger feldolgozását, mint amikor nem volt jelentésbeli kapcsolat a két szó között (pl. „könyvtár”).
Murphy és Zajonc (MURPHY – ZAJONC 1993.) kínai ideográfokat (írásjeleket) mutattak be a kísérleti személyeknek, azután 4 milliszekundumos szubliminális ingert,
vagy 1 szekundumos szupraliminális ingert kaptak. Ezek az ingerek mosolygó vagy
mogorva arcképek voltak. Ezt követően a résztvevők feladata az volt, hogy egy ötfokú
skálán jelöljék be, hogy szerintük az adott ideográf mennyire bír pozitív, vagy negatív jelentéssel. Murphy és Zajonc azt az eredményt kapta, hogy a szubliminális inger
komoly hatással volt arra, hogy a személyek egy adott ideográfot pozitív, vagy éppen
negatív érzelmi töltetűnek rangsorolnak be. A szupraliminális inger esetében ez a hatás igencsak elenyésző volt, vagy egyáltalán nem volt hatással az értékelésre. Ebből
arra következtettek, hogy az affektív reakciókra a tudattalan észlelés sokkal nagyobb
hatással van, mint a tudatos észlelés. Lee, Kang, Lee, Namkoong és An (LEE ÉS MTSAI
2011.) kutatásában arra kérték a résztvevőket, hogy a képeken látott személyeket értékeljék a magukra vonatkoztatott érzelmi hatása és az arckép őszintesége szerint.
Lee és mtsai. azt az eredményt kapták, hogy azoknál a személyeknél, akiknél félelmet
ábrázoló képeket villantottak fel szubliminálisan, sokkal kellemetlenebb hatást váltott
ki a célinger (bemutatott arcok), mint akiknek az örömöt ábrázoló képeket vetítették a
tudtukon kívül. Akik pedig egyszerre kaptak félelmet és undort ábrázoló szubliminális
ingereket, azok az adott arcot kevésbé találták őszintének. Ez a kutatás is alátámasztotta Murphy és Zajonc elméletét.
Bargh és Pietromonaco (RÉVÉSZ 2011.) igazolta a szubliminális ingerek kogníciót
befolyásoló hatását. A szubliminálisan felvillantott „hostile” (rosszindulat) szó befolyásolja az ambivalensen viselkedő személyekről alkotott képet, azaz nagyobb valószínűséggel állapítják meg egy adott személyről, hogy a viselkedése ellenséges. Bargh,
Lombardi és Tota (RÉVÉSZ 2011.) ezt bebizonyította a „lovely” (kedves), a „shy” (félénk) szavakra is.

1.2. Előfeszítés (priming)
Már Dixon megállapította, hogy a memóriafolyamatokra is hatással vannak a
szubliminális ingerek, azonban erre irányuló kutatások, amelyek számszerűsíthetnék
a szubliminális ingerek memóriakapacitásra gyakorolt hatásait, még nem születtek.
Jelen kutatás ezt az űrt próbálja betölteni. A kutatás lebonyolításához az előfeszítéses vizsgálati módszer ígéretesnek mutatkozott. Az előfeszítés (priming) azt a hatást
jelenti, amikor egy inger észlelése és felidézése előfeszíti, segíti az ingeranyag eredményesebb feldolgozását (BADDELEY 2003.). Forster (THUMA 2008. 25.) szerint
„amennyiben két szó kérgi reprezentációja egymással kapcsolatban áll, úgy egyiküket
olvasva vagy hallva a másik is automatikusan előfeszítődik. Az automatikus tovaterjedő aktiváción azt értjük, hogy az előfeszítő szóval asszociálódott szavak a közöttük
fennálló idegsejtek közötti serkentő kapcsolatokon keresztül aktiválódnak, ezáltal a
reakcióidő lerövidül”. A priming során két, vagy három ingercsoportot alkalmazunk,
amely – általában – rövid időn belül követik egymást. Az előfeszítés során először egy
előfeszítő ingert (vagy ingerkombinációt) mutatunk be. Ezt követheti egy maszk-inger,
amely opcionálisan választható. Szerepe abban áll, hogyha az előfeszítő inger és a
célinger között kevés időt (maximum néhányszáz milliszekundumot) akarunk hagyni,
ezáltal szüntetve meg a priming utóképét. Ebből következik, ha hosszabb az idői keret,
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nincs értelme maszkoló ingert használni. A végső inger a célinger: az az inger (vagy
ingercsoport), amelyen az előfeszítő inger hatását akarjuk lemérni. Hatását egyes vizsgálatoknál a reakcióidő hosszával (pl. lexikai döntések esetén), más esetekben pedig a
helyes válaszok számával (pl. szókiegészítés, szófelidézés) értékelhetjük (BADDELEY
2003.). Az előfeszítésnek több típusát különböztethetjük meg. Az ingerlés megvalósulása szerint lehet: észlelési küszöb feletti (szupraliminális), vagy észlelési küszöb alatti
(szubliminális). Másik kategória, mikor az előfeszítő inger jelentéstani asszociációját,
vagy az inger újbóli feldolgozását készíti elő, lehet: szemantikus (előbb említett), vagy
repetitív (utóbb említett). Aszerint, hogy a priming, majd a célinger verbális vagy nonverbális, megkülönböztetünk: verbo-verbális, verbo-perceptuális, percepto-verbális és
percepto-perceptuális előfeszítést. (Azonban fontos megjegyezni, hogy a verbális ingerek vizuálisan, taktilisan és akusztikusan; míg a non-verbális ingerek bármely modalitásból származhatnak.) Továbbá aszerint, hogy az ingerek ugyanabból a modalitásból
származnak, vagy sem, megkülönböztetünk: intermodális és intramodális előfeszítést
(GREENE – EASTON – LASHELL 2001.).

Hipotézisek
1. A szubliminális repetitív előfeszítő ingert kapó kísérleti személyek felidézési teljesítménye meghaladja a kontroll csoportét.
2. A disszonáns szubliminális primingot kapó személyek felidézési teljesítménye
gyengébb, mint a kontrollcsoporté.
3. A szubliminális repetitív előfeszítő ingert kapó kísérleti személyek kevesebb hibás felidézést produkálnak, mint a többi csoport.
4. A disszonáns szubliminális primingot kapó személyek követik el a legtöbb hibás
felidézést a három csoport közül.

Módszer
Kísérleti módszer
A kísérlet DMDX programmal lett programozva. Ehhez rendelkezésre állt egy 266 mintás olasz vonalrajz-készlet. Az egyszerűség kedvéért 5 csoport lett létrehozva a képekből: állatok, gyümölcsök, zöldségek, ruhák és a közlekedési eszközök csoportja, melyek 5-5 képet tartalmaztak.
A kontroll csoport esetében csak szavak kerültek vetítésre, melyek egyenként 3 másodpercig voltak láthatók, azután a következő inger leváltotta azt. Ebben az esetben
nem történt priming. A szubliminális repetitív primingot tesztelő csoport esetében 33,4
milliszekundum hosszúságú inger került vetítésre, melyet 33,4 milliszekundum időtartamra maszkoló inger maszkolt. Ezt követően látta a kísérleti személy az előfeszítő
ingerrel megegyező, nyomtatott betűs, írásos ingert. A harmadik csoport a disszonáns
szubliminális előfeszítő ingereket kap 33,4 milliszkundum ideig, melyet azonos időintervallumú maszkoló inger követ, végül az előfeszítő ingertől eltérő, nyomtatott betűs,
írásos célinger lesz látható 3 másodpercig.
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Minta leírása
A vizsgálat mintái a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának pszichológia szakos hallgatóiból álltak. A kísérleti személyeket az első, második és harmadik
évfolyamos tanulók alkották.
A vizsgálatban 118 személy vett részt. Közülük 34 fő (28,8%) férﬁ és 84 fő (71,2%)
nő. Életkori eloszlás szerint 6 fő (5,1%) 18 éves, 26 fő (22%) 19 éves, 27 fő (22,9%) 20
éves, 28 fő (23,7%) 21 éves, 16 fő (13,6%) 22 éves, 5 fő (4,2%) 23 éves, 4 fő (3,4%) 24
éves, 2 fő (1,7%) 25 éves, 3 fő (2,5%) 26 éves és egy fő (0,8%) 32 éves.
A kísérleti személyek 3 csoportra lettek osztva. A kontroll csoport 38 főből (32,2%),
a szubliminális repetitív primingot kapó csoport 42 főből (35,6%), a szubliminális diszszonáns előfeszítő ingert kapó csoport pedig 38 főből (32,2%) állt.

Statisztikai módszerek
A kontroll csoport, a repetitív szubliminális primingot észlelő csoport és a disszonáns szubliminális ingerrel történő előfeszítést kapó csoport rövidtávú, valamint a
hosszútávú memóriájának teljesítménye (helyesen felidézett szavakat ideérve), valamint e három csoportnak a rövid távú és hosszú távú memóriatesztben elkövetett hibái
(kizárólag a tévesztést értve ide, a kihagyást nem vizsgálva) egy kevert mintás és egy
független mintás varianciaanalízissel (beleértve az Anova-vizsgálatot is) lettek kiszámítva az SPSS program segítségével.

Eredmények
A rövid távú memória-teszt esetében a kontroll csoport és a disszonáns ingereket kapó
csoport nem különbözött egymástól szigniﬁkánsan a szótalálat szempontjából (közel
azonos eredményt ért el mindkét csoport). Azonban a repetítív előfeszítést tapasztaló
csoport szófelidézése átlagosan 2–2,5 szóval haladta meg a másik két csoport eredményét (ami 20%-os teljesítménynövekedést jelent a kontrollcsoporthoz képest). Ebben
a feladatban a téves felidézések szempontjából sem különbözött a disszonáns ingert
kapó csoport és a kontroll csoport, azonban a kontrollcsoporthoz viszonyítva 82%-kal
kevesebb hibázást produkált a repetitív ingerlést tapasztaló csoport.
A másnap reggeli (hosszú távú memóriára irányuló) vizsgálaton is a repetitív ingereket tapasztaló csoport mutatta a legjobb teljesítményt (20–23%-kal meghaladva a többi
csoport eredményét). A másik két csoport ezzel szemben nem különbözött egymástól
szigniﬁkánsan. Azonban a disszonáns ingereket tapasztaló csoport 86%-kal több hibás
szófelidézést követett el, mint a kontroll csoport.
Az Anova-vizsgálat pedig megmutatta, hogy a memóriatárak között interakció ﬁgyelhető meg. A rövid távú memória a felidézés során hatékonyabb, mint a hosszú távú
memória (a szófelidézés átlaga kisebb a hosszú távú memória esetén). Ellenben a memóriatárak és a csoportok között nincs interakció. A rövid távú memória a hosszú távú
memóriától függetlenül működik. A szófelidézés és a kihagyott szavak átlagai pedig
interakcióban állnak a fentebb leírt csoportokkal, ami azt mutatja, hogy találat-hiba
tekintetében eltérően működnek a kontroll, a repetitív ingereket észlelő és a disszonáns
ingereket kapó csoportok.
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Megvitatás
Az első hipotézis, mely szerint a repetitív előfeszítő ingert kapó kísérleti személyek
felidézési teljesítménye meghaladja a kontrollcsoportban lévőkét, helytállónak bizonyult. A repetitív ingert észlelő személyek a rövid távú felidézés során átlagosan 2,5
szóval, hosszú távú felidézés során pedig átlagosan 2 szóval haladták meg a kontrollcsoport felidézési teljesítményét. Mivel jelen vizsgálathoz hasonló kutatások alig születtek, az alábbi kutatások bemutatásával érinthetjük a téma peremterületeit. Azonban
fontos megjegyezni, hogy az alábbi kutatások korában a 100 milliszekundum hosszúságú stimulus is szubliminális ingernek számított, hiszen nem voltak – a maihoz hasonló mértékben – hozzászokva a digitális szerkezetek általi ingerek „bombázásához”.
Erdélyi és Haber kutatásukban (RÉVÉSZ 2011.) 100 milliszekundum időtartammal mutattak egy adott képet a kísérletben résztvevőknek, majd lerajzoltatták velük a látott
képet. Miután lerajzoltak egy – többnyire erősen hiányos részletekkel rendelkező – rajzot, szabad asszociációs módszerrel szavakat kértek a rajzról. Az első 12 asszociációval
kapcsolatban újabb 10–10 szót kértek a kísérleti személytől. Ezek után újra lerajzoltatták az eredetileg látott képet. Mindez a szabad asszociációs módszer azt eredményezte,
hogy sokkal több részletre emlékeztek a kísérletben résztvevők. Tehát a hosszú távú
memóriát javítja az asszociációs folyamat, amennyiben szubliminális ingert észleltek a
kutatásban résztvevők.
Jelen kutatás esetében azért releváns Erdélyi és Haber vizsgálata, mert a kutatás végeztével számos ember jelezte, hogy kategorizáció révén asszociálni próbált a további
szavakra. Példuál a szubliminális repetitív primingot észlelő személy emlékezett a zöldség kategóriából a „sárgarépa” és a „hagyma” szavakra, szabad asszociáció során pedig
„kukorica” és a „tök” szó is eszébe jutott. Pötzl (PÖTZL 1960.) kutatásában szintén 100
milliszekundum időtartamra egy képet mutatott fel a kísérleti személyeknek. Ezután
megkérte őket, hogy emlékezetből rajzolják le a látott képet, valamint hogy következő
reggel rögzítsék az éjszaka megálmodott álmokat minél nagyobb részletességgel. Pötzl
felismerte, hogy a kísérletben résztvevőknek az álmaikban számos olyan részlet jelent
meg, amelyeket azelőtt nap nem voltak képesek rajzaikban megjeleníteni. Pötzl is bebizonyította, hogy a percepció és a tudatosság nem ugyanaz a folyamat, hiszen a percepció megtörténik a szubliminális ingerek befogadása által is, de nem jutnak keresztül a
„tudatosság küszöbén”. A szubliminális ingerek más viselkedéses válaszokhoz vezetnek (RÉVÉSZ 2011.).
Jelen kutatás esetében azért fontos Pötzl vizsgálatáról szót ejteni, mert a hosszú
távú memóriateszt az álmok után, másnap reggel lett elvégezve. Emiatt sejthető, hogy
a szubliminális repetitív ingert észlelő csoport felidézési teljesítményében a Pötzljelenség (álom alatti feldolgozás) révén jött létre a két–két és fél szavas többlet, amellyel
felülmúlta a disszonáns primingot kapó csoportot és a kontroll csoportot. Ugyanúgy
Fischer (RÉVÉSZ 2011.) a kutatásában 100 milliszekundumos időtartammal egy képet
mutatott be, amely három geológiai formát ábrázolt a háttérben, alatta pedig két férﬁ tartózkodott. A kísérleti személyeket arra kérték, hogy rajzolják le emlékezetből az
előbb felmutatott képet, valamint másnap újra rajzolják le a képet az álom alapján.
Fischer azt az eredményt kapta, hogy álom előtt kevésbé részletes képeket produkáltak
a kísérletben résztvevők, álom után pedig egy részletesebb képet rajzoltak le, sokan
olyan elemeket használva, amelyeket azelőtt nap nem tudtak lerajzolni rövidtávú emlékezetük révén. Fischer ezek következményeképp több megállapításra jutott: 1. Az ész-
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lelési folyamat a szubliminális ingerlés esetén sokkal gazdagabb, mint azt az azonnali,
tudatos felidézésben megjelenik. 2. A szubliminális ingerek rövid időintervallumuk ellenére fotograﬁkusan megjelennek az álmokban. 3. Bemutatást követően a képek igen
gazdag graﬁkai transzformációk szintjén tárolódnak. 4. Az álommunka szoros kapcsolatban van a szubliminális regisztrációval (RÉVÉSZ 2011.). Ezen kutatások alátámasztják, hogy a hosszú távú memóriába átíródást segítik a szubliminális ingerek (jelen kutatásban a repetitív szubliminális ingerek). A kontroll csoporttal összevetve 23%-kal javul
a szófelidézés teljesítménye, amennyiben az alanyok szubliminális repetitív primingot
észleltek. Ebben az eredményben tehát komoly szerepe lehetséges a szabad asszociációknak és az álommunkának.
A második hipotézis, miszerint a disszonáns primingot kapó személyek felidézési
teljesítménye gyengébb, mint a kontrollcsoporté, nem bizonyult helytállónak. A disszonáns előfeszítő ingert kapó személyek felidézési teljesítménye sem a rövid távú memória, sem a hosszú távú memória tekintetében nem különbözik szigniﬁkánsan a kontrollcsoporttól. Az előfeltevés a disszonáns priming hatásáról Festinger (FESTINGER 2000.
76.) kognitív disszonancia-elmélete körül csoportosult. Festinger elmélete hangsúlyozza, hogy az észlelt elemek között lehetségesek disszonáns kapcsolatok. A disszonancia
jelenléte azonban a disszonancia elkerülése, illetve csökkentése érdekében a személyre
irányuló nyomást idéz elő. Ez a nyomás viselkedési és kognitív változásokban, illetve
az új információkkal való óvatosságban jelenik meg (vagyis a reakcióidő romlásával).
Azonban ezt jelen kutatás nem támasztotta alá. Lehetséges, hogy azért nem, mert szemantikus kompenzáció történt az ingerfeldolgozás során, azaz a random sorrendű előfeszítő ingerek bizonyos esetekben megegyezhettek a célingerekkel, ezáltal időről-időre
feljavították a személyek teljesítményét. (Erre alapozva érdemes lenne újabb kutatásokat végezni a témával kapcsolatban.)
A harmadik hipotézis, miszerint a szubliminális repetitív előfeszítő ingert kapó kísérleti személyek kevesebb hibás felidézést produkálnak, mint a többi csoport, részben
beigazolódott. A szubliminális repetitív ingert tapasztaló csoport a rövid távú memóriatesztben a 82%-kal kevesebb téves felidézést produkált, mint a kontroll csoport. Ezt
magyarázhatjuk azzal, hogy a szubliminális repetitív ingereket észlelő csoport hibás
felidézése a szubliminális repetitív ingerek révén redukálódott. Ezzel szemben a kontroll csoport nem kapott segítő ingeranyagot (amely csökkenthette volna az átélt bizonytalanságot), ezáltal több hibát követett el a felidézési feladatban.
A negyedik hipotézis, miszerint a disszonáns primingot kapó személyek követik el
a legtöbb hibás felidézést a három csoport közül, részben bizonyított. A rövid távú memóriateszt során a disszonáns előfeszítést megﬁgyelő személyek nem mutattak szigniﬁkáns eltérést a hibás felidézések számában a többi csoporttól. Ezzel szemben a hosszú
távú memóriateszt során a kontroll csoportnál már 86%-kal több hibát produkáltak. Ezt
valószínűleg az okozza, hogy a szubliminális ingerek feldolgozásához szükséges az
álommunka, amely során feldolgozódik az információ. Ezt a feltételezést megerősíti az
is, hogy több képet is felidéztek a vizsgálati személyek, amelyek csupán az összezavarást szolgálták és nem szerepeltek abban a szólistában, amelyet el kellett sajátítaniuk.
Mindent egybevetve, láthatjuk, hogy a szubliminális repetitív ingerek körülbelül 20–
25%-kal megnövelik a rövid és a hosszú távú felidézési teljesítményt a memóriatesztek
során, ezzel párhuzamosan akár drasztikus mértékben (akár 82%-kal) redukálhatja a
helytelen felidézést. A szubliminális repetitív ingerek memóriára gyakorolt hatása tehát
tekintélyes, ezért érdemes további vizsgálatokkal feltérképezni a szubliminális ingerek
memóriára gyakorolt hatásmechanizmusát. Ezen kutatások eredményei jelentős mér-
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tékben alkalmazhatók lennének az oktatás digitalizálódott formáiban. Ez azt eredményezné, hogy például az iskolákban és egyetemeken projektor által kivetített digitális
szöveg mellé szubliminális repetitív ingert alkalmaznának, amely során kisebb erőfeszítéssel ugyanolyan minőségben, vagy ugyanakkora erőfeszítéssel sokkal magasabb
fokon el lehetne sajátítani az elhangzottakat. Ezt meg lehetne valósítani szublimnális
repetitív hanganyaggal (amelynek a hangereje az auditoros küszöb alatt található), írásos (felvillanó, vagy csekély intenzitású) szöveggel, képpel (rövid reakcióidővel, vagy
homályosan látható), vagy komplex ingerekkel (több modalitás együttes szubliminális
ingerlésével, például képi és hangingerek együttes használatával). Tehát jelentős eredményeket lehetne elérni ezzel a módszerrel például a nyelvtanulás (kiemelten a szókincs-elsajátítás) terén, de akár egyes humán beállítottságú tantárgyak esetében is
(szubliminálisan megerősítve a tananyag lényeges elemeit).
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Madarász Eszter

Játszmakereső
Tandori Dezső sakkversei

Bevezetés

T

andori Dezső 1973-ban megjelenő Egy talált tárgy megtisztítása c. verseskötetében
jelent meg a három „sakkvers”ként elhíresült vers (A betlehemi istállóból egy kis
jószág kinéz, Táj két ﬁgurával, A gyalog lépésének jelölhetetlensége osztatlan mezőn),
melyek a klasszikus versfogalmat átírva billentik ki az olvasót a hagyományos líra világából.
A versek legfőbb közös tematikus koncepciója az, hogy a nyelv határait kitágítva,
absztrakt szimbólumokkal, illetve a szöveg graﬁkai elrendezésével operálva próbálnak
új kommunikációs lehetőséget teremteni maguk és a befogadó között.1
A fenti sorokban tett bevezetés ugyan összefoglalhatna egy általános vers-deﬁníciót,
de ez korántsem ilyen egyszerű. Több ízben kell feltenni fontos kérdéseket, melyek
maguk az alkotások mibenlétét is egzisztenciálisan megkérdőjelezik. Egyáltalán versek
ezek? Mi a vers, vagy jobban mondva: mik a versek? hogy működik a versben reprezentálódó nyelv? mi ez a nyelv? és végül: mi a szöveg?
E kérdések adják jelen kutatás relevanciáját, hiszen három versben kérdőjeleződik
meg az az évezredes múltra tekintő tudás, mellyel versnek nevezünk alkotásokat, és
mindez a (sakk)játékon, és „csak egy játékon” keresztül implikálódik.

Mi a vers?
Véleményem szerint a fenti kérdésekre úgy adhatunk választ, ha a nyelvet is vizsgálat
alá helyezzük, a nyelvészetet segítségül hívva. Eszerint a következő fontos megállapításokat tehetjük:
A vers alapvető létmódja az, hogy a nyelv, a nyelvi megformáltság által hat.
A poétika – Roman Jakobson szavaival – „elsődlegesen azzal a kérdéssel foglalkozik,
hogy mi tesz egy nyelvi közleményt műalkotássá, minthogy a nyelvészet a verbális szerkezet átfogó tudománya, a poétika a nyelvészet szerves részének tekinthető”2.
A fenti gondolatok által arra a következtetésre juthatunk, hogy az irodalom és a nyelvészet a költészet esetében nem állnak távol egymástól továbbmenve: együttesen szükségesek a teljesebb kép felvázolásához. Amellett érvelek, hogy a nyelv vizsgálata e téma
szempontjából is nagyon fontos kérdés; képes arra, hogy több oldalról világítsa meg az
első látásra csak irodalmi és hermeneutikai jellegű témát.
1
2

BEDECS 2006. 82.
JAKOBSON 1969. 212.
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Visszatérünk tehát ismét a kutatás egyik kulcskérdéséhez: mi a vers? Milyen verset
alkotó kritériumoknak felelnek, vagy épp nem felelnek meg Tandori Dezső alkotásai?
Ezen kérdések feltérképezéséhez szükségszerűen először azt a tudást kellene összegezni, ami a verssé tévő elemeket és szempontokat tartalmazza. Ehhez pedig egészen az
alapokig kell visszanyúlnunk: az antikvitás költészetfelfogásához.
Arisztotelész a művészetet utánzásként deﬁniálta. A különböző művészeti ágakat
pedig úgy különböztette meg, hogy azok milyen eszközökkel végzik az utánzást. A
költészet legfőbb ismérve a versmérték, a dallam és a ritmus volt3. Már Arisztotelész is
beszél egyfajta „bensőség” fogalomról, ami magában fogalja a költészettel való foglalkozás emberi oldalát, viszonyulását a tárgyhoz. Véleménye szerint az „utánzás az ember
veleszületett tulajdonsága (…) mindegyikünk örömét leli az utánzásban (…) természettől fogva megvan bennünk az utánzás, az összhang és a ritmus érzéke”4.
Arisztotelész időszámításunk előtti negyedik században összefoglalt költészet koncepcióját tekinthetjük napjainkban is aktuálisnak és elevennek. Mai időkben is a vers
mibenlétét a formából és az e mögött rejtőző tartalom kölcsönös együtt-járásából,
együtt-hatásából vezetjük le. A formai aspektus magában foglalja a költői képeket, alakzatokat, a vizuális elrendezést, a vers szövegként való elgondolását, a nyelvi megformáltságot stb. A tartalom bonyolultabb, messzebbre vezető problémakör, amit az egyes
befogadó álláspontja felől tudnánk egyenként rekonstruálni. A tartalom ebben a kontextusban tehát az érzelmeket, gondolatokat stb. jelölik, melyeket az alkotás kivált(hat)
az olvasóból. A vers-tudásunkhoz két másik kulcsfontosságú elem is járul: a szerző és
a cím fogalma, ezekre a későbbiekben fogunk visszatérni.
Mi valósul meg tehát e versfogalomból Tandori sakkverseiben?

Játszmakereső5
Elemezve a vers formai aspektusát több alpontot kell áttekintenünk a teljesebb kép felvázolásához.
Mit látunk? A versek formai oldalának egyik kulcspontja a mediális jelleg. Ez teljesül
Tandori sakkverseinél, a verstapasztalat meghatározó része lesz az erős vizuális reprezentáció.
Hogyan működik az alkotásokban a nyelv? Ugyan tetten érhető a verbalitás, de mindez egy speciális kódrendszer, a sakk kódrendszerével tárul az olvasó elé. A versek kapcsán keletkező tömérdek kérdéshez újabb és újabb kérdések társulnak. Kérdés lesz az
is, hogy mit kezd az olvasó a művekkel akkor, ha nem tud sakkozni, így a verstestben
megjelenő jelkomplexum jelentését nem tudja feltárni? Kérdés ez egyáltalán? Vajon
tényleg nem lehet (elvont) jelentést tulajdonítani a referenciális tartalom ismerete nélkül a verseknek?

3

ARISZTOTELÉSZ 1994. 5–9.
Uo. 9.
5
TANDORI 1976, utalás a A mennyezet és a padló c. verseskötetben szereplő Játszmakereső c. vers(ek) címére
4
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Táj két ﬁgurával

Hh6
Hg4
Hf6
Hh7
c5

Hg5

c6

He6

c7

Hd8

c8H
Megnyugtatva az olvasókat: a versek teljes mértékben lejátszhatóak, létező játékok,
nemcsak a sakk kódrendszerére hasonlító, releváns értelemmel nem rendelkező véletlenszerű jel-együttesek. A Táj két ﬁgurával c. vers esetében egy olyan sakkjátszmával
van dolgunk, ahol a gyalognak és a huszárnak, a játék során történő lépéseik alapján,
módjában állt volna leütni a másikat, de nem így lett: a végén a gyalog felvette a huszár
jelölését, testvériesen egymás mellé álltak az alapvonalra, immár két huszárként. E verset a testvéries kiegyezés, és a békekötés motívuma felől szokták értelmezni.
A betlehemi istállóból egy kis jószág kinéz c. vers „játéka” pedig a huszár nyitólépése,
amit úgy is értelmeznek, mint „arra a történelmi pillanatra való utalás, amely a nyugati
kultúra – ugyan ambivalens – nyitányát jelöli”6.
A betlehemi istállóból egy kis jószág kinéz
Hc3
Új kérdés lesz továbbá az is, hogy a versekben, alkotásokban, vagy nevezzük őket
bárminek, csak a referenciális funkció jelenlétéről beszélhetünk vagy a poétikai funkció
is teret kap?
A referenciális funkció az a kommunikációs összetevő – Jakobson kommunikációs
modelljében – ami az üzenetet oly módon szervezi, hogy az érzékelhetővé, érthetővé
tesz egy darabot a külvilág eseményeiből, tárgyaiból, vagy a belső világ tőlünk független jelenségeiből7. A poétikai funkció nemcsak a költői eszközök használatát jelenti,
„jelenléte a szöveget más nyelvi működésre kapcsolja, más nyelvi létformába teszi át
(…) az egész szöveget önmagára utalóvá, szubjektív hangsúlyúvá teszi”8. A referenciális funkció a mindennapi nyelv alapvető megnyilatkozási szférája. Azonban a poétikai
funkcióval együtt vizsgálva azt, fontos következtetésekre juthatunk: „a poétikai funkció
a referenciális funkcióval szemben megállapítható felsőbbsége nem szünteti meg a re-

6

ODORICS 2005. 14.
BÓKAY 2006. 144.
8
Uo. 135–136.
7
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ferenciát, hanem többértelművé teszi azt”9. Ha az előbbi gondolatmenetet ültetjük át a
sakkversekre, azt mondhatjuk: a referencialitás önmagában adott a sakkversekben: „a
dolgok immár önmagukat jelentik, nem képei, nem látszatai valami másnak”10. De hol
a poétikai funkció a versekben? Első ránézésre sehol! Én úgy gondolom, mégis észrevehetünk efféle tulajdonságokat a versekben. Például vizsgáljuk meg a képi elrendezést A
betlehemi…c. versnél, vagy a szám- és betű-béli egyezéseket a Táj két ﬁgurával c. vers
esetében, ezek vajon nem tekinthetőek kvázi rímeknek, vagy szóképeknek, csak épp
egy más jelrendszer kódolásában? Ha beigazolódna ezen feltevés, miszerint a poétikai
funkció is működik a versekben, egyre több ponton teljesülne az a „klasszikus igény”,
hogy versnek olvassuk az alkotásokat. Véleményem szerint erről van szó.

A szöveg. Szöveg?
Több szempontból is vizsgálat alá került már a mi a vers? miért vers? problémakör,
azonban a vers mint szöveg tárgyalására még nem került sor. Miért tekinthetjük ezeket
az alkotásokat szövegnek? Szövegek egyáltalán?
A kérdés megválaszolásához abból fogunk kiindulni, hogy a szöveg egy komplex jel,
mert több elem hierarchikus kapcsolatából épül fel11.
Vajon fontos az, hogy milyen jelekről beszélünk? A költészet esetében a verbális
kommunikációs igényünk az lenne, hogy egy természetes nyelven elhangzó entitással
találkozzunk vers képében. Szemmel láthatólag ez azonban nem teljesül.
Viszont – ismét Jakobsont idézve – „számos poétikai jegy nem csupán a nyelvtudományhoz, hanem az általános szemiotikához tartozik, vagyis a nyelv számos tulajdonsága közös más jelrendszerek tulajdonságaival”12. (Ez az állítás így pedig nemcsak a
verbális művészetre vonatkoztatható.)
Ha ez így van, a különböző jelek, mindegy az, hogy természetes nyelvi, vagy mesterséges, olyan, mint a sakknyelv, keveredhetnek egymással, felcserélhetik egymást, akár
egy versben is. Eszerint elvileg a befogadót „nem érhetné váratlanul”, hogy a verstestben nemcsak konkrét verbális elemeket talál, ami természetes nyelven hangzik el.
Petőﬁ S. János szövegfogalmát alapul véve azt mondhatjuk: a szöveg az a komplex
jel, ami egy multimediális, dominánsan verbális szemiotikai objektum, melynek írott
és, vagy nyomtatott és akusztikai manifesztációi vannak13.
E szövegelméletben a szöveg szintaxisától építkezve egészen annak pragmatikai
vonulatáig juthatunk el. Ezt fontosnak vélem hangsúlyozni, hiszen ezáltal egy olyan
elemzést kaphatunk bármiféle szövegről, ami megpróbálja annak fogalmi kereteit az
építőelemektől a bonyolultabb jelentés-jelentésadás hálózatáig kibővíteni. Nemcsak
formai és szemantikai elemzést érünk el, de kitekintést kapunk a befogadó álláspontjára a jelfelhasználás, tágabb értelemben: a szövegfelhasználás folyamatában.
Ha ismét rátekintünk a versekre, és azokat a fenti szöveg-meghatározással hozzuk
összefüggésbe, először arra a következtetésre juthatunk, hogy a deﬁníció „elfogadja” a
sakkverseket szövegként.

9

JAKOBSON 1969. 245.
A magyar irodalom története 1945–1975 (Letöltve: 2013. április 15.)
11
PETŐFI S. 2004. 17.
12
JAKOBSON1969. 212 –213.
13
PETŐFI S. 2004. 27–30.
10
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Azonban a szöveg szövegségét jobban megvizsgálva elgondolkodtató problémákat
észlelhetünk, a versek ugyanis a szövegséget több ponton megsértik.
Nem teljesül a nyelvi-szemiotikai aspektus, hiszen ezeket a sakkverseket nem lehet
kimondani, elszavalni, fordítani, nincsenek, illetve nem lehetnek akusztikai manifesztációi e műveknek. A fogalmi-nyelvi jelentésszerkezet is sérül, mert a verseknek nincsenek konkrét szavai, melyek konkrét verbális elemekkel kombinálódhatnának, természetes nyelven elhangzó szavak nincsenek a verstestben a címen kívül.
A szöveg pragmatikai aspektusait tekintve is kérdések merülnek fel.
Vajon az jut kifejezésre a verstestben, amiről a szöveg valójában szól, amit a szövegek elsődlegesen jelentenek, denotálnak? Mi erre a bizonyíték, ha nem tudunk sakkozni? Nyilvánvalóan semmi, de még akkor sem feltétlenül tudjuk azt megállapítani, hogy
miről szól a szöveg, ha a befogadó tud sakkozni. Ahhoz, hogy versként tudjon működni
az alkotás a befogadó számára, más is kell, erről a későbbiekben fogunk szót ejteni.
A másik pragmatikai kérdés pedig az, hogy vajon megfelelnek-e a befogadó világra vonatkozó ismereteivel, és a verbális kommunikációval kapcsolatos elvárásainak a
versek? Ahogy azt fentebb megállapítottuk nem, hisz ki „olvas” olyan verset, ami sakknyelven íródik?

A gyalog lépésének jelölhetetlensége osztatlan mezőn
A gyalog lépésének jelölhetetlensége osztatlan mezőn

Szükségszerű lenne e vers esetében újra feltenni a kérdéseket: mi a vers? mi a szöveg? hiszen a verstestben nem találunk semmiféle verbális elemet. Mi történik itt tehát?
Nem találunk a verstestben semmit, mert nem is lehetséges az, hogy találjunk valamit. A címmel teljes mértékben korrelál az, amit látunk. A sakktábla nincs felosztva,
a gyalognak nincs jelölése, így ezen a sakktáblán nem is léphet. Ha a sakktábla nincs
felosztva, ha nem is sakktábla funkcionálisan, akkor még egy olyan egyszerű alaplépés
sem tehető meg, amilyen a gyalogé? Továbbmenve: vajon így az egész sakkjáték ontológiailag megkérdőjelezhető, netán nem is létezik? Nem. A játék létezik, csak leírhatatlan,
kifejezhetetlen. Itt tehát az az izgalmas, hogy a jelenség nem tud jelként leírva megjelenni, mert kommunikálhatatlan a valóság e része a sakktáblára és játékosára. A nyelvben ez nem idegen jelenség. A nyelvben is gyakran hordoz funkciót a hiány, gondoljunk
csak a zéró-morfémákra. Miért ne lehetne tehát ebből a relatív szemszögből ugyanígy
szövegnek nevezni a sakkverseket?
Személy szerint sosem kérdőjeleztem meg, hogy versnek, szövegnek tekintsem-e
az alkotásokat, azonban nyilvánvaló két dolog: ha csak a verstestben megjelenő jelkomplexumot kéne pusztán önmagában értelmezni, valószínűleg lehetetlen feladatba
ütköznénk. De néhány kulcsfontosságú momentumról még nem esett szó, ami az egész
témát új és meggyőzőbb megvilágításba helyezhetné, ezek például a szerző és a cím
problematikája.
Egy saját régebbi kutatásom is azt bizonyítja, hogy a megkérdezett diákok több mint
90%-a a szerzőiség, és a címadás hatására amellett döntött, hogy versnek titulálja az
alkotásokat, bár azelőtt cím és név nélkül szerepeltetve a verseket, kémiai vegyületnek,
kódnak, nyelvi szabályrendszernek stb. vélték őket. Ahogy a szerzőiség, és a címadás
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opcióként megjelent minden megváltozott, lehetővé vált az értelmezés. Tehát a szerző
és a cím talán minden eddig elmondott kritérium, szabály, jellemző felett álló vers-szervező erő a tapasztalatok szerint. Nélkülözhetetlen elemei a szöveg, a vers fogalmának
meghatározásához és értelmezéséhez.

A játék
A téma másik, eddig fel nem tárt oldala: a játék.
Játék, ahogy az elnevezés is: sakkversek erre utal, nem véletlenül. A játék pedig valóban kiszélesíti a lehetséges értelmezések határait. Ez azt is magával hozza véleményem
szerint, hogy azt látunk a versekbe tulajdonképpen, amit akarunk. Szöveg, mert szöveg, vers, mert vers. Tehát a vers lényegét, ha lehet, és érdemes ilyet mondani, nem az
adja, hogy keressük benne az őt verssé tevő elemeket, elemezzük melyik elemnek miféle jelentése és jelentősége van, hanem inkább az, hogy magáról a szövegről, a versről,
mint meta-szövegről gondolkodjunk, és kérdezzünk. Ehhez a gondolkodáshoz pedig
szükségszerűen az a hermeneutikai irányultság kell, hogy az egyes befogadó tudjon
valamit kezdeni a szöveggel, akarjon vele valamit kezdeni, más különben értelmezés
se történik, és így számára a szöveg nem fog alkotásként, (műalkotásként), versként,
szövegként működni, amihez persze mindenkinek megvan a saját joga. Viszont talán
a játék képes felébreszteni az olvasóban azt a kíváncsiságot, amivel fel lehet fedezni: a
nyelv ugyan a sakktábla mögé van zárva, de a játszma szabadsága megmaradt nekünk.
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Máté, Zsolt

The American National Exhibition in Moscow in 19591
Introduction and Hungarian press coverage

T

his paper will discuss the American National Exhibition in Moscow (ANEM) and
the American and Hungarian press coverage of this event. In Hungarian historiography a complex analysis and introduction of this subject does not exist, except for
a brief mention in several theses and books.2 In journals there are papers and a PhD
dissertation about the some aspects of the exhibition, but none of them based on the
newspaper articles.3 Some aspects of the exhibition appear in journal articles and a
PhD dissertation, but none are based on newspaper articles. Peter Carlson wrote his
book K Blows Top (2009) utilizing American newspapers, but this is not a scholarly
book as it lacks notes and bibliography.4
I have used articles as my primary source not only because they reveal the opinions
of those who wrote about the events, but also because they could inﬂuence the opinions of thousands of readers, while the quantity of the articles demonstrates the importance of the exhibition in the media. I used the New York Time and Newsweek from the
American Democratic periodical press; and National Review from the Republican, and
New Republic from the liberal. From Hungary I chose Népszabadság as a daily central
newspaper, and Dunántúli Napló as a regional one. I did not use the ﬁles of the Hungarian News Agency (MTI) as it does not have an online catalog and a complete collection
of articles from this period. Unique among researchers in Hungary, I have also used
the Hungarian-American immigrant press (Amerikai Magyar Népszava, Katolikus Magyarok Vasárnapja). In an online database of daily U.S. newspapers I found 80 articles;
from Nepszabadság 50, from Dunantuli Napló 38, and from the Hungarian immigrant
newspapers 38 (28 + 10) articles from 1959 connected with the Soviet-American exchange exhibitions and with the associated visits of Vice-President Richard Nixon to the
USSR and First Deputy Frol Kozlov to the United States. After 1956 Hungarian foreign
policy journalism generally relied on news agencies and not individual reporters as its
source of information, so the fact that Nepszabadság sent a reporter to the Exhibition
showed its signiﬁcance to the newspaper.5

1
The paper is an edited, translated, longer version of A moszkvai Amerika Kiállítás chapter of MÁTÉ 2012a
18–29.; MÁTÉ 2012b 16–22.
I would like to thanks for Kenneth Nyirady and Maria Lanzeritsch for the help at the Library of Congress and
the Camp Leaders Hungary Kft. for organizing my American summers.
2
KORSZUN 1997. ; BARTA 2010.
3
MICKIEWICZ 2011.; TOLVASIAS 2010. ; REID 2008.; SIMMS 2007.
4
CARLSON 2009.
5
TAKÁCS 2012. 179.
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Signiﬁcance of the event in Soviet-American relations
The summer of 1959 represents an important milestone in East-West relations. By
this time the cooperative relations achieved in 1955 with the Austrian State treaty had
vanished in the wake of the Hungarian Revolution in 1956, the launch of Sputnik,
and Nikita S. Khrushchev’s Berlin ultimatum of 1958.6 It was the last two items that
prompted the United States to desire a better relationship with the Soviet Union, and
this was the reason why the U.S.-Soviet Cultural Exchange Agreement was signed.7
The model of Sputnik was not only one of the most popular items in the Soviet exhibit, but it also symbolized a shift in the geopolitical balance between the two superpowers, a negation of the “ocean shield” protecting the United States from the Soviet
Union.8 The model of the icebreaker Lenin could be seen as a reaction to the submarine
U. S. S. Nautilus, which sailed under the North Pole.9 This is one reason why the U.S.
sought closer relations with the East-Block.
The second thing was Khrushchev’s Berlin Ultimatum.10 He wanted to expand from
his geopolitical heartland by creating a neutral zone around his state. The ﬁrst step
toward this end was the Austrian State Treaty, which resulted in the two superpowers
withdrawing from their occupation zones.11 In the same year, however, the Federal Republic of Germany joined the North Atlantic Treaty Organization (NATO). Khrushchev
opposed the remilitarization of West Germany and attempted to demilitarize West Berlin. He also sought a peace treaty with Germany as the allies did not sign one after the
Second World War. Khrushchev’s ultimatum expired in May 1959, so it was necessary
that the individuals opening the exhibitions be diplomats too, in order to help solve
this problem of international relations. The high point of this period of better relations
was Khrushchev’s 1959 trip to the United States, including his meeting with President
Eisenhower at Camp David. However, this better relationship ended with the shooting
down of the U2 reconnaissance aircraft in May 1960

The preparations
“Both sides agree in principle on the usefulness of exhibits as an effective means of
developing mutual understanding between the peoples of the Soviet Union and the
United States.”12 This quote is from the Lacy-Zaroubin Agreement and the reason for
organizing the exhibitions. Exhibitions and publications were an important point (13th)
in the document, and the Russian and American exhibitions were the biggest and most
popular result of the agreement
The ANEM was organized by the United States Information Agency (USIA). Founded
in 1953, USIA organized a large number of exhibitions, operated the Fulbright Program,
and attempted to create a favorable view it the U.S. in the eyes of the world.

6

FISCHER 2005. 1. illustration
The text of the agreement is at, LACY-ZAROUBIN 1958.
8
FISCHER 2005. 155., 171–172.
9
FISCHER 2005. 175–180.
10
The text of Berlin Ultimatum text is available here: TBU 1958
11
BÉKÉS 2006. 39–40.
12
LACY-ZAROUBIN 1958.
7
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The exhibition could be viewed as a public relations tool of American cultural diplomacy that attempted to inﬂuence the opinion of the Russian public about the United
States13 (Ellen Mickiewicz wrote about more goals, but I think these were secondary)14
The USIA organized exhibitions before 1959 too, but not in the East-Block.15 As Radio
Liberty could not be heard in Moscow, the exhibit represented a good chance to reach
the Russian people. Six years after Stalin’s death the hope was to change the opinions of
the Soviet people about America, as East-Block journalists always jumped at the chance
to show something bad (i.e. the 1959 steel strike in Pittsburgh) happening in the “imperialist world.” At the same time, for the East Block the exhibit and Khrushchev’s visit
represented a partnership with the West, the attainment of equality.
The United States built a dome 200 feet in diameter and other infrastructure developments in Sokolniki Park in Moscow. The dome cost $750,000 to build, but after the
exhibition the Soviet Union purchased it for half that amount16 Both Khrushchev and
U. S. Ambassador Llewellyn E. Thompson visited the construction site several months
before the exhibition opening, thus focusing public attention on the soon-to-be-opened
exhibition. Some 800 companies applied to have their products taken to Moscow for
display, as they recognized that photographs taken by photojournalists would provide
free advertising for them.17

The showpieces
The exhibit’s theme was daily life in the U.S.A. One saw cars, Pepsi-Cola, fast food,
movies, color televisions, and a model house. Some items were outside of this theme,
such as the RAMAC 305 computer, the “dream kitchen,” new statues and paintings,
but these were there because the agreement permitted technological showpieces (this
was the reason for the model of Sputnik too, but there was less technology at the
American exhibit in Moscow exhibit than at the Soviet exhibit in the United States).18
The American lifestyle theme was a propagandistic step, because the organizers could
reﬂect for Khrushchev’s success in the increasing of the Soviet peoples’ lifestyle.19
Khrushchev’s opinion reﬂected to this: “We think the now opening exhibition is the
exhibition of our future achievements.”20
In both exhibitions there was a contention over what was “average” so this was true
in Moscow with the model house. Because of the Pittsburgh steel workers’ strike, the
Soviet journalist thought that the “average” American was the steel worker and they
connected the price of the house with the strike for higher salary. The Hungarian immigrant press, on the other hand, defended the “average” designation of the house,
correlating the loans for $13,000 with typical weekly salaries.21 A quote from the Soviet
news agency well illustrates ofﬁcial Soviet opinion: “there is no more truth in showing
13

MICKIEWICZ 2011. 142.
MICKIEWICZ 2011. 142–144.
15
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16
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19
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20
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21
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this as the typical home of the American worker than, say, in showing the Taj Mahal as
the typical home of a Bombay textile worker.”22 This quote turns up often in the comment books often.23
In Moscow, visitors viewed a dream kitchen. This was not an average kitchen in
America; the organizers ﬁlled the room with the latest technology, including a color
television, implying this was what an American woman could acquire. Soviet hecklers
attempted to play on the skepticism of the visitors, while, and the Hungarian journalists
tried to set the dream kitchen as the “average” house’s kitchen.24
The organizers displayed the latest information technology too with IBM’s RAMAC
305 computer. Normally used to help solve mathematical problems, in Moscow it was
used to host a database. The computer’s memory contained questions and answers
about daily life in America. This item would have been popular in the United States too,
as computers could not be found in every house, and in the Soviet Union they were
owned primarily by the military.25 The Hungarian reporter at the Sokolniki Park had a
very unique opinion about this thing: “„…they set up the electrical “brain” of the Ramac
company which gives an answer for 4000 questions. It could lead for long if I wanted to
known what kind of questions the organizers collected and what kind of answers were –it
is enough if we reconstruct the United States by the base of these questions then it would
not be such a country, where everything is for the people, only for the people happens
(even for the people of the world)…”26 Among the technological items could also be
found a voting machine, symbolic of democracy in the United States.
In both exhibitions there were cars on display, but in Moscow they wanted to see
more technology. In the American and Hungarian reports the Russians nearly always
had the same reaction: “Where is your plan?”...”I see no plan in all this. The whole exhibition appeals only to bourgeois interests. Our exhibition in New York speaks of the
future, of sputnik and exploring the cosmos. You speak of today. We speak of tomorrow.
Your whole emphasis is on color, shape, comfort. We are more interested in the spirit
behind things.”27 The visitors wanted to test drive the cars, but that was impossible at
the Soviet exhibition too.28
The most popular and memorable item of the exhibition was Pepsi-Cola.29 The most
popular and memorable item of the exhibition was Pepsi-Cola.30 When the ice ran out
they could not serve it and thus some could not get a taste.31 Khrushchev did get to
taste the Pepsi, and the photograph of this event represented free advertising for the
company of inﬁnite value.32
Food forms an important part of daily life, and the Russians got to watch and taste
American dishes. There was a supermarket where the visitors were able to experience
22
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what a market with full shelves looks like (but they could not buy anything there). In a
kitchen a hostess demonstrated how to cook frozen foods, but the skepticism was high
about this too.33
In the big dome the visitors encountered the audiovisual arts with the cinema room,
ﬁne art, and The Family of Man photo collection. The cinema was a “Circarama,” which
ran a movie projected in on screens encircling the viewers. Khrushchev and Nixon visited it on the opening day.34 The Hungarian reporter liked it, but reported negatively about
the traditional cinema of the dome.35 The Family of Man was a collection of photos based
on daily life around the world. This was one of the most popular items of the exhibition.36
The journalist mentioned above had a very good opinion about it, because it showed
similarities among the nations of the world and also contained several pictures from
socialist countries.37 The modern abstract art was not very popular at the exhibition.38

Which exhibition won?
Before I discuss the different sources to reconstruct the success of the Exhibition, I
would like to mention the anti-propagandistic steps. I already mentioned the hecklers,
who tried to take advantage of the skepticism of the visitors about the items displayed and attempted to label the guides as liars.39 In the Soviet newspapers there were
numerous negative articles about the Exhibition. The New York Times quoted some of
them40, but in the Hungarian newspapers quoted even more, as they republished items
from Pravda or from the Soviet News Agency (TASS).41 The third and most expensive
measure was the organizing of a Soviet “counter-exhibition” in Moscow at the same
time as the ANEM, where the visitors could see the latest achievements and products of
Soviet industry, with some reference to daily life also.42
To show the success of the exhibition we need to check more factors. I found it useful
to compare the American- with the Soviet Exhibition in New York.
The ﬁrst and, in my opinion, the most important, factor was the number of visitors.
The Soviet Exhibition was opened for 42 days and 1 million people visited it, the American for 54 days and visited by 2.7 million.43 The American exhibit ran 12 more days
(28% more), but the increase in the number of visitors was even greater (270% more).
The second is the comparison of the number of articles of the exhibition in the Hungarian newspapers examined. Before the opening more articles were written about the
American exhibition (5) than the Soviet (4 ). When the exhibitions were open 30% more
article mentioned the American exhibition somehow (12 were about the Soviet).
The third factor was one examined shortly after the end of the event. Ralph K. White
publicized a study using the votes of the voting machine and counted the positive and
33
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negative writings in the comment book. The writer used the Soviet exhibition’s comment book too and he found the American Exhibition to be more popular--the voting
machine had an 85% positive vote.44

Conclusion
The ANEM was a genuinely popular and successful exhibition. The East-Block’s
newspapers wrote about it, so its fame was not limited just to the citizens of Moscow.
Daily life as the main theme was a practical choice and perhaps that was the reason why
more than 2 million people wanted to see Cadillacs, drink Pepsi, or were just curious
about how the “imperialist world” lived.
I mentioned above that I surveyed the newspapers of the Hungarian immigration
in the United States also. They did not write about the American Exhibition, because
Nixon’s trip to the USSR was more popular, more important for their readers. They did
publish many articles about the Soviet Exhibition, but that is a topic for another paper
I hope that the quotes and statistical use of Hungarian newspapers helps with reconstructing international opinion about the Exhibition. I would like to continue this
research by collecting Soviet articles about it and, by comparing them with American
articles, turn up new and interesting information.
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Merenics Éva

ASALA – Egy harmadik generációs válasz
az örmény népirtásra

1975

-ben az örmény népirtásra adott társadalmi méretű válaszlépések új korszaka kezdődött meg az örmény diaszpórában. A volt ifjútörök vezetők
elleni első generációs bosszúhadjáratot, a Nemesis hadműveletet, az azt követő, a 60-as
évek közepéig tartó kollektív elhallgatást, majd az emlékezés intézményesített, békés
keretek közötti megindulását ismét agresszív reakciók követték. Jelen tanulmány célja ez
utóbbiak hátterének feltérképezése, mind a szükséges (belső: a megmenekültek, illetve
leszármazottaik közösségén belüli), mind az elegendő (külső: a menekülteket befogadó
társadalmakban és a nemzetközi közösségben adott) feltételek rendszerében. A vizsgálat előzményei között a holokausztra adott reakciók kutatása, és az örmény genocídium
hatásait elemző, gyakran megegyező eredményű, az örménységet vizsgáló elemzések
ugyanúgy helyt kapnak, mint a kisebbségek beilleszkedését taglaló szakirodalom.
Az örmény nyelvben külön szóval, a szpjurk kifejezéssel illetik a népirtás után tömeges méretűvé vált diaszpórát. A fogalom a szétszórattatik, szétszóródik igéből ered.
Ez önmagában jelzi, hogy az örmények az eredeti hazájuk nagy részén, vagyis a ma
Kelet-Anatóliaként, örmény szóhasználattal Nyugat-Örményországként ismert vidéken
kívül telepedtek le. Logikus következtetés, hogy mivel a genocídiumot a későbbi letelepedési helytől függetlenül minden menekült átélte, a lélektani hatásai földrajzi helytől
függetlenül is érvényesültek. Ugyanakkor, ha részleteiben vizsgáljuk a lelki feldolgozás
társadalmi megjelenésének fent említett korszakait, feltűnik, hogy szinte minden időszakban akadtak olyan örmény diaszpóraközösségek, amelyek kivételt jelentettek, és
másként reagáltak az átéltekre, vagy amelyek vezető szerepet vállaltak fel, és a többi
közösség csak követni kezdte őket, kapcsolódott hozzájuk mint kezdeményezőkhöz.
Ebből következik a vizsgálandó hipotézis, miszerint bár az érintett közösségben
valószínűleg a lehetséges válaszreakcióknak egyéni szinten a teljes spektruma megﬁgyelhető volt, társadalmi-szervezeti szinten csak azok jelentek meg, amelyeket az adott
örmény közösséget befogadó állam társadalmi, jogi, politikai, technológiai környezete
támogatott. A vizsgálatot a harmadik generációs1 örmény terroristamozgalom, szűkített, de elterjedt kifejezéssel egyetlen terrorszervezetről elnevezett ASALA-korszak
(Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia – Örmény Titkos Hadsereg Örményország Felszabadításáért) idejére vetítve végezzük. Első lépésként végigtekintjük
a népirtásra adott lehetséges válaszreakciókat és azok generációkon átívelő hatását.
Ezután megvizsgáljuk a libanoni örménység társadalmi beilleszkedésének hátterét,
ugyanis ebben az esetben ez a közösség volt a mozgalom fészke. Végül pedig áttekintjük a szervezet működését, életciklusát és utóéletét is. Az elemzésben kevés kivétellel
szekunder forrásokat használunk fel.
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A szerzővel ellentétben primer forrásokból dolgozó Miller házaspár Egyesült Államokban fellelt túlélők elmondásai alapján hatféle reakciótípust különített el. E reakciók, másképpen feldolgozási módok között említik az elfojtást és elkerülést, amely
az adott személy általában öntudatlan védekezési mechanizmusa. Aki ezzel reagál a
történtekre, képtelen rá, hogy visszaemlékezzen az eseményre, vagy bármilyen módon
megfogalmazza emlékeit. Tudatos elfojtás is létezik, ilyenkor az érintett kerüli azokat az
eseményeket és helyeket, ahol szó eshet a történtekről, hogy így megőrizze lelki egyensúlyát. Lehetséges stratégia a lemondás is, amikor a túlélő elutasítja a feldolgozást, nem
látja értelmét. Meggyőződése, hogy a múltat nem lehet megváltoztatni, emiatt szintén
nem fejezi ki az átéltek kapcsán keletkezett érzelmeit, ám ezt minden esetben tudatosan teszi, és mások kibeszélési kísérleteit is elítéli. Hangsúlyozandó, hogy nem az elkerülés, hanem az elutasítás a kulcsszó ebben az esetben. A Miller házaspár szerint ők
azok, akik „beleragadtak a fájdalomba”.2A következő lehetséges reakció a kiegyezés és
megbocsátás, amely a jövőre mutató szándékot is tartalmaz. A múlt tényeinek tudomásul vételét, illetve az arra való tudatos visszaemlékezést foglalja magában, párhuzamosan pedig az ilyen stratégiát választó túlélő optimista jövőképet fogalmaz meg. A racionalizáció az előzőekkel szintén egyenértékű mechanizmus, amely az adott eseményre
keresett magyarázattal próbál kiutat találni a fájdalomból. Hasonlóképp elképzelhető
válasz a düh, amely a trauma vélt vagy valós okozói felé irányul, de tettekben nem
nyilvánul meg. Végül említendő az agresszió és igazságtétel jelensége. Ez a vélt vagy
valós elkövetők elleni tettlegességet jelenti, illetve célja lehet politikai célú erőszakos
akció keretében kártérítést, anyagi vagy tárgyi jóvátételt elérni. Az utóbbi jelentheti például a történelmi Örményország területének visszacsatolása érdekében tett akciókat. A
szerzők ide sorolják a szimbolikus erőszakot is (például, ha egy, az elkövető csoportot
ért szerencsétlenséget isteni bosszúnak titulálnak az áldozatok)3 ám mivel ez nem ölt
tettleges formát, e tanulmány szerzője azt a düh kategóriájába tartozónak veszi.
A tömeges társadalmi traumáknak generációkon átívelő hatásai közül megemlítendő, hogy mind a második, mind a harmadik nemzedékben tipikus jelenségeket ﬁgyelhetünk meg. Az előbbiben elterjedt, hogy tagjai úgy viselkednek, mintha a szüleikhez
hasonlóan túlélők volnának. Tudatukban jelen lehet az üldözöttség érzése, a bűntudat,
amiért épp ők maradtak életben, míg másokat lemészároltak. Ugyanakkor a túlélő szülők az elhunyt közeli hozzátartozók pótlékaiként vagy azok halálának leendő megboszszulójaként is tekinthetnek rájuk. Mindez akkor is „átörökítődik” a második nemzedékre, ha a családban tabutémaként kezelik magát a traumatikus eseményt.4 Harmadik
generációs átörökítés is létezik. Az örmény esetben egy, az ASALA-korszak kapcsán
született monográﬁa szerzői szerint a második generáció belefáradt a túlélők panaszaiba, ezért hallgatta el a genocídiumot,5 a harmadik azonban ezt helyteleníthette, és tért
vissza az emlékezéshez, illetve egyben az agresszív reakciók lehetőségéhez is.
A népirtás fájdalmain kívül az örményeknek még egy súlyos veszteséggel kellett
megküzdeniük, amely a szpjurk-diaszpóra fogalmával már részben felsejlett. Ez pedig
a szóródás állandósultsága, amelynek oka, hogy az I. világháború után először is Wilson által nagyobbnak, másrészt pedig függetlennek tervezett örmény anyaország nem
jött létre. A Szovjetunión belüli Örmény Szovjet Szocialista Köztársaság (továbbiakban:
SZSZK) nem rendelkezett konvencionális eszközökkel, vagyis sem önálló külpolitiká2
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val, sem hadsereggel, hogy érvényesítse a világban szétszóródott örmények érdekeit,
vagy hogy mindenki számára vonzó hazává váljon. Ez azonban már átvezet minket a
mozgalom létrejöttének elegendő, vagyis külső feltételei közé.
Így rátérhetünk a harmadik generációs terroristamozgalom fészkéül szolgáló libanoni örménység helyzetére. Libanon az I. világháború előtt szerényebb méretű örmény
kisebbséggel rendelkezett, ám az addig letelepedett örmények nagy számban töltöttek
be fontos állami hivatalokat, többnyire értelmiségi pályákon helyezkedtek el, így vívták
ki maguknak a libanoni társadalom elismerését. Az örmény lakosság mérete és aránya a
népirtással változott meg.6 A deportációk alatt Szíria és Libanon helyi vezetőinek értelmezésében az akkorra meghirdetett dzsihád nem az örmények, hanem az olaszok ellen
irányult, ezért menedéket biztosítottak az ifjútörök kormány által a szíriai sivatag koncentrációs táboraiba száműzött örményeknek.7 Ez a szerep felerősödött az Oszmán Birodalom széthullásával, és a területen bevezetett francia mandátummal. Végeredménye
hatalmas örmény menekülttáborok létrejötte volt, ezekből sokan emigráltak nyugatra.
Kialakult arányt mutat az 1932-es népszámlálás, amikor a 34.992 főt számláló örménység Libanon lakosságának 4%-át tette ki.8 Az 1975-ös polgárháború idejére pedig elérte
maximális méretét, 200.000 főt.9 A kisebbség kettős rétegződése sokáig megmaradt, a
korábban is elismert közösség mellett tömeges volt a menekültek száma, akiknél előfordult, hogy még a II. világháború után is menekülttáborban éltek.10
A francia mandátum alatt a libanoni örmények, valószínűleg lélekszámuknak, arányuknak, és a korábbi jelenlétnek köszönhetően széleskörű jogokkal rendelkeztek. Idővel pedig Bejrút lett a diaszpóra örménységének kulturális, politikai központja. Iskolákat
tartottak fenn, az elemi oktatástól az egyetemig, mindhárom történelmi pártjuk működött az országban, sajtótermékeket adtak ki, jótékonysági és kulturális szervezeteket tartottak fenn. Emellett a keresztény Örmény Apostoli Egyház is működött, 1931 után pedig
az Anteliasi Szentszék a második legnagyobb egyházi központja lett a világ örménységének, mivel a diaszpórában sokan nem fogadták el az Örmény SZSZK-t anyaországukként,
így az Ecsmiadzini Szentszék fennhatóságát sem.11 A kilikiai, szíriai, libanoni örménység
körében jelentős volt a 19. századi protestáns térítés is, illetve számottevő volt közöttük
a pápai fennhatóságot elfogadó örmény katolikus felekezet. Az erős szervezettség mellett azonban meg kell említeni, hogy bár például Anteliasban épült az örmény népirtás
első emlékműve, az áldozatok tiszteletére emelt kápolna,12 a népirtás emlékének intézményes átadómechanizmusai hiányoztak.13 Az oktatás nem volt egységes rendszerű, a
diákok gyakran még az oszmán időkben írott, az örményeket 1894–96-ban és 1909-ben
mészároltató II. Abdülhamid szultán iránti alattvalói hűségre buzdító tankönyvekből tanultak.14 Így az emlékek átadásának fő tere valószínűleg a család maradt.
A franciák kivonulása után a konfesszionális – felekezeti alapú – képviseleti rendszerben az örmény apostoli vallásúak a 99 fős törvényhozásban négy helyet mondhattak magukénak, további egy fő képviselhette az örmény katolikusokat.15 Ahogyan
6
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egyéb aránytalanságok is elbújtak a rendszerben, látható, hogy az örmény közösség
más felekezetei nem kaptak lehetőséget a képviseletre. Végső soron az aránytalanság
fokozódása robbantotta ki az 1975-ös polgárháborút, annak tárgyalásáig azonban szemügyre kell vennünk az országban jelenlévő korábbi politikai feszültségeket is.
Az egyik meghatározó konﬂiktus a mandátumot birtokló franciák és a függetlenségre törekvő libanoni politikai elit között volt jelen. Ez észlelhető volt a két világháború között is, ugyanígy a közügyek kezelésének a helyi igazgatás hatáskörébe való
nehézkes átadási folyamatában is tükröződött. A franciák az utóbbi időszakban odáig
jutottak, hogy az első libanoni miniszterelnököt és köztársasági elnököt bebörtönözték,
hogy magukhoz közel álló személyeket helyezhessenek az ország élére.16 A konﬂiktus
megoldását követő másfél évtizednyi viszonylagos stabilizációt Chamoun elnök hatalmi törekvései vetettek véget, aki az alkotmánnyal ellentétben továbbra is köztársasági
elnök kívánt maradni. Ellenzékét folyamatosan igyekezett elhallgattatni, végül egy őt
bíráló újságíró meggyilkolása kapcsán tört ki az 1958-as polgárháború.17 Ez az ENSZ és
az Egyesült Államok beavatkozásával, alapvetően diplomáciai megoldással ért véget.18
Azonfelül meghatározó volt a Közel-Kelet egyébként is feszült politikai légköre, és a
palesztin-izraeliből gyakran palesztin-arabbá bővülő konﬂiktusrendszer is.19
Az első polgárháború után a 60-as évek stabilitása és gazdasági fellendülése a társadalmi egyenlőtlenségek fokozódásához vezetett. Ugyanakkor a feszült izraeli-palesztin
viszony okán egyre több palesztin menekült került az országba, akiknek jogait csak
1969-ben rendezték. Ekkor Libanon belépett a Kairói szerződésbe is, amely arab államként a palesztinok védelmére kötelezte. Míg addig a Palesztin Felszabadítási Szervezettel hadakoztak, utána az izraeli erők betörései váltak gyakoribbá. Ezek 1972–73-ra
már rendszeresnek voltak mondhatók, emiatt szintén nőtt a feszültség a libanoni állam vezetése és a jelenlévő palesztinok között. Ráadásképpen a palesztinok nagyarányú megjelenése felborította a törékeny konfesszionális rendszert, hiszen a 400.000,
többségében szunnita muszlimmal is számolni kellett.20 Ez vezetett az 1975-ös kezdetű
polgárháborúhoz, amely majd’ másfél évtizedig tartott.
Az örmény közösség is ebben a folyamatosan feszült, időről időre erősen militánssá
vált környezetben élt. A feszültségek őket is megosztották, a hatalommal szoros viszonyt ápoló Örmény Forradalmi Szövetség, rövid örmény elnevezéssel a dasnak párt
az addigi rendszer, a radikálisabb, inkább szociáldemokrata beállítottságú Hncsak és
Ramkavar pártok a szintén radikális Nemzeti Mozgalom mellé álltak.21 Így tagjaik, és a
velük szimpatizálók értelemszerűen közel kerülhettek a radikális palesztinokhoz. A ﬁatalság pedig már a mindennapokra is hatást gyakorló súrlódásokban nevelkedett, így,
és a közösségüket ért trauma generációkon átívelő hatása miatt már nem meglepetés,
ami következett.
Szintén a harmadik generációs örmény terrorizmus előzményeként szokták emlegetni Gurgen Janikján (Yanikyan, Yanikian) merényletét, aki 1973-ban lelőtte a Los angelesi török főkonzult és helyettesét. Bár ő szimbolikus célpontot választott magának,
egyrészt magányos merénylő volt, másrészt az első generációhoz tartozott, ő maga is
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a népirtás túlélője volt.22 Így e tanulmány szerzője nem sorolja a vizsgált mozgalom
közvetlen előfutárai közé.
Az ASALA kialakulásához végül két közvetlen ok vezetett el. Az egyik, hogy a libanoni örmény oktatás a II. világháború végéig nem a végleges beilleszkedésre készítette
a ﬁatalokat. Például egyáltalán nem, vagy kevéssé tanították nekik az arab nyelvet. 23
A két szociáldemokrata párttal szimpatizálók el is fogadták volna az Örmény SZSZK-t
anyaországnak, igyekeztek vele jó viszonyt ápolni. 24 A genﬁ székhelyű Egyházak Világkongresszusa, az első merényletek célpontja azonban segítette a szovjet-örmény emigrációt, így gyengítve az elfogadott anyaországot. Továbbá a már beilleszkedett ﬁatalok is
vesztettek a polgárháború miatt: új hazájuk, Libanon sem volt élhető. Így érthető volt,
hogy tiltakoztak az anyaország gyengítése ellen, és hogy megpróbáltak maguknak új
eszközökkel – legalább névlegesen – egy új hazáért harcolni.
A szervezet további célpontjai a népirtást máig tagadó török államot megtestesítő
személyek, illetve helyszínek voltak. A jelenség klasszikus médiaterrorizmusnak is
mondható, hiszen céljuk az is volt, hogy a világ közvéleményének ﬁgyelmét felhívják
közösségük nem orvosolt sérelmeire.25 Folyamatos kapcsolatot tartottak fenn palesztin
terroristákkal, és az örmény diaszpóra-közösségekkel. Előbbiektől a működési elveket,
utóbbiaktól a szükséges támogatást szerezték meg. Az örményekkel szintén megengedő országokba is kiterjesztették működésüket, így nagy valószínűséggel Cipruson és
Franciaországban is voltak kiképzőtáboraik. Tagjaik elfogása után az adott országok
igazságszolgáltatását is igyekeztek további nyomás alatt tartani, különösen Franciaországban és Svájcban születtek velük szemben megengedő ítéletek.
Az ASALA ugyanakkor nagy vonzerőt képviselt az örmény ﬁatalság egésze számára,
nemcsak Libanonban, számos amerikai és francia tagja is volt. A példaértékűségtől félve
hozta létre ellenük a dasnak párt a JCAG-ARA (az Örmény Népirtás Igazságkommandói
– Örmény Forradalmi Hadsereg) nevű szervezetet. Céljuk kimondottan az volt, hogy a
dasnakokkal szimpatizáló ﬁatalok ne lépjenek be a másik két párthoz közel álló ASALÁba. A két szervezet rivalizálása időnként egymás elleni merényletekbe torkollott. Az
ASALA másik ellenerejét maga a szervezet felépítése jelentette, ahol a Hakob Hakobján
(Hagop Hagopian) vagy Mudzsahed néven ismert vezető szoros személyi függésben
tartotta a tagokat, időnként ételmegvonással, kivégzés kilátásba helyezésével „nevelte”
őket. Emiatt jött létre az ASALA-RM History (ASALA-Történelmi Forradalmi Mozgalom),
amelynek vezetői közül került ki a későbbi karabahi háború örmény önvédelmi erőinek
hadvezére, Monte Melkonján (Melkonyan vagy Melkonian). Ugyanakkor az „anyaszervezet” tagokkal való bánásmódja több elszabotált merényletet is eredményezett.26
A szervezeti ellenségeskedés mellett még egy ok vezethetett a megszűnéshez. A vizsgált időszakban az örmény népirtás nemzetközi elismerése egyre nőtt. Elismerte az
erre a célra felállt szakértői testület, a francia Állandó Népbíróság, az Egyesült Államokban április 24-ét, a konstantinápolyi örmény értelmiségiek deportációjának kezdetét
több évben emléknappá nyilvánították, sőt, a népirtás ENSZ-dokumentumtervezetekbe
is bekerült. Több állam is kiadott közben az elismerésről szóló nyilatkozatot. A mozgalom tehát ezt a célját sikerrel érte el.27 Bár a merényletek nagyjából 1985-re lecsengtek,
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az utolsó tervezet magyar szempontból érdekes, az 1994-es budapesti EBEÉ-csúcsra
időzítették volna28, amikor is elkezdődött az Örményország és Azerbajdzsán között kirobbant karabahi háború rendezésének előkészítése.
A vizsgálatból kitűnt tehát, hogy az örményekben a traumára való reagálás igénye
mindenütt élő volt, és mind a hat reakció jelen lehetett egyéni szinten. Az ASALA és
hasonló terrorista szervezetek kialakulásában azonban nagy szerepet játszott, hogy
nem volt biztosított az örmények nemzetközi szintű érdekképviselete. Így találta magának az agresszió Libanont, ahol az örmény közösség – bár korábbi, más összetételű
és méretű jelenlétének köszönhetően, de – széles jogkörökkel rendelkezett, amelyeket
minden rétege ki tudott használni legalább helyi érdekérvényesítésre. Amint pedig a
nemzetközi erőviszonyok és a helyi háborúk, feszültségek megmutatták, hogy ez utat
engedhet a nemzetközi érdekérvényesítéshez is, létrejött a harmadik generációs terroristák mozgalma. Ezzel tehát erre a jelenségre érvényesnek bizonyul a hipotézisünk.
A korszak mély nyomokat hagyott az örmény közvéleményben, ám az utca embere
manapság szokatlanul értelmezi az eseményeket. A diaszpóra nagy részén azóta radikalizálódott dasnak párthoz kötik az ASALÁ-t, a valóban a dasnakokhoz fűződő JCAGARA párhuzamos működését általában meg sem említik. Gurgen Janikján merényletét
pedig a legtöbben az ASALA-korszakhoz sorolják. A terroristáknak többféle megítélése
is létezik. Vannak, akik fenntartások nélkül szabadságharcosoknak tartják őket, mások
teljes mértékben elítélik, és az örmények ügyének hátráltatóiként, a nemzet megítélését
rombolóként tekintenek rájuk. Jelen vannak azok is, akik ugyan elítélik az emberölést
mint eszközt, különösen, mivel nem a közvetlen elkövetők ellen irányult, de a jóvátétel
hiányában nem tartják meglepőnek a cselekményeket.
Külső megﬁgyelőként a feladatunk feltárni és megérteni a hasonló mozgalmakat
kiváltó és működtető mechanizmusokat, hogy a jövőben hatékonyabban előzhessük
meg azokat. Ugyanakkor fel kell ismernünk, hogy a terrorizmus eszközeinek, vagyis
elegendő feltételeinek korlátozásával nem szűnik meg annak oka. És bár bonyolultabb
a gyökerükként szolgáló társadalmi, politikai konﬂiktusok kezelése, megoldása, a terrorizmus szükséges feltétele mégis ezzel lenne mérsékelhető vagy megszüntethető. Ebben az ideális esetben nem kellene tartani attól, hogy a terroristák kiskapukat találnak.
Az elegendő feltételek szűkítése természetesen eredményesen lassíthatja a folyamatokat, végleges megoldást azonban csak a szükséges feltételek kiküszöbölésére fektetett
hangsúllyal érhetünk el.
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Táplálékfelvételt befolyásoló neuropeptidek hatásának
vizsgálata spontán hipertenzív patkányokban

Bevezetés

A

z igen nagy népegészségügyi terhet jelentő magas vérnyomás (hipertónia) betegségben a magyar lakosság közel harmada szenved1. Kezdetben nem okoz komoly
panaszokat, azonban később súlyos, nemritkán halálos szövődményei vannak, amelyek elsősorban a szív, az agy és a vese keringését érintik. Ezért kiemelt jelentőségű a
hipertónia betegség állatmodellekben történő vizsgálata. A Wistar Kyoto patkánytörzsből kitenyésztett genetikus alapon magas vérnyomást mutató, spontán hipertenzív
patkánytörzset (SHR, spontaneously hypertensive rats)2 évtizedek óta alkalmazzák a
hipertónia szövődményeinek kutatásában. Ezekben az állatokban kialakult magas vérnyomás az életkor előrehaladtával folyamatos emelkedést mutat. Extrém esetekben a
szisztolés érték a 180–200 Hgmm-t is meghaladhatja3. Egyik alcsoportjuknak, az úgynevezett stroke-prone SHR patkányoknak a vérnyomása akár a 220 Hgmm-es vérnyomást is elérheti, így hajlamosabbá válik a stroke-ra (agyvérzés). Hiraoka-Yamamoto
és munkatársai az elhízásra hajlamos Zucker patkány mutáns leptin-receptor génjét
a stroke-prone SHR patkányok genetikai állományába beültetve létrehoztak egy, a ma
már népbetegségnek számító metabolikus szindróma kutatására megfelelő modellt4. Ez
a tünetegyüttes a legfontosabb halálozási kockázati tényezőket foglalja magába: elhízás, magas vérnyomás, cukoranyagcsere-zavar és magas vérzsírszint.
Az SHR patkányokon számos vérnyomás-csökkentő szert is kipróbáltak, ezek közül a renin-angiotenzin rendszerre hatók, a kálcium csatorna-blokkolók és a direkt
vazodilatátorok pl. a hidralazin jól hatottak, míg a vízhajtók és endotelin antagonisták
kevésbé mutatkoztak hatékonynak, a béta-blokkolók hatása bizonytalan volt5. Ezekben az állatokban a magas vérnyomás életük 4–6. hete körül6 alakul ki, de ennek
háttere még tisztázatlan. Feltételezik olyan mechanizmusok szerepét is, amelyek az
energiaháztartás és a testtömeg szabályozásában is részt vesznek. Egyes kutatócsoportok az SHR törzsben megﬁgyelt magas vérnyomást és a magasabb szimpatikus
aktivitást részben a fokozott, az elsősorban a táplálékfelvétel szabályozásáért felelős melanokortin peptidrendszer aktivitásával hozták összefüggésbe. Nem speciﬁkus melanokortin antagonistával a vérnyomást és a táplálékfelvételt is szigniﬁkán-

1

BODO ÉS MTSAI 2008. 87.; RAM – GILES 2010. 155.; QURESHI ÉS MTSAI 2005. 1859.
NABIKA ÉS MTSAI 1991. 12; OKAMOTO – AOKI 1963. 282.
3
PINTO – PAUL – GANTEN 1998. 77.
4
DE ARTINANO – CASTRO 2009. 1246.
5
PINTO – PAUL – GANTEN 1998. 77.
6
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san, a kontrollokénál nagyobb mértékben tudták csökkenteni7. A melanokortinok
túlsúlya közrejátszhat abban is, hogy az SHR törzsbe tartozó patkányok testtömege,
illetve kalóriabevitele alacsonyabb a hasonló korú kontrollokéhoz képest, sőt még
zsírdús diéta hatására sem érik el az azonos korú normotenzívekre (NT) jellemző
testtömeget8. Egyes kísérletek szerint a magas vérnyomás kialakulása kalóriarestrikciós diétával megelőzhető9. Újabb vizsgálatok leírták, hogy az SHR törzsben az
energia-háztartásban kulcsszerepet játszó számos mediátor expressziója (perifériás
és központi idegrendszeri szabályozási mechanizmusok) jelentősen megváltozik. Ebben a patkánytörzsben ugyanakkor fokozott termelődést mutattak ki mind étvágy- és
testtömeg-fokozó, mind étvágy- és testtömeg-csökkentő hatású anyagok esetében10.
Számos egyéb paramétereik tekintetében is különböző adatokat olvashatunk: inzulinszintjükről, vérzsír szintjükről, zsírdús diétára adott válaszukról11. Szimpatikus
aktivitásuk és lokomotor aktivitásuk is magasabb, mint a kontrolloké, ezért a ﬁgyelem-hiányos hiperaktivitási-zavar modelljéül is szolgálnak12. Ezek a megﬁgyelések az
energia-egyensúly, a testtömeg-szabályozás és a magas vérnyomás-szabályozás öszszefonódására utalnak SHR patkányokban.

Irodalmi háttér
Táplálékfelvétel és a testtömeg központi szabályozása
A táplálékfelvétel (TF) és ezen keresztül a testtömeg központi idegrendszeri szabályozásáért, az éhség és jóllakottság befolyásolásán keresztül, a perifériás és a centrális neuropeptidek felelősek. A legfontosabb TF szabályozási központ a hypothalamus,
amelynek ventromedialis magcsoportja a jóllakottság, dorsolateralis magcsoportja pedig az éhség központjának tekinthető. A perifériás peptidek részben az agytörzs nucleus
tractus solitarii (NTS) és dorsomotor vagus magján, valamint a hypothalamus nucleus
arcuatusán (ARC) keresztül fejtik ki hatásaikat.
A neuropeptideket a TF-re kifejtett hatás alapján két csoportba sorolhatjuk: az
orexigének a TF-t növelik, míg az anorexigének csökkentik. A centrális orexigének közül a neuropeptid Y (NPY) a legjelentősebb, amely a ARC-ban termelődik és 6 receptora
közül az Y1-en és Y5-ön hatva fejti ki TF fokozó hatását. Az energiaháztartás egyéb
paramétereit is befolyásolja, a testhőmérsékletet és szívfrekvenciát csökkenti, illetve a
szimpatikus idegrendszer fontos mediátoraként részt vesz a stresszválasz kialakulásában. A centrális anorexigének közül a már említett melanokortinok a legjelentősebbek,
közülük is az alpha-melanocyta stimuláló hormon (α-MSH). Ez is elsősorban a ARCban termelődik, a pro-opiomelanocortin (POMC) génje által kódolt prehormonból keletkezik. Az energiaháztartás szabályozására irányuló hatását az MC3, de legfőképpen
az MC4-es receptoron hatva fejti ki. A TF-et csökkenti, maghőmérsékletet, anyagcserét
növeli, így alapvetően a testtömeg-csökkentés irányába tolja az egyensúlyt (katabolikus
hatás). Az NPY és az α-MSH aktivitását a perifériáról főleg a fehér zsírszövetben ter7

SILVA ÉS MTSAI 2004. 884.
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melt leptin szabályozza: az NPY-ét csökkenti, az α-MSH-ét stimulálja. A leptin egy erős
katabolikus hatással bíró peptidhormon, mennyisége a vérben arányos a zsírszövet
mennyiségével, így a vérárammal az agyba eljutva, információt szállít az energiaraktárak állapotáról és így hosszú távon szabályozza a testtömeget. A TF rövidtávú szabályozásában, akut terminálásában a cholecystokinin (CCK) a legjelentősebb perifériás
anorexigén peptid, a jóllakottság kialakulásáért felelős hormon. A nervus vagus-on keresztül a NTS-ben fejti ki anorexigén hatását.

Hipotézis
Feltételeztük, hogy az SHR patkányok csökkent táplálékfelvétele és testtömege negatív
energia-egyensúllyal magyarázható van, amelyet az anorexigén mediátorok túlsúlya, ill.
az orexigén peptidek csökkent hatékonysága okozhat. Ennek kimutatására azt vizsgáltuk állatkísérleteinkben, hogy hatékonyabbak-e a legfontosabb anorexigén peptidek (a
centrális α-MSH és a perifériás CCK), és gyengébben hat-e a centrális orexigén NPY az
SHR patkányok táplálékfelvételére.

Módszerek
A kísérletek helyszíne a Pécsi Tudományegyetem ÁOK Kórélettani és Gerontológiai
Intézet Energetikai és Kísérletes Gerontológiai Laboratóriuma volt. A mérésekhez
szükséges eszközök, ill. a szükséges állatcsoportok rendelkezésre álltak. A vizsgálat ﬁnanszírozásához az ÁOK Kutatási Alap (34039/KA-OTKA/13-02), a TÁMOP4.2.2/B-10/1-2010-0029 és TÁMOP-4.2.1/B-10/2/KONV-2010-0002 pályázatok, valamint a PD84241 számú OTKA támogatás járult hozzá. Továbbá a kutatás a TÁMOP
4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú „Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése
konvergencia program” című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai
Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társﬁnanszírozásával valósult meg.

Kísérleti állatok
A kísérleteket 3–6 hónapos spontán hipertenzív és normotenzív (NT) hím Wistar patkányokkal végeztük (n = 6–8/csoport), amelyek intézetünk állatházából származtak.
Elválasztás után az állatokat kézhez szoktattuk, majd fémráccsal fedett, faforgáccsal
bélelt műanyag ketrecben szabadon tartottuk, amelynek mérete: 38x22x15 cm. Az állatokat közel semleges hőmérsékletű (23–26 oC) szobában tartottuk, ahol a sötét és világos ciklus 12 óránként változott, az éjszakai aktív periódus 17.00-tól 5.00-ig tartott.
A patkányok számára a víz ad libitum rendelkezésükre állt, a kísérletek során az állatok standard laboratóriumi rágcsálótápot kaptak por formájában [CRLT/N patkánytáp (Szindbád Kft., Gödöllő); 11 MJ/kg; 36% szárazanyag-tartalom, ezen belül 20%
fehérje, 31% szénhidrát, 4,5% zsír, 4,5% növényi rost, 40% egyéb vitamin és ásványi
anyag].
A kísérletek megkezdése előtt patkányaink vérnyomását farok-vérnyomásmérő segítségével (tail-cuff method) ellenőriztük: az SHR állatoké 169±1,97 Hgmm, a
normotenzíveké 121±1,68 Hgmm volt.
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A kísérletek menete
A szabadon mozgó állatok táplálékfelvételét automatizált FeedScale rendszerben mértük. Ennek kivitelezésére az állatokat portáphoz kellett szoktatni, hogy ne tudják a
ketrecükben elrejteni. A FeedScale rendszer legfontosabb része a digitális mérleg. Az
ehhez erősített tálcába porított tápot tettünk, majd a mérleget táráztuk. A méréseket elindítva a rendszer 10 percenként megmérte a tálca súlyát, ami az állat táplálékfelvételét
követően negatív értékeket eredményezett. Az adatokat számítógép rögzítette, grammban kifejezve. Az állatok testtömegét manuálisan mértük.
A szoktatási periódus 5–7. napján az állatok egy részébe krónikus agykamrai kanült
építettünk, ezen keresztül kapták az akut hatás vizsgálatára alkalmas injekciót. Centrális injekció formájában alkalmaztuk az a-MSH-t [Acetyl-ACTH (1–13) amide, Bachem]
és az NPY-t (Bachem) 5 mg-os dózisban. A TF mérését egy, a műtéti traumát követő nyugalmi periódus (5–7 nap) elteltével indítottuk, a vizsgált neuropeptidek, ill. a kontroll
csoportokban pirogénmentes ﬁziológiás sóoldat ICV injektálásával. Mivel a patkányok
aktivitásának fokozódása és spontán táplálékfelvétele az éjszakai periódusban zajlik,
az a-MSH esetében az éjszakai TF-csökkenés mértékét, míg az NPY-nál a nappali TFnövelő hatást mértük. A CCK-t (Bachem) 5 mg-os dózisban közvetlen intraperitonealis
(hasüregi) injekció formájában 48 órás éhezést követő újratáplálás kezdetén adtuk
az állatoknak. A krónikus kísérletekben az agykamrai kanült a peptid oldatával feltöltött ALZET ozmotikus minipumpával kötöttük össze, amely 7 napos 1μg/μl/h dózisú
agykamrai infúziót biztosított. Ilyen módon alkalmaztuk a MC4 receptor antagonista
HS024-et, amellyel az endogén melanokortinok aktivitását (gátolhatóságát) teszteltük.
A kontroll állatok itt is pirogénmentes ﬁziológiás sóoldatot kaptak.

Műtétek
A műtétek alatt az altatást ketaminnal és xylazinnal végeztük [78 mg/kg Calypsol
(Richter) + 13 mg/kg Sedaxylan (Eurovet)]. Az agykamrai (intracerebroventricularis,
ICV) kanül beültetése során először a koponya fölötti bőrfelületen horizontális metszést ejtettünk, majd a koponya kötőszövetektől való megtisztítása után a jobb laterális
agykamrába vezető fémkanül végének pontos helyzetét sztereotaxiás készülék segítségével mértük ki (a bregmától dorzálisan 1 mm, jobbra laterálisan 1,5 mm, a durától
vetrikálisan pedig 3,5 mm). A vezető kanülnek és két rögzítő csavarnak lyukakat fúrtunk a koponyába. A megfelelő helyzetű nyílásba 28 gauge átmérőjű rozsdamentes acél
kanült (ALZET Brain Infusion Kit-1) vezettünk be. Az állatok egy részében ehhez egy
15 mm hosszú, 0,69 mm belső átmérőjű poli-vinil-klorid csövet, ahhoz pedig a vizsgálandó oldattal (HS024) már feltöltött ALZET 2001 típusú ozmotikus minipumpát csatlakoztattunk. Az ICV kanült és a koponyába fúrt két rögzítő csavart fogászati cementtel ragasztottuk a koponyacsonthoz, míg a kanülhöz ﬂexibilis műanyag csővel csatlakozó ozmotikus minipumpát egyidejűleg az állat tarkójának bőre alá implantáltuk. A
minipumpa csatlakoztatását követően a hozzá illesztett kanül holttere miatt az effektív
anyagadás 8–10 óra után kezdődött, ezért az állatokat a műtétet követően azonnal a
mérőkamrába helyeztük. A minipumpa az infúzió 7 napja alatt 1μg/μl/h dózisban adagolta a vizsgálandó anyagot az állat számára. Ehhez előzőleg az HS024-oldatot a pumpa belső részében található impermeábilis membránnal határolt tartályba injektáltuk,
amely biztosította az oxigénmentes környezetet a peptid számára. Ezt az impermeábilis
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membránt kívülről egy szemipermeábilis réteg határolta, amelybe az állatban a szövetközti folyadéktérből képes beáramolni a folyadék, így nyomás jött létre, amely az
ozmózis révén biztosította az anyag folyamatos adagolását a pumpából a kanülhöz,
onnan pedig a liquortérbe.
A kísérletek végeztével az állatokat intraperitoneálisan uretánnal túlaltattuk. Az ICV
kanül helyes pozícióját formalinos ﬁxálást követően parasagittalis agymetszeteken
makroszkóposan ellenőriztük. Azokat az állatokat, amelyeknél a kanül helyzete nem
volt megfelelő, a statisztikai értékelésből kizártuk.

Eredményeink
FeedScale automatizált mérőrendszerben mértük 3–6 hónapos SHR és normotenzív
patkányok táplálékfelvételét a-MSH és NPY injekció, HS024 infúzió és intraperitonealis
CCK injekció alkalmazása során. Az ábrákon következetesen kör szimbólummal jelöltük az SHR és négyzettel a NT állatokat. Teli szimbólummal jelöltük az anyagot kapott,
és üres ill. a 2. ábrán csíkozott szimbólummal a ﬁziológiás sóoldatot kapott állatokat.
A TF-et és a testtömeget grammban, míg az időt az 1–3. ábrán órában, a 4–5. ábrán
pedig percben ábrázoltuk. A statisztikai vizsgálatok során mindig a saját csoportjához
hasonlítottuk az adott állatokat, SHR patkányokat az SHR-ekhez, NT-ket a NT-ekhez. A
statisztikai értékelést ANOVA repeated-measures teszt, ill. one-way ANOVA tesztekkel
SPSS 11.0 for Windows program segítségével végeztük. Ábráinkon az adatok átlag ±
S.E.M értékeit tüntettük fel. A statisztikai szigniﬁkanciát (p < 0,05) csillaggal jelöltük.
Eredményeink azt mutatták, hogy az a-MSH mind az SHR állatokban, mind a
normotenzívekben szigniﬁkánsan csökkentette a TF-et (1. ábra). A gátlás mértéke az
SHR állatokban 50% (10,48±2,52à4,43±1,18 g), míg a NT patkányokban csupán 30%-nak
(18,39±0,76 à12,98±1,08 g) adódott, a gátlás mértékének különbsége szigniﬁkáns volt.
Az antagonista HS024 infúzió a NT állatokban a TF-et (2. ábra) már az első naptól,
míg SHR-ben csupán a harmadik naptól növelte szigniﬁkánsan. A ﬁziológiás sóoldatnak
nem volt hatása a TF változására. A testtömeg változása (3. ábra) a TF fokozódással
arányosan NT-ben már a harmadik naptól, míg SHR állatokban csak az infúzió utolsó
napjára mutatott szigniﬁkáns növekedést.
Az NPY hatás vizsgálatánál (4. ábra) más csoportokat használtunk, mint az eddigiekben, mivel a ﬁziológiás sóoldatnak a nappali táplálékfelvételre nincsen hatása. Háromszöggel jelöltem az SHR csoporttal (testtömeg: 250,42±5,09 g) azonos testtömegű,
de ﬁatalabb (2 hónapos, testtömegük: 267± 6,86 g), és négyzettel az azonos korú (3
hónapos, testtömegük: 316±16,29 g) NT állatokat. Az NPY hatása SHR állatokban mind
az azonos tömegű, mind az azonos korú NT-ekhez képest elmaradt, mivel nappali TFük kevésbé fokozódott.
A CCK TF-gátló hatása 48 órás éhezést követő 3 órás újratáplálás során SHR-ekben
erősebbnek bizonyult (5. ábra), a gátlás mértéke SHR patkányokban 47% (8,54±0,31
à4,5±0,75 g), míg az NT csoportban csupán 34% (11,12±0,59à7,37±0,73 g) volt.

Következtetés
Az SHR patkányok az anorexigén melanokortin és CCK adására fokozott, az orexigén
NPY injekciójára csökkent válaszkészséget mutattak. A melanokortin antagonista in-
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fúziója a feltehetően erősebb endogén
melanokortin-aktivitást csak lassabban
gátolta. Az anorexigén peptidek fokozott,
az orexigének csökkent hatékonysága
magyarázhatja az SHR patkányok testtömeg-szabályozási zavarát, amely a csökkent táplálékfelvételben és testtömegben nyilvánul meg. Ezek a szabályozó
peptidek a szimpatikus idegrendszerre
gyakorolt hatásuknál fogva befolyásolják
a vérnyomás szabályozását és feltehetően
a magas vérnyomás kialakulását és szövődményeit is.
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2. ábra: A melanokortin antagonista infúziója
SHR állatokban csak a 3. naptól növelte a napi
táplálékfelvételt
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4. ábra: SHR-ekben az NPY orexigén hatása
kisebb volt, mint az azonos korú (3 hónapos)
vagy azonos testtömegű (2 hónapos) NT
állatokban

5. ábra: Az SHR állatok éhezés indukálta
táplálékfelvételét hatékonyabban gátolta a
CCK-injekció
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Molnár Róbert

Adatok a pannoniai limes-táborok belső
díszítőművészetéhez (falfestészet, stukkóemlékek)

Bevezetés
Az Imperium Romanum területéről, Itáliából és a birodalom provinciáiból, nagyszámú
impozáns belső dekorációval – elsősorban falfestménnyel, mozaikpadlóval, ritkábban
stukkóval – rendelkező köz-, illetve magánépület ismert. A római kori belső dekorációs
művészet emlékeit tekintve, a mai Dunántúlt és a Dráva-Száva közét egyaránt magába
foglaló Pannonia provincia sem jelent kivételt.1 A katonai megszállást követően, a római
hadsereg nyomában megjelenő italicus eredetű népesség új lakhelyén is az Itáliában
korábban megszokott római életmódot kívánta folytatni, mely épületeik kialakításában,
valamint díszítésében is megmutatkozott; a legkorábbi falfestmény-leleteket a Kr. u. 1.
század végéről – Kr. u. 2. század első harmadából ismerjük.2
A provincia belső dekoratív művészetét feldolgozó régészeti szakirodalom leginkább
a kiemelkedő minőségű, művészi színvonalú – többnyire polgári ’közegből’ (városi települések, villagazdaságok) előkerült alkotásokkal foglalkozott napjainkig. A római kori
katonai táborok területén feltárt, katonai kontextusból származó dekorációs elemek
azonban csak kivételes esetben kaptak ﬁgyelmet,3 többségükről rövid ásatási jelentések
sorai között értesülhetünk.4
Munkámban terjedelmi okokból nem áll módomban részletesen bemutatni valamennyi publikált, limes-táborból származó dekorációs emléket,5 célom mindössze a
legimpozánsabb leletek rövid bemutatása, a leletösszefüggések vizsgálata és kronológiai szempontú elemzése.

A pannoniai limes-táborok dekorációs emlékei
Pannonia területe a Kr. u. I. sz. folyamán vált a Római Birodalom részévé. A pannoniai
Duna szakasz teljes megszállása a Flavius-dinasztia idején ment végbe,6 a folyami határ,
a ripa vonalának véglegesítése pedig Traianus császár (Kr. u. 98–117) nevéhez köthető.7
A dunai határ mentén idővel egyre nagyobb számú erődítmény létesült, a később állan1

A római provincia területéről előkerült falfestményekre vonatkozó publikációkat legutóbb Magyar Myrtill
gyűjtötte össze 2010-ben: ld. MAGYAR 2010. 14–21.
2
Jó példa erre a balácai villagazdaság főépületének díszes belső dekorációja: B. THOMAS 1964; vagy a brigetioi
katonavárosban Bíró Endre által publikált falfestményekkel díszített ház: BÍRÓ 2001.
3
Jelentős számú, rekonstruálható falfestményleletek esetében: ld. VETTERS 2001, MADARASSY 1991.
4
Pl. Arrabona esetében ld. T. SZŐNYI – TOMKA 1979. 44.
5
Részletes feldolgozást ld. MOLNÁR 2012.
6
VISY 2000. 127.
7
VISY 2000. 127.
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dósuló katonai táborok kezdetben föld-fakonstrukciós palánktáborok voltak, amelyeket
a Kr. u. 1. század végétől – Kr. u. 2. század elejétől kezdődően kőbe építettek át.8 A faföldperiódus esetében belső architektonikus dekoráció meglétének valószínűsége igen
csekély,9 a belső díszítőművészet elemeit a középső császárkori, immár kőbe épített
táborok leletanyagában azonosíthatjuk legnagyobb számban.
Pannonia provincia katonai létesítményeiben talált belső dekorációs elemek jelentős
része a legiotáborok leletanyagához köthetőek. A régészeti kutatások során több ízben
is sikerült összefüggő falfelületeket rekonstruálni.10
Az első, 1909-ben publikált, katonai táborból előkerült „falfestménylelet”
Vindobonaból származik. A múlt század elején a Wien-Judenplatz-on folytatott feltárások során az egykori parancsnoki épület (praetorium) maradványai kerültek elő. Az
épület gazdag belső dekorációval rendelkezett, melyek között ﬁgurális, illetve ﬂorális
ornamentikájú falfestményeket találunk, továbbá egy stukkópárkány-töredék is napvilágot látott.11 A ﬁgurális díszítmények között említést érdemel egy minden valószínűség szerint a trójai mondakörhöz kapcsolódó mitológiai jelenet részlete. A töredékes
állapotban fennmaradt kompozíción G. Vetters nézete szerint Hephaistos kovácsisten
látható, aki Thetis kérésére, Achilleus számára készít új páncélzatot (1. kép).12 A mitológiai jelenet pontos analógiája nem ismert, de mívesebb itáliai párhuzamát Pompeiből
említhetjük.13 A kompozíció jobb szélén egy lovat vezető férﬁalak töredéke is azonosítható. A korábbi kutatás nem adott magyarázatot az alak személyére vonatkozóan.
Véleményem szerint ez az alak nem más, mint Patroklos, aki Achilleus tudta nélkül,
annak páncélzatát ellopva, csatába indul a trójaiak ellen, mely során Hectór megöli őt. A
falfestményen egyszerre láthatjuk előzményként Patroklos háborúba indulását, és egyúttal halálának következményét, nevezetesen Achilleus visszatérését, ami majd egyúttal
Hectór halálát is jelentette, döntően befolyásolva ezzel a trójai háború kimenetelét.14
Érdemes megemlíteni Patroklos alakjára vonatkozóan egy párhuzamot Rómából, ahol
szintén lovat vezetve búcsúzik el Achilleustól.15 Magát a falfestményt Nagy L. a Kr. u. 1.
század végére, 2. század elejére datálja,16 keltezésével a későbbi kutatás is egyetértett.17
Az említett vindobonai falfestmény feltehetőleg itáliai mester alkotása lehetett, aki a
legiotábor parancsnokának megrendelésére készítette el ezt a művet. Fontos megemlíteni, hogy mindmáig ez az egyetlen olyan pannoniai táborból származó kompozíció,
mely biztosan mitológiai jelenetet ábrázol.
A 20. század eleje óta tartó rendszeres ásatások során jelentős falfestményleletek
kerültek elő a carnuntumi legiotábor területén is. Újabban C. Behling foglalta össze a
polgár-, illetve a katonavárosban – ezen belül tárgyalja a tábort is – „in situ” megﬁgyelt
dekorációkat.18 Az erődítmény központi épületének, a principianak több helyisége is
rendelkezett falfestményekkel. A legjelentősebb emlék a „C” helyiségben került elő,
melyen vörös és sárga keretek között, fehér alapon különböző ételhordó szolgákat lát8
Az átépítések nem egyszerre, hanem fokozatosan mentek végbe a ripa mentén. A teljes pannoniai limesszakasz kőbe való átépítése Commodus császár (180–190) idején fejeződött be: ld. VISY 2000. 126–127.
9
WELLNER 1971. 327.
10
Pl. Aquincum esetében: SZIRMAI 1984.
11
KENNER 1909. 49; VETTERS 2001.
12
VETTERS 2001. 65–69.
13
LING 1991. 126.
14
KERÉNYI 1997. 354.
15
WIRTH 1934, 11. tábla
16
NAGY L. 1926. 84–85.
17
HARL 1977. 213–214.
18
BEHLING 2011.
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hatunk (2. kép).19 Az alkotás készítési idejéről nem tájékoztat minket a szakirodalom,
azonban H. Mielsch kutatásai alapján a Kr. u. 3–4. századra tehető, mivel a szolgaalakok
ebben a korszakban kedvelt „motívumai” a római falfestészetnek.20 Hasonló tálcát tartó
férﬁalakot ismerünk Brigetioból a Kr. u. 3. század második negyedéből.21 A principia
egy további helyiségét pedig pont a falfestményleletek alapján azonosította fegyverraktárként a kutatás, ugyanis az egyes falfestménytöredékeken olvasható a helyiség rendeltetése, valamint különböző számokat és jeleket is bekarcoltak festett vakolatba.22 A bekarcolt vagy festett betűk a különböző falfestményeken nem ritkák; magyarázó jelleggel
bírtak pl. ﬁgurális jelenetek vagy mint az előbb tárgyalt carnuntumi helyiség esetében.
Pannonia vonatkozásában a Kr. u. 2–3. századi aquincumi legiotábor területéről
ismert a legnagyobb mennyiségű publikált dekorációs lelet.23 Az erődítmény ásatásai
során két alkalommal (1977, 1979) került elő rekonstruálható falfestmény. Kiemelkedő
jelentőségű ezek közül a tribunus Laticlavius ház mithraeumának falfestményes kultuszképe.24 Az aquincumi festett Mithras-szentély legközelebbi analógiája az aquincumi polgárvárosban található.25 A lelet egyedülállósága abban rejlik, hogy egyetlen római
katonai tábor területén sem került elő eddig ilyen, a magánvallásosság jelenlétét bizonyító emlék a Dura Europos-t leszámítva.26
A másik jelentős aquincumi falfestménylelet publikálása Szirmai K. nevéhez köthető.27 A nagy felületen fennmaradt „in situ” freskó a tábor praetentura részén az egyik
barakképület fejépítményének, centurio-lakrészének helyiségét díszítette. A centuriolakrészek esetében igen gyakran találkozunk falfestménytöredékekkel. Az aquincumi
legiotábor területéről még egy további ilyen hasonló módon díszített épületrészt említhetünk.28 A M. Schleiermacher által részletesen bemutatott Echzell-i falfestményes helyiség is ehhez a típushoz tartozott.29 A Szirmai K. által publikált alkotás a Kr. u. 260-as
éveket követő időszakra keltezhető.30
A legiotáborok belső dekorációs leletei mellett szép számmal kerültek elő hasonló
jellegű emlékek a pannoniai auxiliaris táborokból is. A legjelentősebb kompozíció H.
Stiglitz ásatásai során látott napvilágot a carnuntumi ala-tábor fürdőjének területéről.
A töredékek minden bizonnyal a therma egyik helyiségének mennyezetét ékesíthették,
mivel Stiglitz rekonstrukciós rajza (3. kép) ún. „Kreuzblütenrapport”-ot jelenít meg,31
mely az ásató szerint a Kr. u. 2–3. századra datálható.32 A motívumnak több párhuzamát
is közölték a birodalom más provinciáiból (Hölstein, Bösingen),33 de közeli analógiája is
ismert az aquincumi helytartói palota 46. számú helyiségéből,34 továbbá nézetem sze19
A festmény sajnálatos módon az idők folyamán elveszett a Museum Carnuntinumból, ezért ma már csak
egy, a XIX. sz. végén készült olajfestményen látható: VETTERS 2000. 66. A festmény elemzéséhez ld. még:
BEHLING 2011. 206.
20
MIELSCH 2001. 173.
21
BORHY ÉS MTSAI 2010. 109; KUROVSZKY – HARSÁNYI 2012. 483.
22
BEHLING 2011. 206.
23
Ld. MOLNÁR 2012. 32–35.
24
Részletes bemutatását ld. MADARASSY 1991.
25
KUZSINSZKY 1889. 82–83.
26
CUMONT 1975.
27
SZIRMAI 1984.
28
ANDERKÓ 2007. 72–73.
29
SCHLEIERMACHER 1991.
30
SZIRMAI 1984. 248.
31
A magyar szakirodalom a német terminus technicus-t használja a motívumra, mely jellegzetes mennyezetdekorációs kompozíció.
32
STIGLITZ 1997. 64.
33
LING 1991. 189–190.
34
SZ. PÓCZY 1958. 124.
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rint feltételezhető, hogy a Szabadbattyánban feltárt díszes épület egyik helyiségének
mennyezetét is hasonló stílusban képezték ki.35
Az segédcsapattáborok többségében sajnálatos módon további nagyobb felületen
rekonstruálható belső dekorációt tükröző freskók nem kerültek elő. Egyes épületek
igényes kialakításra több táborból is vannak adataink. Falfestménytöredékek kerültek elő Arrabona,36 Ad Statuas,37 Ulcisia Castra,38 az aquincumi ala-tábor,39 Matrica,40
Intercisa,41 illetve Lussonium42 erődjének területéről.

Stukkóleletek a ripa Pannonica táboraiban
A stukkó kemény, lassan kötő gipszvakolat, melynek segítségével faragás, vagy pecsételés útján a falakat különböző díszítményekkel látták el.43 A faragott kőemlékekhez
való nagyfokú hasonlatossága, könnyű megmunkálhatósága miatt az antik világ egyik
kedvelt belső dekorációs díszítőelemének számított.44 A pannoniai leletanyag tanúsága
szerint, leginkább a falfestményeket lezáró párkányként funkcionált, de a kutatások
során több más funkcionális formatípusát – mennyezeteket,45 féloszlopokat,46 lábazatokat,47 szoborfülkéket48 – is azonosították a provincia stukkóemlékei között.
A ripa Pannonica táborainak területén is találtak ilyen jellegű emlékeket, ám meg
kell jegyezni, hogy a falfestményekhez képest jóval csekélyebb mennyiségben. Önálló,
a katonai táborokban előkerült stukkókkal behatóbban foglalkozó munka máig nem
jelent meg, a stukkó-leletek többségét csak a rövid ásatási beszámolókban említik. Stukkót, illetve stukkódekorációra utaló leleteket Vindobonaból,49 Cirpiből,50 az aquincumi
legiotáborból,51 Matricaból52 és Intercisaból53 sorolhatunk.
A legjelentősebb publikált stukkólelet az ulcisiai segédcsapat táborból származik.54
A principia szomszédságában elhelyezkedő épületből egy féloszlopot (4. kép) közöltek, melynek törzsét függőleges kannelura díszek, fejezetét pedig faragott levéldíszek
övezték. A művészi kidolgozású stukkó-oszlop díszítményeinek párhuzamai az épületek külső homlokzatát alkotó kőoszlopokon találjuk meg szép számmal. A stukkók
külső felületét betöltő díszítmények mintakincse gyakorta imitálta a kőemlékek motívumvilágát.55
35

NÁDORFI 2012. 131.
T. SZŐNYI – TOMKA 1979. 44.
37
SZIRMAI 1991
38
NAGY 1943. 395.
39
KABA 1991. 36.
40
KOVÁCS 2000. 76.
41
B. VÁGÓ 1969. 166; VISY 1972. 246.
42
VISY 2010. 21.; ld még: BALOGH ÉS MTSAI 2011. 69.
43
LING 1976. 209.
44
NAGY L. 1926. 114.
45
KABA 1955. 257.
46
PARRAGI 1991. 200.
47
WELLNER 1976. 419.
48
WELLNER 1971. 355.
49
KENNER 1909. 49.
50
SZALAY 1933. 15.
51
SZIRMAI 1978. 36.
52
KOVÁCS 2000. 76, 82.
53
PAULOVICS 1933. 158.
54
NAGY 1943. 395–396.
55
Ld. Kiss Á. magyarországi római kori kőemlékekről szóló monográﬁáját: KISS 1987.
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Összegzés
A belső dekorációs elemek megjelenése Pannonia táboraiban a Kr. u. 1. század végére,
2. század elejére tehető, meglétük a limes mentén a Kr. u. IV. sz. végéig követhető.56 A
római uralom korai periódusához kapcsolható alkotások főként itáliai mesterek munkájának tulajdoníthatóak (ld. vindobonai praetorium, aquincumi parancsnoksági épület belső dekorációja), akik a hadsereg vezető tisztségviselőinek megrendelésére itáliai
minták alapján díszítették az adott épületeket.
A legtöbb emlék a Kr. u. 2–3. század folyamán készült,57 ami valószínűleg összefüggésbe hozható a tartomány történetének két hosszabb prosperáló időszakával, melyek
Antoninus Pius (Kr. u. 138–161.), illetve a Severus-dinasztia (Kr. u. 193–235) uralkodása
idejére esik.58 A Severus-kor egyik legfőbb haszonélvező társadalmi csoportja a katonaság volt,59 kiváltságos helyzetük pedig megmutatkozott egyes tábori épületek kiképzésének színvonalában is.
A vizsgált falfestmények kompozícióinak értékelése során megállapítható volt, hogy
a katonai, illetve a civil szféra alkotásaiban jelentősebb eltérés nem fedezhető fel. Számos séma előfordul mindkét kontextusban,60 mely alól némi kivételt a ﬁgurális ábrázolások témái jelenthetnek. A mitológiai vagy allegorikus alakok különböző megjelenése
a táborokban többet jelenthetett egyszerűbb dekorációs elemnél. Az egyes alakok, jelenetek fontos mondanivalót tartalmazhattak a tisztségviselők számára. Az Echzell-i
centurio-lakrész falfestményein feltűnik Théseus, amint megöli a Minotaurust, láthatjuk
Heraclést munka közben, valamint Fortunat, a szerencse istennőjét is. Valószínűsíthetően a fentebb taglalt vindobonai praetorium trójai mondakörhöz kapcsolódó festménye a reprezentációs funkción túl határozott jelentéstartalommal bírhatott a vezető
tisztségviselő(k), a legio parancsnoka számára.
M. Schleiermacher – a felső-germaniai Echzell-i castellumban feltárt falfestményes helyiség kapcsán – az 1990-es évek elején röviden összegyűjtötte a táborokból addig közzétett jelentősebb falfestményeket.61 Áttekintés megállapítja, hogy az erődítmények területén előkerült belső dekorációs elem a katonai fürdők körzetéből származik,62 továbbá
gyakoriak a principia (tábor központi épülete), a parancsnoki épület (praetorium), és a
tisztségviselői (pl. centurio-lakrész) szállások helyiségeiben is.63 A táborokban azonban
nem csak az előbb említett épületek rendelkeztek ilyen belső dekorációval. H. Petrikovits
a katonai táborok belső épületeiről írott feldolgozásában megjegyzi, hogy a katonák elszállásolását biztosító barakkokat is díszíthették olykor falfestéssel,64 igaz a fentebb említett építményekhez képes jóval egyszerűbb kivitelezés tapasztalható.65
A Schleiermacher által megfogalmazott ’tétel’ a pannoniai katonai táborok emlékeire
vonatkozóan is érvényesnek tekinthető. Mind a legiotáborokból, mind pedig a segédcsa56
Az ács-vaspusztai táborban Szirmai Krisztina Valentinianus korára (Kr. u. 364–375) datálható töredékeket is
azonosított: SZIRMAI 1991. 103.
57
Ld. MOLNÁR 2012. 32–35.
58
MÓCSY – FITZ 1990. 42.
59
HAVAS – HEGYI W. – SZABÓ 2007. 536.
60
Ld. fentebb a carnuntumi „Kreuzblütenrapport”-os mennyezetfestményt és analógiáit.
61
SCHLEIERMACHER 1991. 108–110.
62
SCHLEIERMACHER 1991. 108.
63
SCHLEIERMACHER 1991. 108.
64
PETRIKOVITS 1975. 38.
65
Érdemes példaként említeni a carnuntumi legiotábor egyes barakkjainak sárgára festett falfelületeit: BEHLING
2011. 206.
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pattáborok területéről előkerült, elsődleges leletkontextusból származó töredékek szintén
ezen építményeket díszítették. Ezek alapján elmondható, hogy a hadsereg vezetői saját
szállásaik (praetorium, tribunus Laticlavius-ház, centurio-lakrészek), illetve a közösségi
épületek (principia, fürdő) kialakításának igényességére kiemelt ﬁgyelmet fordítottak.
A pannoniai táborokban a falfestmények mellett stukkódekorációt is alkalmaztak,
ám ezek másodlagos szerepet töltöttek be a falfreskók mellett. Mindezt alátámasztja,
hogy jóval kevesebb lelőhelyen, mennyiségét tekintve igen csekély számban találkozunk stukkóleletekkel.66
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Németh Attila

Római kori bennszülött telep Győrszemerén1

2007

-ben, Győrszemere-Kisföldek lelőhelyen egy logisztikai épület építése
során régészeti jelenségek kerültek elő.2 A területen régészeti feltárást
végeztek, Bíró Szilvia (Xántus János Múzeum) vezetésével.3 A munkálatok során kiderült, hogy egy római kori település maradványaira bukkantak. A régészeti munkát,
megﬁgyeléseket jelentős mértékben korlátozta az, hogy számos objektum felső rétegét
a munkagépek korábban elpusztították, megnehezítve így az azonosításukat.
A lelőhely földrajzi kiterjedését tekintve 5 kilométerre feküdt dél-keleti irányban a
Mursella municipális rangú település és az arrabonai auxiliaris tábort összekötő úttól,4
valamint nagyjából 8 kilométerre dél-nyugati irányban a ménfőcsanaki nagy kiterjedésű bennszülött településtől.5
A területen az objektumok egy alacsony homokdombon találhatóak észak-nyugat és
dél-keleti irányba tájolva. Ettől keletre régészeti jelenség nem került elő, továbbá a talaj összetétele is a lelőhelyre jellemző sárga homokosról szürkés-agyagos szerkezetűre
változott, ezért feltételezni lehet, hogy itt egykoron vízfolyásos területet helyezkedett
el. A településszerkezeti megﬁgyeléseket akadályozta, hogy nyugati és déli irányban a
régészeti kutatás már nem terjedhetett ki; mivel az már nem esett a beruházási terület
alá és a Pápa és Győr közötti vasút nyomvonala is ott húzódik.
A lelőhely egy szórt elrendezésű településképet mutat, amelyet két hosszú, keskeny
árok tagol (1. ábra). A 24 megkutatott objektum közül sikerült azonosítani három félig
földbe mélyített házat vagy gödörházat: a lelőhely észak-nyugati részéről a 22. objektum, a déli részen pedig a 9. és 10. objektum. Ezek közül a 22. számú objektumból
került elő a leletanyag több mint 50%-a. Ez utóbbi épület megközelítőleg téglalap alaprajzú (3,3x2,7 m), két rövidebb oldalán cölöplyukak találhatóak, a betöltésében paticsdarabok is előkerültek, ezért rekonstruálni lehet egy ágasfás, felmenő fallal rendelkező
és a felszín alá is mélyülő házként, a házforma legközelebbi párhuzama Győr-Ménfőcsanakról ismert.6
A következő ház (9. objektum) is közel téglalap alaprajzzal rendelkezik (4,9x2,7 m),
cölöplyukak nélkül, azonban az elbontott felső réteg miatt ebből már kisebb az előkerült leletanyag mennyisége. Erre az épületre is van párhuzamunk és rekonstrukciós
lehetőségünk szintén a ménfőcsanaki bennszülött településről.7 Ettől északra feküdt

1

Jelen cikk egy rövidített, módosított változata a Történelem-régészet alapszakos szakdolgozatomnak.
Lektorálta: Dr. habil. Visy Zsolt, DSc, egyetemi tanár (PTE BTK TTI Régészet Tanszék) és Fazekas Ferenc,
egyetemi tanársegéd (PTE-BTK TTI Régészet Tanszék).
2
BÍRÓ 2008. 221.
3
Ezúton szeretném megköszönni Bíró Szilviának, hogy a leletanyagot átengedte feldolgozásra és publikálásra.
4
SZŐNYI 1981. 87.
5
SZŐNYI 1996. 249.
6
SZŐNYI 1996. 251., Abb. 4.
7
SZŐNYI 1996. 252., Abb. 5.
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a 10. objektum közvetlen szomszédságában a 11. objektummal, utóbbiak valószínűleg össze is tartozhattak.8 Belőlük szintén hiányoznak a cölöplyukak, a 10. számú objektum ovális alaprajzú, mérete (4,5x2,6 m) és analógiák alapján szintén félig földbe
mélyített házként azonosítható. Az 11. objektum szabálytalan alaprajzú, leletanyag
nem került elő belőle. Az itt ismertetett félig földbe mélyített házak a római kori Pannoniában igen gyakoriak,9 a házforma már a vaskorban is megjelent és használata az
Árpád-korig nyomon követhető.10 A Római Birodalom nyugati tartományaiban már sokkal kisebb számban fordul elő az ilyen jellegű félig földbe mélyített épület és azok is
inkább műhelyként, vagy gazdasági funkciójú helyiségként határozhatóak meg, míg ezzel szemben Pannoniában főleg lakóházként találkozhatunk velük.11 Győrszemerén az
ismertetett objektumokat az előkerült leletek alapján lakóházaknak tekinthetjük, habár
fontos megjegyezni, hogy tűzhely egyikből sem került elő. Gazdasági célra talán csak a
11. objektum szolgálhatott, de pontos funkcióját ma már nem lehet meghatározni. Az
egyetlen gazdasági rendeltetésű tárgy egy őrlőkő a 22. objektumból, azonban ez nem
feltétlenül bizonyít kifejezett kézműipari, vagy gazdasági tevékenységet, hanem a háziipar részeként értelmezhető.
A település legdélebbi részén előkerült még egy nagyobb méretű kút is (2. objektum,
átmérője: 4,8 m), ezt azonban sajnos a feltörő talajvíz miatt nem sikerült teljes egészében feltárni. A településhez tartozott még egy szabadtéri tüzelőhely (20. objektum),
ahol az átégett agyag platnit is sikerült dokumentálni. Valószínűleg innen vihettek parazsat a házakba fűtési célból.12
A település szélén elhelyezkedő hosszanti árok valószínűleg a település határát jelezte, esetleg az állatokat tartotta a település területén belül.13 Ezen kívül még sikerült egy
„V” keresztmetszetű árkot megﬁgyelni, ami a betöltés és analógiák alapján egy vízelvezető ároknak határozható meg.14 Sajnos a többi gödör funkcióját nem lehet közelebbről meghatározni, lehettek tároló vagy szemetes gödrök, de ezeket az elbontott felső
rétegek és a csekély számú leletek miatt nem lehet teljes bizonyossággal megállapítani.
Tároló vermeket ismerünk Ménfőcsanakról,15 hulladékgödröket pedig Szakályról.16
A győrszemerei telepen előkerült leletanyag igen csekély részét teszik ki a vastárgyak (11 db, a teljes lelet anyag 0,05%-a), ezek késekből (3 db), szögekből (5 db) és
pontosan meg nem határozható vastárgyakból állnak (3 db). Az általános formákat
mutató vastárgyak pontosabb keltezése nem lehetséges. A legnagyobb számban kerámia került elő, ezek egy-két jellegtelen őskori darabot leszámítva mind római koriak
(lásd 2. ábra). A római kori luxuskerámiát, a terra sigillatát csupán egyetlen töredék
képviseli, ez egy közép-galliai Drag. 18/31-es tál peremtöredéke, a Kr. u. 2. század közepére tehető.17 A többi import vékonyfalú csésze szintén a Kr. u. 2. század idejére mutat párhuzamok és az agyagszembeszórásos díszítés alapján.18 Tipikusan római kori
edényformát képviselnek a dörzstálak, amelyek csak a római hódítás után terjedtek

8

A 11. objektum kiterjedése igazodik a 10. objektuméhoz, a közöttük lévő távolság 10 cm.
BUDAI BALOGH 2009. 83.; GROH SEDLMAYER 2006. 143.
10
BUDAI BALOGH 2009. 91.
11
GROH SEDLMAYER 2006. 143.
12
BUDAI BALOGH 2009. 79–80.
13
Az állatcsontok nem kerültek feldolgozásra, így arra vonatkozóan nincs információnk.
14
SZŐNYI 2005. 404., Abb 1.
15
SZŐNYI 2005. 403.
16
GABLER 1982. 76.
17
A töredéket Bíró Szilvia határozta meg. Párhuzam: GABLER HORVÁTH 1996. 134.
18
GABLER HORVÁTH 1996. 152–153.
9

XI. GRASTYÁN KONFERENCIA

I 289

1. ábra

el.19 A lelőhelyről több dörzstál töredék is előkerült (2. ábra 6.), ezek közül az egyik tál
dörzsfelületét zöldes színű máz borította. Ez utóbbi a Kr. u. 3. század második felétől
jelenik meg Pannoniában.20
Szép számmal jelentkeznek a terra sigillata edények utánzatának tartott, azonban
helyi kelta előzménnyel is rendelkező, ún. pannoniai pecsételt áruk vagy pannoniai
szürke bevonatos edények. Ezek a díszes edények a Kr. u. 2. század folyamán voltak di19
20

BAATZ 1977. 154.
VARGA 2010. 166.
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vatosak, de a Kr. u. 3. században is feltűnnek akkor már a szürke mellett vörös színben
is.21 A Győrszemerén előkerült tálak között díszítetlen, illetve fogaskarcolással díszített
példányok egyaránt megtalálhatóak. Ezen felül előkerült még egy bepecsételt, ﬁgurális
díszítésű tál (2. ábra 11.), amely főképp Pannonia keleti részére volt jellemző. A terra
sigillata előképek alapján a Kr. u. 2. század közepére lehet keltezni.22
A leletanyag legnagyobb részét a házikerámia alkotja. A házikerámiák között feltűnnek szép számmal a márványozottan festett darabok is (2. ábra 7–9.), ezek a 2.
századra és a 3. század első felére jellemzőek.23 A német kifejezéssel Leistenschalle
vagy gyűrűsperemű tál már a Kr. u. 1. században megjelenik és használatban marad
a 2. században is.24 A nagyobb számban előforduló behúzott peremű tálak azonban a
római kor teljes időszakában, a Kr. u. 1. századtól a 4. századig jelen vannak a kerámiaművesség termékei között.25
A háromszög peremű fazekak a nyaki bordadísszel ugyancsak a 2. század felé mutatnak (2. ábra 1–3.).26 Hasonlóan a megtörő-falú tálak is (Knickwandschüssel) megjelennek már az 1. században, de virágkoruk a 2. század első felére tehető, de kimutatható a
3. század elején is (2. ábra 10.).27 A korsók között szép számmal található sávos festésű
kerámia, amelyek a 2. században és a 3. század első harmadáig használatban voltak.28 A
további korsó töredékek közül talán még egy ujjbenyomással díszített példányt érdemes
kiemelni, amelynek Intercisából, egy Kr. u. 3. század közepére keltezett sírból ismerjük
analógiáját (2. ábra 4.).29 A telepen feltűnnek még kézzel formált edények is (2. ábra
5.). A provinciális kutatás ezt a kerámiatípust korábban etnikum jelzőnek tartotta,30 de
Horváth Friderika kimutatta, hogy egy etnikumhoz való kötése kétséges, inkább a mindennapos használatot feltételezhetjük alkalmazása és elterjedése hátterében.31
A vizsgált kerámiaanyag egészét tekintve a Kr. u. 2–3. századi formák a meghatározóak, az ennél későbbi, Kr. u. 4. századra jellemző mázas kerámia, a mázas dörzstálat
leszámítva nem került elő, ez utóbbi pedig már a Kr. u. 3. század második felében megjelent. A fentiek alapján kijelenthető, hogy a győrszemerei telep élete a Kr. u. 2. és 3.
századra tehető. Megszűnésének okai nem tisztázottak: sok a másodlagosan égett kerámia és feltételezni lehet, hogy a 22. objektum leégett, a telep déli részén ilyen pusztulásnyom nem mutatható ki, valamint drasztikus környezeti változások nyomára sem
derült fény. Talán a 3. század rossz gazdasági helyzete és a bizonytalan határvédelem
játszhatott közre a telep felhagyásában. Meg kell jegyezni azonban, hogy valószínűleg
nem a teljes település került feltárásra, a telep nyugati és déli irányban folytatódhatott,
esetleg egy kisebb tanyaszerű települést feltételezhetünk Győrszemere esetében. Ilyen
jellegű településformára a római kori Pannoniában eddig még nem volt régészeti bizonyíték,32 de nyugati kelta területekről ismert volt, amelyről Caesar (De bello gallico
I 5.) is beszámol.33
21

MARÓTI 1987. 81.
MARÓTI 2007. 117.
23
KREKOVIČ 1998. 15.
24
BÓNIS 1942. 22.
25
GABLER 1973. 154.
26
PÓCZY 1956, Abb. 9, 1.
27
BÓNIS 1942. 23.
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GABLER 1973. 169.
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PÓCZY 1957. Abb. 40, 45.
30
BARKÓCZI 1956. 74.
31
HORVÁTH 2007. 301.
32
A vaskorban az Alföld területén tártak fel tanya jellegű települések, lásd: CSEH 2003. 48.
33
Pl. Brie Champenoise, Ferté-Gaucher. CSEH 2003. 48.
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2. ábra

Pannoniában kétfajta vidéki települést különíthetünk el: villagazdaságot és bennszülött telepet. A győrszemerei település ez utóbbi csoportba tartozik. Kutatásuk már a
1960-as években megkezdődött,34 de az 1990-es Pannonia Régészeti Kézikönyvéből mégis kimaradt. Azonban az autópálya feltárásoknak köszönhetően kutatásuk fellendült.35
34
35

Ld. KOCZTUR 1974
Vö. HONTI 2007
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A magyar szakirodalom hajlamos ezeket a vidéki településeket, „falvakat” bennszülött telepek néven említeni,36 azonban a kelta továbbélést nem minden esetben lehet
kimutatni, ahogy itt Győrszemerén sem. Megﬁgyelhető, hogy az épületek egyszerű,
vaskori előzményekkel rendelkező házak, azonban ez nem feltétlenül jelzi a bennszülött lakosságot, hiszen egyszerű konstrukciójukból kifolyólag könnyű volt megépíteni és a tartományba érkező római lakosság is átvehette.37 A latin nyelvben az ilyen
településeket vicusnak hívták.38 Sevillai Isidorusnál olvashatjuk, hogy a vicusokban
lakó emberek nem rendelkeztek polgárjoggal (Etymol. XV 2, 11f.). Valamint a vicus
kifejezést általában szembeállítják az oppidummal, ami a latin nyelvben a várost jelöli
és fő kritériuma, hogy fallal van körülvéve.39 A leletanyagból kitűnik, hogy némelyik
kerámiatípus rendelkezik kelta gyökerekkel (pannoniai szürke bevonatos áru, sávosan
festett kerámia), azonban díszítésmódjukban már a római ízlés dominál és inkább egy
már romanizált lakosságot feltételez.40
A vicusok közigazgatásilag a városi/municipium territoriuma alá tartoztak, azon
belül is a pagusokba.41 Pannoniából hét vicust név szerint is ismerünk, ezek többsége
Aquincum körzetében van.42 A pátyi és a budaörsi lelőhelyek esetében már a kőépítkezés is megjelent, habár ez megmagyarázható Aquincumhoz való közelségükkel és
hogy a városba vezető út mentén helyezkedtek el.43 Azonban Pannonia nyugati részén, főleg a vizsgált területen a civitas Boiorum területe alá eső Győr–Moson–Sopron
megyében kőépítkezés megléte egyelőre még nem mutatható ki. Ménfőcsanak,44 ami
ugyancsak fontos római kori útvonal mentén fekszik, nem található kőépület, ahogy
Mosontszentjánoson és Levélen sem, pedig utóbbiak megélik a 4. századot is.45 A felsorolt településeknél egy dolgot lehet megﬁgyelni: a municipiumi territoriumok szélén fekszenek. Ennek oka, hogy Hadrianus császár uralkodása idején megszüntették
a civitas peregrinákat és az egykori területeiket az újonnan létrejövő municipiumok
kapták meg.46 Természetesen a jobb termőterületeket a katonaság és a városok sajátították ki, míg a bennszülött származású, vagy peregrinus jogállásúak a peremterületekre szorultak.47 Feltételezhetjük, hogy a vizsgált győrszemerei telep is ennek következményeként jött létre, mégpedig a civitas Boiorum et Azaliorum megszüntetése
és Mursella municipium megszervezése után.48 Azonban nem szabad elfelejtkezni
arról sem, hogy a villagazdaságok kiszolgáló személyzete is hasonló településeken
élhetett, ámbár Győrszemere közvetlen közelében nem került még elő villa, ami ezt
a felvetést indokolná.49
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Összefoglalás
Az utóbbi két évtizedben a nagyberuházásokhoz köthető leletmentő feltárások nyomán jelentős mértékben megsokszorozódott a falusi jellegű települések száma.50 A
telepekre általánosságban a félig földbe mélyített házak jellemzőek, amelyek vaskori
előzményekkel rendelkeznek. Azonban a késő vaskor és a római kor közötti továbbélés
hiánya és romanizált áruk nagy mennyisége nem feltétlenül indokolja a bennszülött
lakosságot.51 A falusi jellegű település sem minden lelőhely esetében megfelelő elnevezés, hiszen az újonnan publikált pátyi és budaörsi vicus esetében már egy sűrűn
lakott, kőházakkal is rendelkező városias jelleggel találkozhatunk azonban jogilag nem
emelkedtek municipiumi rangra.52
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Péderi Tamás

Az Árpád-kori „átmeneti” típusú lovasság problémája

Bevezető

Í

rásomban az Árpád-kori hadszervezet egy erősen problematikus szegmensét, az „átmeneti lovasság” problematikáját vizsgálom meg. Célom, hogy választ keressek arra,
volt-e egyfajta átmenet az Árpádok uralma alatt a könnyűlovasság és a nehézlovasság
között. A kérdést több oldalról közelítem meg: korabeli belső és külső források (újra)értelmezésével; az eddigi szakirodalom eredményeinek alkalmazásával; a fegyverzet és a
taktika vizsgálatával; és külföldi párhuzamok keresésével. A tanulmány szűkre szabott
keretei miatt kutatásom tömör összefoglalására törekedtem.
A kérdéskör historiográﬁai áttekintésére itt nincs lehetőségem, ezt egyébként is
megtette B. Szabó.1 A magyar hadtörténetírásba Borosy vezette be az „átmeneti típusú” lovasság fogalmát, melynek bázisát szerinte a vármegyei katonaság adta.2 Ez a
réteg nem volt képes ellátni magát a költséges lovagi fegyverzettel, de már a fegyelmezettséget és összeszokottságot igénylő nomád könnyűlovas taktikát sem tudta teljes
mértékben alkalmazni, így létrejött egy átmeneti típusú, közel- és távolharci fegyverekkel egyaránt felszerelt, némileg vértezett, csekély harcértékű, de nagy tömegben
rendelkezésre álló lovasság.3 Ez a nézet ma is széles körben elfogadott, bár újabban B.
Szabó vitatja helytálló voltát.4

Az Árpád-kori magyar haderőről
Az Árpád-kori Magyar Királyság hadereje zömében lovasságból állt. A sereg elit, csatadöntő részét a nyugati mintára felszerelt, „teljes fegyverzettel” rendelkező lovagok
tették ki, akik részben nyugati származásúak voltak, részben a király környezetében
tartózkodó főurak és főpapok közül, illetve közvetlen kíséretükből kerültek ki Géza
fejedelem uralmától kezdve.5 Természetesen az uralkodók legfőbb célja ennek az elemnek a növelése volt.6
A lovasság második része az úgy nevezett „pásztorkatonák”, azaz a keleti betelepült
katonai segédnépek voltak. Általában ezeket az idegen etnikumú és csak töredékében
magyar harcosokat tekintik tipikus könnyűlovasságnak. Fegyverzetük hasonló más
sztyeppei népek átlagos fegyveréhez, elsődlegesen összetett reﬂexíjból és szablyából
áll, feladatuk a határőrzés, felderítés, előcsatározás és a menekülők üldözése. Harcmo1

B. SZABÓ 2001. 75–76., 2010. 13–38.
Legutóbb in: BOROSY 2010. 19–59.
3
BOROSY 2010. 39., 41.
4
KRISTÓ 2003.; B. SZABÓ 2001.
5
B. SZABÓ 2007. 63–64.; BOROSY 2010. 9., 12–13.; KRISTÓ 2003. 248.; VESZPRÉMY 2008b, 13.
6
BOROSY 2010. 15.
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doruk, hadviselésük és taktikájuk fegyelmezettséget, összehangoltságot és begyakorlottságot kívánt, melyet csak a pásztorkodó életmóddal lehetett megtartani.7
Az Árpádok lovasságának harmadik eleme a várkatonaság volt. Ezek fegyverzete
valószínűleg szintén könnyű volt, íjból és – éppen a szablyánál olcsóbb volta miatt elterjedő – kétélű kardból állhatott. Valamiféle védőfelszerelése mind a várkatonáknak,
mind a fentebb említett pásztorkatonáknak volt, hiszen anélkül nehéz túlélni egy ütközetet. Ez a védőfelszerelés minden bizonnyal egy egyszerű bőrvért illetve gyengébb
bőr- vagy fémsisak lehetett, ahogyan azt B. Szabó is ábrázolta.8 Borosy úgy véli, hogy
ezek a katonák jelentettek valamiféle átmenetet a lovagi és sztyeppei harcosok között.9
Ezek közé a katonák közé tartoztak a szerviensek és elődeik is. Ezt a nézetet többen
elfogadták és a magyar könnyűlovasság továbbélését csak a katonai segédnépek hatásának tudták be. Ezzel szemben B. Szabó szerint a vármegyei katonaság, bár fegyverzete
kiegészült némi közelharcra alkalmasabb felszereléssel, mégis megmaradt könnyűlovas íjásznak.10 Ezt támasztja alá az az adat is, miszerint az Anjou-kortól a várkatonákat
tegzeseknek nevezték.11

A fegyverzet kérdései
Ezek után adja magát a kérdés: mit is nevezünk nehéz- és mit könnyűlovasnak? A kérdéssel újabban Hidán és Négyesi foglalkozott.12 Hidán már bevezetőjében rámutat arra,
hogy gyakran későbbi korok terminológiáját vetítik vissza jóval korábbra, holott célszerűbb lenne az adott kor más harcosaihoz való hasonlítás.13
Az általánosan alkalmazott terminológia szerint a nyugati páncélos-lándzsás lovasság (közkeletű nevén lovag) a nehézlovas tipikus példánya a középkorban, míg a keleti
íjas lovasság a könnyűlovas. Sajnos azt viszont nem szokta a kutatás ﬁgyelembe venni,
hogy ez csak a két szélsőség, ezek között számos átmenet létezik mind Nyugat-Európában, mind az eurázsiai sztyeppén.
A keleti, átlagosan könnyűfegyverzetűként ismert seregekben is voltak jól páncélozott elit harcosok,14 és a többi harcos is rendelkezett valamiféle gyengébb védőfelszereléssel (bőrvért, bőrsisak, könnyű pajzs).15 A nyugati seregek pedig szintén nem csak
nehézvértezetű lovagokból álltak, sőt ott is ők alkották a sereg kisebb részét.16 A magyar
seregben is bizonyosan létezett „átmenet” a nehézfegyverzetű lovag és a könnyűfegyverzetű lovasíjász között, sajnos azonban erre csak kevés forrásból tudunk következtetni. A legismertebbek azon oklevelek, melyek „páncélos” katonák számára előírják
íj és nyíl viselését,17 illetve melyekben a megadományozottról tudjuk meg, hogy íjat és
lándzsát egyaránt használt a harcban.18 Ezeknek a forrásoknak azonban van egy másik
7

KŐHALMI 1972. 93–96., 124–125., 145–148.
B. SZABÓ – SOMOGYI 1999. 61.
9
BOROSY 2010. 39–40.
10
B. SZABÓ – SOMOGYI 1999. 60.; B. SZABÓ 2010. Ezt elfogadja Kristó is (KRISTÓ 2003. 243., 263.).
11
B. SZABÓ 2010. 132.
12
HIDÁN 2000; NÉGYESI 2000.
13
HIDÁN 2000. 7.
14
HIDÁN 2000.; KŐHALMI 1972.; B. SZABÓ 2010.
15
KŐHALMI 1972. 141.; PÁLÓCZI HORVÁTH 1989. 16–17., 65–66.; B. SZABÓ 2010. 117.
16
HEATH 1989. 6., 81–83.; VESZPRÉMY 2004.
17
IV. Béla oklevele Körmend város hospeseinek, 1244. október 28. (BÁNDI 1987.); IV. Béla oklevele Milozt és
ﬁainak, 1252. június 15. (WENZEL 1860. VII: 238.; VESZPRÉMY 2008b, 140.)
18
IV. László oklevele Ják nembeli Csépánnak, 1273. július 6. (kiadva: WENZEL 1860. XII: 75.); IV. László
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érdekessége, melyet eddig a kutatás nem vett ﬁgyelembe, illetve érdemben nem foglalkozott vele: a szóhasználat.
A körmendieknek adott oklevél szerint a király hadjárata esetén a város páncélosokat (panceratus) köteles kiállítani, melyek lándzsával (hasta), páncéllal (cabatus),
sisakkal (galea) és tegezzel (faretra) vannak felszerelve.19 Bándi a cabatust vas pikkelyes bőrpáncélnak tartotta,20 azonban Veszprémy bizonyította, hogy ez a bizánci eredetű, kabadion nevű bőr- és textilpáncéllal azonos.21 Tudjuk, hogy már a honfoglalók
is viseltek könnyebb bőrvérteket, illetve később is fennmaradtak adatok bőrből készült
páncélról és sisakról.22 Fontosnak tartom kiemelni, hogy a körmendieknek szóló diplomában a sisak megnevezésére egy antik kifejezést, a galeat használta a lejegyző. A
nyugat-európai latinságban ez a kifejezés ekkor már ilyen értelemben nem fordul elő,23
bár a kalandozások korában még „bőrsisak” értelemben volt használatban.24 Érdekes
kifejezés a hasta is. Ezt egyszerűen lándzsának szokták fordítani, de ha megnézzük, hol
fordul elő, akkor azt láthatjuk, hogy csak azokon a helyeken, ahol lándzsa és íj együttes használatáról van szó! Már a honfoglalókról szóló leírásokban találkozunk azzal,
hogy íj mellett lándzsát-kopját is használtak.25 Ezeket a fegyvereket hol hajították, hol
közelharcban használták.26 E könnyű lándzsát dzsidaként is ismerjük. Általában könynyebb fegyverzetű lovasok használták, eredetileg a sztyeppéről terjedt el.27 E fegyvert
a sztyeppei népeken kívül a bizánciak, az arabok és más népek is használták.28 Úgy
vélem, hogy ez a könnyű lándzsa mindvégig használatban maradt a magyar haderőben,
egyrészt megőrizhették a keleti segédnépek,29 másrészt a magyarok is: esetleg erre utalhat a hasta kifejezés használata az oklevelekben.30
A Ják nembeli Csépánnak szóló oklevélből csak annyit tudunk meg, hogy mind lándzsával, mind íjjal vitézkedett az illető.31 Sajnos a fegyverzet további, pontos leírása itt
nincs meg, viszont a lándzsára ismételten a hasta kifejezést alkalmazzák. A lovagokról
szóló elég sok híradásból nem tudunk nehéz fegyverzet mellett íj használatáról, ennek
gyakorlati nehézségei is voltak. 32
Az előzőnél részletesebb leírást kapunk a harmadik oklevélből,33 mely Milosztnak
és két ﬁának szól. Az oklevélből megtudhatjuk, hogy a fent nevezett királyi szolgálókat
1252-ben a királyi vitézek közé emelik, mivel vitézi fegyverzetben harcoltak a morva
őrgróf ellen. A fegyverzet részletes leírását a körmendieknek szóló oklevélen kívül ez a
dokumentum őrizte meg egyedül. Ebben az oklevélben szerepel a pajzs (clipeus), páncélként egy gyűjtőszó, a lorica áll itt.34 A sisak esetén itt egyértelmű, hogy vasból készült
példányról van szó (de ferro), de nem lovagi sisakról, hanem vaskalapról, amit nyugaoklevele Miklós ispán ﬁainak, 1274. augusztus 4. (kiadva: WENZEL 1860. IX: 37.)
19
BÁNDI 1987. 121.
20
BÁNDI 1987. 14.
21
VESZPRÉMY 2008a, 131.
22
B. SZABÓ 2010. 55–60.; KRISTÓ 2003. 243., 263., 272–273.; 298., 348–349. 376–377.; B. SZABÓ 2010. 117.
23
ROGERS 2010. 2. kötet, 146–148.; NIERMEYER 1997. 460.
24
KRISTÓ 2003. 298. – 33. jegyzet.
25
KRISTÓ 2003. 316–317. MORAVCSIK 1988. 19.
26
B. SZABÓ 2010. 41–54.
27
KŐHALMI 1972. 115–116., 139.
28
PÁLÓCZI HORVÁTH 1989. 13., 16–17.; B. SZABÓ 2010. 136–147.; ROGERS 2010. 2. kötet, 446–447.
29
PÁLÓCZI HORVÁTH 16–17.; B. SZABÓ 2010. 173–174.; BOROSY 2010. 46–47.
30
A szó e korban a nyugat-európai latinságban fegyver értelemben nem volt használatban: NIERMEYER 1997. 483.
31
WENZEL 1860. XII: 75.;BOROSY 2010. 85.; VESZPRÉMY 2008a, 134.
32
Ezeket legutóbb kigyűjtötte és közreadta: VESZPRÉMY 2008a, 127–135.
33
WENZEL 1860. VII: 238.; VESZPRÉMY 2008b, 140. – bár hivatkozása hibás!
34
VESZPRÉMY 2008a, 129.
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ton a szegényebb vitézek használtak. A lándzsára is gyűjtőnevet, a lanceat találjuk itt.
Tegez helyett a fegyver pontosabb leírásával találkozunk, bár ez nem hordoz magában
érdemi különbséget. Ami közös a körmendi oklevéllel (az íj-nyíl, [bőr]páncél, olcsóbb
sisak [galea és vaskalap], illetve hadimén helyett egyszerűen csak ló), az azt mutatja,
hogy nem feltétlenül lovagi felszerelést kellett a privilegizáltaknak előteremteni. Ez az
elvárás eleve zsákutcába futott volna, hiszen a városi hospesek (mint a körmendiek)
vagy a várszolgák (mint Miloszt és ﬁai) nem rendelkeztek olyan anyagi háttérrel, hogy
a drága lovagi fegyverzetet előteremtsék.35
A fent elemzett forrásokat többször felhasználták IV. Béla hadügyi reformjának alátámasztásaként, miszerint az nem csak lovagi fegyverzetben harcoló katonákat, hanem
belátva ennek anyagi nehézségeit, annál könnyebb fegyverzetű (de nem könnyűlovas)
harcosok felfegyverzését is támogatta.36 Ezzel kapcsolatban Zsoldos sorolta fel azokat a
lehetőségeket, ahol a „páncélos” illetve az „illően felfegyverzett” vitéz minden bizonynyal nem lovagi fegyverzetűt jelent.37 Bár az kétségtelen, hogy uralkodóink e réteg növelését is támogatták a tatárjárás után, mégis úgy gondolom, hogy nem egy új réteget
kívántak ezzel létrehozni, hanem egy korábbi réteg számát próbálták növelni.38 Úgy
látom, van korábbi adat is egyfajta „átmenetre” a két pólus között, de azt nem annyira a
fegyverzetben, mint inkább a taktikában lehet nyomon követni, hiszen a tatárjárás előtti
időszakból nem rendelkezünk a fegyverzet pontos leírását tartalmazó forrással.

A taktika kérdései
Négyesi, mint katona értekezik a lovasság csapatnemeiről.39 Szerinte nem elsődlegesen
a fegyverzet, hanem inkább a harctéren alkalmazott taktika alapján célszerű felosztani a csapatnemeket.40 Az ő felosztásának utolsó két csapatneme, a „félnehéz” és a
„szablyás lovasság” összekapcsolódik, hisz azonos, kiegészítő harctéri szereppel rendelkeznek.41 Ahhoz, hogy megállapíthassuk, létezett-e korábban ilyen a fajta kiegészítő
lovasság Magyarországon, ahhoz elbeszélő forrásokat kell megvizsgálni.
A magyar seregről szóló nyugati leírások esetén Freisingi Ottót szokták kiemelni,
mint a legrészletesebb, leghitelesebb (bár nagyon elfogult) híradás szerzőjét.42 Forrása
leírja, hogyan teljesítették a közszabadok katonai kötelezettségüket. Sajnos Ottó püspök leírása nem részletezi, mely dolgok a „hadhoz szükségesek”, de már Veszprémy
levonta ebből a következtetést, miszerint ezek a közszabadok nem lovagi felszereléssel
indultak hadba, 43 és feltételezem, hogy nem is teljesen könnyűfegyverzetet kell érteni
alatta. Freisingi Ottó krónikájának másik részében azt írja, hogy a magyarok nagy része
„undok” (azaz nem lovagi) fegyverzetű, míg azok, akik az idegen vendégek környezetében tartózkodnak, megtanulták a lovagi hadviselést és átvették a lovagi fegyverzetet.
Látható, hogy a magyarok nagy részét nem lovagi fegyverzetűként írja le a szerző.44
35

KRISTÓ 2003. 371.
ZSOLDOS 1997.; B. SZABÓ 2001. 95.; VESZPRÉMY 2004.
37
ZSOLDOS 1997. 16.
38
Ez a gondolat eddig csak B. Szabónál merült fel, de érdemben ő sem foglalkozott vele (B. SZABÓ 2001. 95.).
39
NÉGYESI 2000.
40
NÉGYESI 2000. 376–377.
41
NÉGYESI 2000. 377–378.
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FREISINGI OTTÓ 1913.; VESZPRÉMY 2008a; BOROSY 2010.; B. SZABÓ 2001. 81., 2010. 104., 119–120.
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VESZPRÉMY 2008a, 127.
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B. SZABÓ 2010. 120.; BOROSY 2010. 138–139.
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Ehhez képest meglepődünk, ha bizánci forrást olvasunk a 12. századi magyar hadseregről. Míg a nyugati leírások kiemelik a lovasíjászok és általában a könnyűfegyverzetűek nagy számát, addig a görög források teljesen ellentétes képet adnak a magyarok
lovasságáról!45 A tárgyalt korszak bizánci forrásaiban a magyarok seregét alapvetően
páncélosnak írják le. Ezt úgy értelmezik, hogy a könnyebb fegyverzetű bizánci seregekhez szokott keleti krónikásoknak inkább a magyar seregben szolgáló nehézlovasok
tűntek fel, mint számukra félelmetes ellenfelek.46 Elemzésembe a két legrészletesebb,
a zimonyi ütközettel (1167) kapcsolatos forrást vontam be.47 Az első, korábbi forrás
Ioannész Kinnamosz Epitomé című, hitelesnek elfogadott műve.48
Kinnamosz leírása szerint a görögök egy elfogott magyartól értesültek a magyar
hadsereg összetételéről. „A sereg mindenestől 15 000 vértes lovasra, íjászra és könnyűgyalogosra rúg.”49 A szerző ezután leírja a csata menetét, mely alapján azt a következtetést lehet levonni, hogy a magyar sereg lovagi módra megrohamozta a bizánci hadsorokat, melynek bal szárnyát elsöpörte, de a görög centrum és jobb szárny leállította
a rohamot és kézitusában legyőzte a magyarokat. Ismert, hogy a déli végeken folyó
harcokban a magyar seregek többször sikeresen alkalmazták ezt a lovagi taktikát a
bizánciak ellen.50 B. Szabó felteszi ezzel kapcsolatban, hogy esetleg a bizánciak elleni
hadviselés során nagyobb hangsúlyt fektettek volna a magyar hadvezérek a nehézlovasságra, ismerve a bizánciak gyenge pontját, a nehézlovasság hiányát.51 Ezzel egyetértek, de megemlítendő, hogy ha összevetjük a sereg létszámára vonatkozó adatokat
– 15.000 fő, és ezek nem csak vértes lovasok, hanem íjászok és gyalogosok is – és a
kétezer páncélról szóló túlzó kinnamoszi közlést,52 akkor azt látjuk, hogy a magyar
sereg töredéke volt csak páncélos.
A magyar sereg felállása megfejtheti e rejtélyt. A bizánciak ellen szokásosan bevetett
hadrend a következő volt: a sereg centrumát a nehézlovasság (Dénes és kísérete, illetve
osztrák szövetségesek) vezette,53 mögötte állt fel a gyalogság.54 Bár a bizánci szerző
azt írja, a sereg egy tömbben állt fel, gyanítható, hogy a szárnyakon (melyek a nagy
távolságból nem látszódtak) álltak fel a könnyűlovas íjászok.55 Mivel a seregben a lovagok száma nem lehetett túl nagy, fel kell tételezni, hogy a lovasíjászok is részt vettek a
rohamban. Azonban a könnyűfegyverzetű lovasíjászok nem szívesen vettek részt kézitusában, másrészről pedig nem is tudták volna tartani a lovagok lassú tempóját, hiszen
sokkal gyorsabban mozogtak. Mivel a csatáról szóló görög leírásokban nem szerepel a
magyarok íjhasználata, feltételezhető, hogy a rohamban nem lovagi fegyverzetű, de közelharcra is alkalmas lovasok is részt vettek. Darkó fordításában azonban olvashatunk
nehéz íjász lovasságról is. Ezt ő úgy értelmezte, hogy a nehézlovasság jelentősebb része
íjjal is fel volt szerelve.56
45

BOROSY 2010. 139.
B. SZABÓ 2001. 86.; BOROSY 2010. 36. – 87. jegyzet.
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Az ütközetre bővebben lásd: VESZPRÉMY 2008b, 111–116.; B. SZABÓ – SOMOGYI 1999. 79–90.; KRISTÓ
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Kutatásomba itt vonom be a zimonyi csatáról szóló másik elbeszélő forrást, Nikétasz
Khóniatész Krónikáját, mely további adatokkal bővítette az előző forrást.57 A magyar
taktika leírása teljesen azonos, a nyíl még csak szóba sem kerül. Még egy tipikus lovagi
momentum is előfordul a leírásban: Dénes a bizánci vezérek felé „feszítette a lándzsáját”.58 Mindkét seregről túlzással írja, hogy „csupa bronz meg vas”.59 Érdekes viszont
a lovak „páncélzatára” vonatkozó részletes leírás: lövedékek ellen védő szügyvédők és
homlokvédők borították a magyar lovakat. Ez erősen emlékeztet Bölcs Leó honfoglaló
magyarokra vonatkozó leírására.60 Heath említi, hogy a zimonyi csatában megjelenő
páncélos lovakról szóló híradás az első Európában.61 Gorelik, orosz régész is többször
ábrázol fém- és bőr szügyvédővel ellátott pusztai harcosokat62 és Kőhalmi is említi ezt.63
Mindez valószínűsíti, hogy a magyarok ezt a hadifelszerelést is a sztyeppéről örökölték.
Khóniatész leírásának másik érdekes momentuma a „kölcsönös dárdahajigálás”. Magyar oldalról bizonyára nem a lovagi centrum hajította a dárdákat, hiszen a hosszú és
nehéz kopják erre alkalmatlanok voltak.64 Ezek alapján feltételezhető, hogy a rohamban
a lovagokon kívül részt vett egy másik, közelharcra is alkalmas lovas egység, mely hajításra is alkalmas könnyű lándzsával (dzsidával) is fel volt szerelve az íj mellett, azaz
távolharcra és közelharcra egyaránt alkalmas volt.

Külföldi párhuzamok
Célszerűnek tartottam megnézni, hogy létezett-e hasonló fegyverzetű és taktikájú lovasság más népek esetében is, ugyanis ezt eddig magyar sajátosságként kezelte a hazai
szakirodalom. Csak a legutóbbi időben merült fel a párhuzamok keresésének gondolata: Veszprémy a nyugati sergeantokkal rokonítja az egységet,65 B. Szabó pedig külföldi
példákat hozott legutóbbi munkájában, de nem ﬁgyelt fel efféle összefüggésre.66
Úgy vélem, a 11–13. századi magyar lovasságot hasznos lehet hasonló körülmények
között létező hadseregek egységeihez hasonlítani, azaz olyan területekhez, amelyek
szintén ki voltak téve mind sztyeppei, mind nyugati hatásnak, tehát seregük csatadöntő
részét rohamozó lándzsás nehézlovasság adta, de mellette sztyeppei íjász lovasok is
voltak a seregükben. Ez leginkább a Balkánt, a Ruszt és a Kaukázust fedi le.
B. Szabó tesz egy zárójeles megjegyzést arról, hogy „a bizánci lovas sztratióták hagyományos fegyverzete sok tekintetben egybeesik a feltételezett átmeneti típusú magyar lovasságnak tulajdonított fegyverzettel.”67 A bizánci fegyverzet eleve könnyebb
volt, mint a nyugati, emiatt a nyugati krónikások a bizánci lovasokra a sergeant kifejezést használták. A könnyebb fegyverzetű vidéki lovasok (sztratióták) használtak íjat
és lándzsát is,68 lovasságunk általános felszerelése volt a láncing, fémsisak és pajzs
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mellett a dzsida és az íj.69 De a bizánci hadsereg számára is a lándzsával rohamozó
nehézlovasság volt a csatadöntő fegyvernem és szolgált a seregben jelentős számú
könnyűlovas is.70
A balkáni szerb lovasok egy részének fegyverzete – leírások és freskók alapján –
szintén magába foglalta az íjat és a lándzsát a könnyebb páncélok mellett. Viszont
általában lándzsás lovasságként írták le őket, tehát az íj csak másodlagos fegyverként
szerepelt.71 A kaukázusi grúzoknál is megﬁgyelhető ez a fegyverzet, és az, hogy a nehézlovasság a csatadöntő fegyvernem.72 Páncélos lovasságuk fő fegyverei az íj és a
lándzsa voltak, Heath ezt perzsa mintájú felszerelésnek hívja,73 hiszen hasonló felszerelése volt a közel-keleti harcosok egy részének is, ezt az örökséget vitték tovább
például az oszmán szpáhik.74
A fenti pár példa kiragadott csak, ezen kívül mind a kelet-európai térségben, mind
a Közel-Keleten lehet egyéb rokonítható íjas-lándzsás-vértezett lovasságot találni.75 Ismert, hogy a sztyeppei harcosok egy része is így volt felszerelve.76 Ezeket a harcosokat
az angol nyelvű szakirodalom általában medium cavalrynak azaz közepes lovasságnak
nevezi.77

Összegzés
Összegzésként megállapíthatom, hogy az egyoldalú régi nézetek, amelyek szerint az
Árpád-kori magyar haderő kizárólag könnyű- illetve kizárólag nehézlovasságból állt,
semmiképp sem állják meg a helyüket. Látható, hogy egymás mellett élt a könnyűlovasság és a lovagi nehézlovasság is. A leírások alapján kirajzolódik egy, a két pólus között
elhelyezkedő, harmadik csapatnem is. Úgy tűnik, e harmadik egység nyugati szemszögből könnyűfegyverzetűnek számított, míg keletről nézve nehézfegyverzetűnek.
Fegyverzetük könnyebb páncélzatból, íjból, dzsidából, azaz könnyű lándzsából állt, és
nem egyfajta jobban felszerelt könnyűlovasként, hanem teljesen önálló egységként kell
elképzelnünk őket, így az „átmeneti” kifejezés helyett helytállóbbnak találom angolszász mintára a közepes lovasság vagy Négyesi alapján a félnehéz lovasság megnevezést
e csoportra. Taktikai szempontból pedig akár kiegészítő lovasságnak nevezhetnénk,
hisz a könnyű- és nehézlovasságot egyaránt támogatni tudta szükség esetén.
A magyar félnehéz lovasság bizonyára nem a 13. század derekának szülötte, valószínűleg a keleti pusztákról került a Kárpát-medencébe, majd a lovagi hadviselés terjedésével visszaszorult, de nem tűnt el. Bevonva más népek harcászatát a kutatásba, látható,
hogy nem egyedi esetről van szó. Kutatásom egyik lehetséges folytatása az Anjou-kori
források bevonása, hogy megállapíthassam, meddig élt tovább e fegyvernem Magyarországon. Társadalomtörténeti szempontból eddig úgy látszik, hogy e réteg fő bázisát
valószínűleg nem a várkatonaság jelentette, hanem elsősorban a királyi szerviensek, de
ennek tisztázása szintén további kutatásokra szorul.
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drd. Meszar Marius Răzvan1

The Agriculture of Arad County
at the Beginning of the 20th Century

Summary
This study presents some general aspects of agriculture in Arad County in the early 20th century.
These issues concern the general agricultural Arad County, which is part of the Great Hungarian
Plain (Alföld) and one of the most productive regions. Socio-economic structure of the rural world
from Arad County had been built around binomial landlord-peasant. Arad County had been divided into large estates ﬁelds, which had been cultivated by landless peasants.
Keywords: Arad County, landowners, peasants, agriculture, socio-economic structure

With this study, we intend to present some aspects of Arad County’s2 agriculture in the
early 20th century. This study had been prepared on the bases of published and unpublished documents from both Romania and Hungary. During the international mobility
program I spent in Hungary/ Pécs/ University of Pécs, I found several studies in the
Southern Hungarian Regional Library. Unpublished documents were available in the
National Archives of Romania, Arad County Service as well.
Geographically, Arad County possessed a vast number of features that made it one
of the most important agricultural areas of the Austro-Hungarian Empire. It was – along
with other counties – an integral part of the region of the Great Hungarian Plain. Geographical situation of Arad County had also been marked by the existence of a favorable environment that highly encouraged agriculture, as the plain area of this district
occupied approximately 45% of the total area. Other forms of relief were weighted as
follows: 20% had been occupied by meadow landscape, 15% by hills and foothills, 20%
by mountains3. The altitude decreases from east (Mount Găina 1484 m) to west (Plain
Cermei, Arad, White Criş, etc.).
Climatic factors determine the existence in Arad County territory as it can be characterized by a moderate continental climate with oceanic currents. This region may
be characterized by a temperature regime (annual averages about 10 degrees Celsius),
rainfall (average values ranging between 577 mm and 1200 mm per year), wind regime,
the regime of river (the main river basins of the county are the followings: Cris Black
Criş, White Criş, Mureş)4, all of these conditions promote the development of crops. An
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important role in irrigation of agricultural land has the Mills Chanal, a river which ﬂows
from White Criş5. Pedology has a positive inﬂuence on agriculture and soil, respectively
internal structure and soil quality. From this point of view, Arad County has ﬁrst-hand
soils, rich in humus chernozems with multiple variants, providing a high agricultural
productivity. Geographical features in general, with all their components, have made
their impact on the overall development of Arad County6.
Economically7, Arad County highly developed during the second half of the 19th century, in all sectors: industry, agriculture, trade, services etc. This economic development became possible by connecting Arad County and the surrounding regions to the
imperial railways and to the road infrastructure. The railway-network crossed Arad to
the heart of the Apuseni Mountains, Brad, and Mureş Valley, towards the center of Transylvania to Hungary or to Timişoara.
In terms of the agriculture, Arad County was one of the most important counties in
the Monarchy, For example, in 1912, Torontal and Arad counties produced the most
corn in Transylvania. Mariann Nagy, professor at the University of Pécs explains that
Arad County was one of the most important regions in terms of agriculture, in the early
20th century. This conclusion follows after having taken into consideration the total area
cultivated, the production of different crops: corn, wheat, industrial plants, production
per hectare use of labour in farming, livestock, etc.. Between 1906 and 1910, the total
area cultivated in Arad County was 550,182 acres, of which 475,732 acres proved to be
arable land, 62,490 acres meadow, 11,960 acres vineyards. The most cultivated plants
were corn, wheat, oats, barley, 276,215 acres, potatoes, 2925 acres vegetables, 11,498
acres industrial crops, 34,482 acres fodder and forage8. The agriculture of Arad County
in the early 20th century was both intensive and extensive. Thus, from one year to another had been found increases in production and acreage. Manure, as a natural fertilizer
had an important role and it was practiced especially in the areas of large landowners.
From another perspective, Arad Plain appeared in the early twentieth century as a
conglomerate of very different agricultural units. On the one hand, there was a great
property, stretching over thousands and tens of thousands of hectares, on the other
hand, there was a small property of peasants.
Arad County joined the imperial system of social organization of the rural world,
with certain features related to the speciﬁc area. In the “Hungarian ethnography and
ﬂoklore” Encyclopedia, which was published in Budapest in 1984, there are presented
the “classes and social strata in the Hungarian Villages”. The analysis reveals that the
villages had a social-type organization led by nobles. They were the wealthiest people, cultivating estates spread over hundreds or thousands of acres. They lived in their
mansion, in the middle of the estate. They practiced a mechanized agriculture but also
needed the labour of poor peasants. The standard of their living was higher than that of
other social groups in the village. They had been followed by the so-called “village intelligentsia” consisting of priests, teachers, church cantors, notaries, civil servants etc.
5
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They had a plot of land which they had often cultivated with the assistance of peasants.
In addition to them, “the village intelligentsia” received a salary from the state. The
last analyzed category is the social peasantry divided into three categories, depending
on the area of land owned: the poor peasants possessing only 1–5 hectares, the middle
peasants, possessing 5–15 hectares and the rich peasants, possessing over 15 hectares9.
With a rudimentary agricultural inventory, they had to ﬁnd alternative sources of income from crafts, trade and transport.
In this context, in the case of Arad County, most landowners obtained titles of princes, counts, barons, while the consolidating areas, including colonization that took place
after 1870. They brought Hungarian peasants, establishing new villages such as: Satu
Nou, Ţipari, and expanding the existing ones such as Ghioroc or Cermei . Although they
formed a thin stratum number, landowners had a signiﬁcant political and economic
weight in the county and even in the empire. Among the great owners of Arad County in
the early 20th century we found the followings: family Wenckheim possessed thousands
of hectares of land in Sebiş (Cristina) and in Chişineu Criş (Joseph) or Archduke Friedrich oh Habsburg, who had a large estate in Chişineu Cris Solymossy. We also have to
mention the barons of Ineu, John Harkany in Hălmagiu, Julius Karolyi in Macea, Princess Maria of Liechtenstein in Radna, the Bohuş family in Şiria, etc. Some of these families had a really long history behind them, reaching Arad County through the provision
of military, political and administrative tasks10 etc. On the second half of the 19th century,
the majority of Arad County estates passed through a capitalist organization. Export
conditions, lack of credit and commercial capital largely prevented the development of a
stable domestic market11. This great property was subjected to late 19th century a double
process of disintegration: by inheritance and by successive sales to wealthier elements
with adequate capital12. The data in the table below reﬂect unequal and disproportionate distribution of agricultural property in the region of Arad around the year of 190013:
Repartion of land
1. under 1 acre without arable land
2. under 1 acre with arable land
3. 1-5 acres
4. 5-10 acres
5. 10-20 acres
6. 20-50 acres
7. 50-100 acres
8. 100-200 acres
9. 200-500 acres
10. 500-1000 acres
11. over 1000 acres
Total

Number of households
11581
7986
18856
11492
5870
2813
573
160
111
50
91
59583

Total land
distribution
3775
3999
55873
83620
81023
83690
38588
21484
34434
35992
352094
794572

Arable land
2588
41120
65535
66213
72164
31728
17253
24707
17223
88011
426542

9
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11
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12
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Arad), Arad, 1898, 120–160.
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1918, Bucharest, 1964. 23.
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Having been taken these data into careful consideration, we may draw several conclusions. Firstly, around 1900 there had been approximately 60,000 households in Arad
County. There were a large number of households with more than 1000 acres of agricultural land (91). Households possessed great estates occupying 352,094 acres, or
44.3% of the total agricultural area, while households had up to 5 acres (38,423), mastered 63,647 acres, which is approximately 8% of the county. Due to the fact that large
estates constituted the majority of the landed properties in Arad County, the number
of peasants – without any plots of lands – proved to be high. Also, there were 19,567
households that possessed only an area of less than 1 acre. Basically, these plots of
lands included only a house and may be a small garden. Economically, cultivating these
lands was not proﬁtable for the presents, so they were not able to earn their livings from
them. Ezek gazdaságilag nem hoztak annyi hasznot, hogy meg lehessen élni belőlük.
The situation of those peasants, who cultivated slightly larger – 1–5 acres –arable-lands
was slightly better. The total number of these households proved to be 18,856. Around
the house, these households had few acres for different crops: corn, potatoes, vegetables etc. In such households there were usually two pigs, a cow, sheep, geese, chickens
etc. However, even these households were not economically viable, and farmers had
been forced to ﬁnd alternative sources of income. For this reason, much of the rural
quota from Arad lived at subsistence, depending directly on the landowners’ goodwill.
The rural people living in Arad County experienced social instability at the turn
of the 19th and 20th centuries, caused by the difﬁcult situation of the peasants14. The
so-called “harvest strikes” became more and more common in the years of 1903 and
1904, showing dissatisfaction of the agricultural workers. Peasant revolts took place
in Curtici, Şepreuş, Pil, Tauţ and other villages in Arad County. These revolts were an
expression of generalized condition of poverty and harsh conditions of life. Historian
Ignác Romsics explains that moments of these revolts took place in the same period in
Oroshaza, Békéscsaba as well as in Battonya15, situated not far from Arad County. The
rural agitation was the sign of a mess in the semi-feudal agricultural system. Frequently,
armed intervention was necessary to appease the inﬂamed spirits.
To sum up, this was the general framework of agriculture in certain regions of Arad
County, in the early 20th century.

14

Otto Greffner „Social-agrarian movements in the former county of Arad in the late nineteenth century”, in
Ziridava, no. II, Arad, 1968, 29–45.; Nicholas Roşuţ, „The peasant rebelion from Şepreuş in 1903” in Ziridava,
no. XII, Arad, 281–291.
15
Ignác Romsics, Hungary in the twentieth century, Budapesta, Corvina Osiris, 1999, p. 62
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Appendix 1.
Arad County in 1914, according to A történelmi Magyarország atlasza és adattára 1914.
Talmai Kiadó.
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Az alpha-melanocyta-stimuláló-hormon szerepe
az energiaháztartás szabályozásában

Bevezetés
Az energia egyensúly élettani szabályozása
Szervezetünk energiaegyensúlyát a testtömeg-szabályozás és a hőszabályozás folyamatai biztosítják. A táplálékfelvétel és az anyagcsere rövidtávon a táplálkozási állapotot,
hosszútávon a tápláltsági állapotot határozza meg, míg a gyorsan változó hőszabályozás
az anyagcsere (hőtermelés) és a hőleadás közötti egyensúly fenntartásáért felel. A két
rendszer szoros összefüggésben áll egymással. A táplálkozási/tápláltsági állapot hat a
hőszabályozásra, illetve másik oldalról a maghőmérséklet befolyásolja a táplálékfelvételt.
A táplálékfelvétel és a testtömeg szabályozása révén az energiabevitel és energiafelhasználás (vagyis hő formájában történő leadás) között egyensúly áll fenn1. Az energiaegyensúly szabályozásában centrális és perifériás mechanizmusok egyaránt szerepet játszanak. A periférián termelődő peptidek (pl. leptin, insulin, ghrelin) hatásukat periferiásan
az afferens vagus rostokon keresztül fejtik ki, illetve a vér-agy-gát közvetítésével közvetlenül centrálisan is hatnak2. Az energetikai folyamatok centrális szabályozásában a
neuropeptidek játszanak igen jelentős szerepet. A legtöbbjük testtömeg-szabályozási hatása koordinált: az anabolikus peptidek orexigének (növelik a táplálékfelvételt) és csökkentik az anyagcserét, így növelve a testtömeget, a katabolikus peptidek anorexigének
(csökkentik a táplálékfelvételt) és anyagcserét fokozó hatásúak, testtömeg-csökkenést
idézve elő3. Az életkor előrehaladtával jellegzetes korfüggő energiaegyensúly-eltérések
ﬁgyelhetők meg. A középkorú populáció elhízásra hajlamos4, az idős korosztálynál fogyás, elsősorban a hasznos izomtömeg vesztése (sarcopenia) dominál5. Mivel ugyanezen
tendencia nemcsak embereknél, hanem emlős állatokban is megﬁgyelhető, centrális szabályozó mechanizmusok életkorfüggő változása is feltételezhető a háttérben6.

A melanocortin rendszer
A melanocortin rendszer a szervezet legjelentősebb centrális anorexigén-katabolikus
neurohormonális rendszere, elemei melanocortin receptorokhoz kötődnek (MC1R,
MC2R, MC3R, MC4R, MC5R)7. A melanocytákban található MC1R-nak a pigmentáció-

1

SZÉKELY − SZELÉNYI 2005. 327–353.
LOPEZ ÉS MTSAI 2007. 131–155
3
SZÉKELY − SZELÉNYI 2005. 327–353.
4
SCARPACE ÉS MTSAI 2000. 1872–1879.
5
MORLEY 2001. 81–88.
6
PÉTERVÁRI ÉS MTSAI 2011b, 316–324.
7
BUTLER ÉS MTSAI 2006. 281–290.
2
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ban8, a mellékvesekéregben előforduló MC2R-nak a szteroid hormontermelésben van
szerepe9. A MC3R és a MC4R centrálisan expresszálódik 10, az energia egyensúly szabályozásában alapvető fontosságú.11 A MC5R különböző perifériás szövetekben (vázizom,
bőr, mellékvese, lép12, exocrin mirigyek13) fordul elő. A rendszer fő endogén agonistája
az alpha-melanocyta-stimuláló-hormon (alpha-MSH)14. A melanocortin receptorok endogén antagonistája a nucleus arcuatusban termelődő anabolikus hatású AgRP (agoutirelated peptide)15.

Az alpha-mealnocyta-stimuláló-hormon
Az alpha-MSH egyike a proopiomelanocortin (POMC) polipeptid derivátumainak
[adrenocorticotrop hormon (ACTH), alpha-MSH, beta-MSH, gamma-MSH,
beta-endorphin,
beta-lipotropin,
corticotropin-like
intermediate-lobe
protein (CLIP)], poszttranszlációs fragmentáció során képződő neuropeptid. Főként az
adenohypophysisben, a hypothalamus nucleus arcuatusában, kisebb mennyiségen
pedig az agytörzsi nucleus tractus solitariiban termelődik16. A melanocortin rendszer
tagja. Koordinált katabolikus aktivitással rendelkezik: csökkenti a táplálékfelvételt és
növeli az anyagcserét17. Hatását főként melanocortin 4-receptorokon keresztül fejti ki a
hypothalamus magvak másodrendű neuronjain18. A nucleus arcuatus POMC termelésének fokozásában szerepe van a keringő leptin és inzulin szinteknek, nutrienseknek (pl.
glükóz)19 és nutriens metabolitoknak (malonyl-CoA)20, valamint a corticotropin-releasing
hormonnak is21. Több munkacsoport leírta az alpha-MSH antipiretikus (lázcsillapító) hatását is22, amelynek hátterében főként fokozott hőleadás, bőr vazodilatáció áll23.

Célkitűzés
Korábbi kísérleteinkben vizsgáltuk az alpha-MSH rövidtávú anorexigén (táplálékfelvétel-csökkentő) hatását, amely életkor-függő eltéréseket mutatott. Fiatal patkányokban magas, középkorúakban erősen csökkent, öreg korcsoportban ismét fokozott
anorexigén válaszkészség jelentkezett24.
Feltételezéseink szerint az alpha-MSH rövidtávú hőszabályozási, illetve hosszútávú
energetikai hatásai is mutathatnak korfüggő eltéréseket. Jelen kísérleteinkben az alphaMSH energiaháztartás szabályozásában betöltött komplex szerepét vizsgáltuk centráli8

MOUNTJOY 1992. 1248–1251.
HUSZAR ÉS MTSAI 1997. 131–141.
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GANTZ ÉS MTSAI 1994. 1214–1220.
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GARFIELD ÉS MTSAI 2009. 203–215.
12
GRIFFON ÉS MTSAI 1994. 1007–1014.
13
CHEN ÉS MTSAI 1997. 789–798.
14
SEELEY ÉS MTSAI 2004. 133–149.
15
ILNYTSKA – ARGYROPOULOS 2008. 2721–2731.
16
JÉGOU ÉS MTSAI 2006. 689–696.
17
PÉTERVÁRI ÉS MTSAI 2011a, 105–111.
18
SINGRU ÉS MTSAI 2007. 438–640.
19
SAHU ÉS MTSAI 2004. 2613–2620.
20
DRIDI ÉS MTSAI 2006. 138–147.
21
DOYON ÉS MTSAI 2007. 11–19.
22
DAVIDSON 1992. 491–502.
23
BALASKÓ ÉS MTSAI 2010. 211–217.
24
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san adott alpha-MSH injekció vagy alpha-MSH infúzió alkalmazásával különböző korcsoportokban.

Módszerek
Kísérleti állatok
Kísérleteinkben különböző életkorú (2 hónapos juvenilis, 3–4 hónapos ﬁatal felnőtt, 12
hónapos középkorú és 24 hónapos öreg) hím Wistar patkányokat vizsgáltunk, melyeket
hat hetes koruktól 23–26°C-os környezeti hőmérsékleten tartottunk egyenként, faforgáccsal bélelt ketrecben (38 x 22 x 15 cm). A nappali és éjszakai periódusok váltakozását reggel 6.00 és este 18.00 óra között mesterséges fény biztosította. Vizet és standard
laboratóriumi patkánytápot (CRLT/N, Szindbád Kft., Gödöllő) ad libitum fogyaszthattak. Az előkészítés során az állatokat hozzászoktattuk a kísérleti körülményekhez és a
mindennapi testsúlyméréshez.

Műtéti beavatkozás
Az akut kísérletekben részt vevő állatok jobb oldali laterális agykamrájába sztereotaxiás
készülék segítségével krónikus kanült építettünk intracerebroventricularis (ICV) injekciók céljából. A kanül csúcsának helyzete: 1 mm a bregmától dorzálisan, 1,5 mm a középvonaltól jobbra lateralisan, 3,8 mm a durától vertikálisan. A kanült fogászati cementtel rögzítettük a koponyához. Az operációkat általános anesztézia alatt végeztük 78 + 13
mg/kg intraperitonealis ketamin + xylazin [Calypsol (Richter) + Sedaxylan (Eurovet)]
beadásával, ezenkívül intramuscularisan 2 mg Gentamycint adtunk proﬁlaktikus céllal.
A krónikus kísérletben részt vevő patkányokon két operációt végeztünk. Az állatok
hasüregébe biotelemetriás E-Mitter kapszulát (MiniMitter-VMFH, series 4000, Sunriver,
OR) ültettünk, amely a szívfrekvenciát és a maghőmérsékletet regisztrálta. Második
esetben sztereotaxiás módszerrel beépített ICV kanülhöz csatlakoztatott ozmotikus
minipumpát (ALZET Brain Infusion Kit-1®) ültettünk a patkányok nyakbőre alá, amely
7 napig biztosította az alpha-MSH infúziót 1 μg/μl/h dózisban. A műtétek szintén általános anesztéziában történtek.
A kísérletet követően túlaltattuk a patkányokat intraperitonealis uretán (3–5 g/ttkg)
injekcióval. Az agyat ﬁxáltuk, majd a kanül helyzetét makroszkóposan ellenőriztük.

Felhasznált anyagok
Az akut kísérletekben pirogénmentes ﬁziológiás sóoldatban feloldott alpha-MSH-t
(Bachem) (5μg) injektáltunk ICV 5 μl térfogatban egy a vezetőkanülön keresztül a laterális agykamrába vezetett injekciós kanülhöz csatlakoztatott polietilén csövön keresztül.
A krónikus kísérletekben az infúzió során alpha-MSH (Acetyl-ACTH 1–13 amide,
Bachem) ﬁziológiás sóoldatát kapták a patkányok. A kontroll állatoknak minden esetben (akut és krónikus kísérletek) ﬁziológiás sóoldatot adtunk.

Mérések
Akut méréseinket éber, mozgásukban részlegesen korlátozott állatokon végeztük. Mivel
a patkányokat előzetesen gondosan hozzászoktattuk az alkalmazott henger alakú fém-
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ketrecekhez, a kísérletek során sikerült a stresszt minimálisra csökkenteni. Ezt az alacsony kiindulási maghőmérséklet is megerősítette. Az injekció beadását követően vizsgáltuk a teljes hőtermelést, a farokbőr hőmérsékletét, mely a hőleadást reprezentálja, és a
maghőmérsékletet. A ketrecet vízbe merülő, indirekt kaloriméterhez (Oxymax rendszer,
Columbus, OH) csatlakozó kontrollált hőmérsékletű anyagcserekamrába helyeztük. A
kamrán átáramló levegőből vett minták alapján következtethettünk az oxigén felhasználására (ml O2/kg/h) és a széndioxid termelésre. A maghőmérsékletet a vastagbélbe vezetett, a farokbőr hőmérsékletet a farokbőr felszínén ﬁxált réz-konstantán termoelemmel
mértük. A hőmérsékleti adatokat Digi-Sense benchtop scanning termométerrel (ColeParmer) gyűjtöttük össze az elektronikus kiértékeléshez. Az anyagcsere- és hőmérsékletváltozásokat az injekció beadásától számított 3 órán keresztül folyamatosan regisztráltuk.
A krónikus kísérletekben az állatokat automatizált biotelemetriás rendszerben
(VitalView Data Acquisition System Series 4000 for Temperature, Activity and Heart
Rate®) tartottuk, melyben szabadon mozoghattak. A szívfrekvenciát és maghőmérsékletet 5 percenként regisztrálta a rendszer, melyeket 12–12 órára átlagolva nappali (aktív
fázis) és éjszakai (inaktív fázis) átlagértékeket számoltunk számítógépes program segítségével. A patkányok táplálékfelvételét és testtömegét naponta manuálisan mértük.
Kísérleteinket a PTE-ÁOK Állatkísérletes Etikai Bizottság általános szabályainak és
engedélyének (BA 02/2000-11/2011) megfelelően végeztük.

Statisztika
Az egyes vizsgálati csoportok 6–10 patkányból álltak. A statisztikai analízist SPSS 11.0
for Windows programmal végeztük, one-way-ANOVA és repeated measures ANOVA
tesztet alkalmaztunk. Az eredményeket p<0,05 értéktől tekintettük statisztikailag szigniﬁkánsnak. Eredményeinket átlag ± S.E.M formában fejeztük ki.

Eredmények
Alpha-MSH injekció
Az alpha-MSH injekció hatását különböző korcsoportú patkányokon vizsgáltuk.
Juvenilis állatokban az alpha-MSH szigniﬁkáns anyagcsere-növekedést és következményes szigniﬁkáns maghőmérséklet-emelkedést hozott létre, a hőleadást jelző
farokbőrhőmérséklet-emelkedés (vazodilatáció) az injekció beadását követően azonnal
jelentkezett. A ﬁatal felnőtt korcsoportban szintén szigniﬁkáns, az előzőnél nagyobb
mértékű anyagcsere- és maghőmérséklet-emelkedés volt megﬁgyelhető, a vazodilatáció
20 perc latenciával alakult ki. Ezzel ellentétben a középkorú patkányokban sem az
anyagcsere, sem a maghőmérséklet nem változott szigniﬁkánsan. Érdekes módon öreg
állatokban az alpha-MSH válaszkészség ismét szigniﬁkánssá vált, oxigén-fogyasztásuk
fokozódott, maghőmérsékletük emelkedett.

Alpha-MSH infúzió
Táplálékfelvétel és testtömeg
Az alpha-MSH minden korcsoportban csökkentette a táplálékfelvételt és a testtömeget,
azonban különböző mértékben. A juvenilis és ﬁatal felnőtt korcsoporthoz képest jelen-

XI. GRASTYÁN KONFERENCIA

I 313

tősen csökkent válaszkészség jelentkezett középkorú állatokban, míg öreg patkányokban ismét igen kifejezett anorexigén és katabolikus hatás volt megﬁgyelhető.
Maghőmérséklet
Juvenilis állatokban kismértékű, ﬁatal felnőtt korcsoportban kifejezettebb nappali
maghőmérséklet-emelkedést mértünk. Középkorú patkányok nappali- és éjszakai átlag
maghőmérséklet értékei szigniﬁkánsan és tartósan voltak emelkedettek. Öreg állatokban a nappali átlag maghőmérséklet emelkedett szigniﬁkánsan.
Szívfrekvencia
A maghőmérséklet-mérés során kapott értékekhez hasonló eredményeket kaptunk: minimális nappali átlag szívfrekvencia emelkedés a juvenilis, kifejezettebb hatás a ﬁatal
felnőtt állatokban. Középkorú állatoknál mind a nappali, mind az éjszakai szívfrekvencia értékek szigniﬁkánsan és elnyújtottan emelkedtek. A 24 hónapos csoportban 4
napos szívfrekvencia-fokozódást látunk a kísérlet kezdetén, az öreg állatok azonban a
magas frekvenciát nem tudták tartósan fenntartani.

Következtetések
Akut kísérleteinkben az ICV alpha-MSH injekció rövidtávú hőszabályozási hatásainak
korfüggését vizsgáltuk. Korábbi méréseink során ﬁatal felnőtt patkányokban, 25 °C-os
környezetben az alpha-MSH fokozott oxigénfogyasztást, illetve következményes maghőmérséklet emelkedést váltott ki, fokozott hőleadás mellett25. Jelen kísérletsorozatunkban az alpha-MSH ﬁatal felnőtt patkányokban növelte legnagyobb mértékben a
maghőmérsékletet, melynek hátterében főként anyagcsere-fokozódás állt. A maghőmérséklet- és anyagcsere-fokozódás juvenilis állatokban mérsékeltebb volt, középkorúakban ki sem alakult, majd az öreg korcsoportban ismét szigniﬁkánssá vált. Eredményeinket összevetve a korábbi kísérleteinkben tapasztaltakkal megállapítható, hogy
az alpha-MSH hőszabályozási hatékonysága az életkorral a táplálékfelvétel-csökkentő
válaszkészséghez hasonló mintát mutatott, amely hozzájárulhat a középkorú elhízás és
öregkori fogyás magyarázatához.
A krónikus biotelemetriás kísérleteinkben hét napos alpha-MSH infúzó hatását elemeztük a táplálékfelvétel, testtömeg, maghőmérséklet és szívfrekvencia életkorfüggő
válaszkészségére vonatkozóan. A peptid táplálékfelvétel- és testsúlycsökkentő hatása
a juvenilis és ﬁatal felnőtt patkányok eredményeihez képest középkorú állatokban
mérsékelt, öreg patkányokban igen kifejezett volt. Az életkorral eltérő módon változott
az anyagcsere indikátorainak tekinthető szívfrekvencia-fokozódás és maghőmérséklet-emelkedés, melyek a középkorú és az öreg csoportban voltak a legkifejezettebbek.
Öreg patkányokban tehát, a katabolikus hatások (anorexigén és hipermetabolikus)
kifejezetten erősek. Mindezek alapján feltételezzük, hogy az alpha-MSH életkorral
változó hatékonysága hozzájárulhat a középkorúakra jellemző elhízás és az időskori
fogyás magyarázatához.
Az életkor előrehaladtával az alpha-MSH hatása az energiaháztartás különböző paramétereire (anorexigén és hipermetabolikus) nem párhuzamos módon változik. Ennek
hátterében feltételezhetünk receptor-expresszió változást, illetve a sejten belüli külön25

BALASKÓ ÉS MTSAI 2010. 211–217.
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böző jelátviteli utak26 eltérő dinamikával való módosulását az öregedés során. A most
tapasztalt eltérések mechanizmusait a továbbiakban tervezzük elemezni.
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Rozina Anett

Általános iskolás korú gyermekek
arcpreferenciájának vizsgálata
A szülői és a saját arc szerepe a társas döntéshozatalban 7 és 14 év közötti
gyerekeknél

Elméleti háttér

A

z emberi arcok mindannyiunk számára igen fontosak, mert életünk folyamán
körülvesznek minket. Számos tulajdonság leolvasható egy emberi arcról, mint a
nemi jelleg, a kor, az érzelmi állapot, a rassz, a szimpátia, a tekintet-vezérelt ﬁgyelem,
az egészségi állapot, a személy ismerőssége és így tovább (KOVÁCS 2010.). Az arc egy
kifejezetten fontos vizuális inger, testünknek az a része, amely a legtöbb, legszínesebb
információt nyújtja. A legfontosabb érzékszervek is itt helyezkednek el, így állíthatjuk,
hogy az arc döntő szerepet játszik a mindennapi életben. Gazdag információforrás a
személy felismerésében, azonosításában, érzések és hangulatok észlelésében, a társas
érintkezésben, a társalgásban (például tekintet), a nem, az életkor, a foglalkozás, különböző sztereotípiáknak megfelelő tulajdonításokban egyaránt (RÉVÉSZ 2010.).
Az emberi társadalmakban különbséget teszünk embertársaink között a tekintetben,
hogy vonzónak találjuk-e a másik arcát vagy nem. Nagyon sok különböző elképzelés jött
létre azzal kapcsolatban, hogy mi az, amitől az egyik ember a másikat szépnek tartja
vagy sem (MESKÓ – BERNÁTH – BERECZKEI 2004.). A mai napig vitatott terület az,
hogy az arc egyes felhívó jellegei hogyan működnek közre esztétikai értékítéleteink kialakításában. Az arc vonzerejéről szóló eddigi evolúciós pszichológiai kutatások számos
összefüggésre mutattak rá. Különféle evolúciós elméletek jelentek meg a ﬁzikai vonzerő
kapcsán (MESKÓ ÉS MTSAI 2004.). Az emberi arcoknak nagyon fontos jellemzője a
neoténia, ami annyit jelent, hogy az ősi embrionális illetve ﬁatalkori jegyek felnőtt korban is fennmaradnak (CSÁNYI 1999.; BERECZKEI 2003.). Ilyen neoténiás vonások a
nagy szem, teltebb ajkak, kicsi vékony
áll, és az arc középső részeinek párnázottsága, ami a szervezet ösztrogéntermelésével áll kapcsolatban. Ezek a jegyek a legtöbb kultúrában növelik a
vonzerőt, továbbá a ﬁatalságot hangsúlyozzák
(BERECZKEI
2005.).
Lényeges tulajdonság továbbá az arc
szimmetriája is (1. ábra). Az evolúcióelmélet szerint, ha az egyedfejlődés során semmilyen káros hatás nem lép fel, a
szervezet tökéletesen szimmetrikus
1. ábra
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lesz. Természetesen ez ritkán van így, ezért kisebb-nagyobb eltérések jönnek létre a tökéletes szimmetriához képest. Ezen eltérés mértékét a genetikai tényezők határozzák
meg. Minél jobb egy élőlény genetikai minősége, annál nagyobb az esélye arra, hogy ellenálljon a káros környezeti tényezőknek. Tehát a szimmetria mértéke azt a képességet
mutatja, hogyan képes az élőlény kanalizálni a „normális” fejlődést a káros hatások ellen. Vizsgálatok kimutatták, hogy a nagyobb szimmetriát mutató arcberendezést az ellenkező neműek magasabbra értékelik mint a kevésbé szimmetrikus arcokat (BERECZKEI
2003.). Thornhill és Grammer (1999) szerint tény, hogy a testi szimmetria, az arcszimmetria és a vonzerő szoros összefüggést mutatnak.
Az élőlények érzékenyek a rokonságot sugalló jellegekre kiváltképpen, amikor társas
helyzetről hoznak döntéseket. A rokonság megállapításában a fenotípusos párosításon
kívül a hasonló arcvonások is segítenek (DEBRUINE 2002.). Egy tanulmányban megállapították, hogy a hasonlóság is nagyban befolyásolja az arcok vonzerejét (DEBRUINE
2004.). Egy kísérlet során 40 egyetemista (20 férﬁ és 20 nő) arcát vetítették egymásba
gyermekek arcképével, majd az így létrejött képeket levetítették nekik. A vizsgálati alanyoknak 10 kérdésre kellett válaszolniuk az arcokkal kapcsolatban: Melyik gyereket
fogadná örökbe legszívesebben?, Melyiket találja a legvonzóbbnak?, Melyikkel töltené
szívesebben az idejét?, Melyik gyereknek adna 50 dollárt?, és így tovább. Végül érdekes
eredményt kaptak: kiderült, hogy a férﬁak sokkal többször választották azokat a képeket amelyekben az ő saját arcuk is benne volt, mint a teljesen idegen arcképeket. Például 90%-uk fogadná örökbe azt a gyermeket, akinek arcképébe a saját képüket vetítették
bele (PLATEK ÉS MTSAI 2002.).
A téma kapcsán fontos megemlíteni a homogámiát. Homogámiának nevezzük a
hasonlóságon alapuló párválasztást, ami embereknél és állatoknál egyaránt megtalálható. A homogámiának köszönhetően felismerjük azokat a személyeket, akikkel
nem állunk rokonságban, de közös géneket hordozunk velük (BERECZKEI – GYURIS – KÖVES – BERNÁTH 2003.). A homogámiához kapcsoló két lényeges fogalom a
fenotípusos illesztés és a szexuális imprinting. A hasonlóság alapján történő párválasztás az imprinting-jellegű mechanizmusokra épül. Az imprinting egy korai tanulási (bevésődési) folyamat, melynek során a szülővel való együttélés olyan párválasztási preferenciákat hoz létre, amelyek tartósan fennmaradnak a felnőttkorban. Ennek
két fajtája van, a szülői- és a szexuális imprinting. A szülői bevésődés az anyára vonatkozik, és a szoros érzelmi-ﬁzikai kötődést segíti elő. Ez a korai preferencia az apa
arcára még nem alakul ki, a szexuális imprinting már az apához való kötődéshez kapcsolódik. A gyermekek fejlődésük korai szakaszában megtanulják a hozzátartozóik
tulajdonságait, és a későbbiekben ezeket részesítik előnyben. A szexuális imprinting
szerint olyan párt választunk felnőtt korban, aki az ellenkező nemű szülőre hasonlít.
A fenotípusos illesztés elmélete szerint az egyén veleszületett, speciális felismerési mechanizmussal rendelkezik, amelynek segítségével saját testi tulajdonságait egyfajta mintaként használja a másikkal való hasonlóságot felmérje. Azokat az embereket részesítjük
előnyben, akik hozzánk hasonló testi jellegeket és géneket hordoznak magukban, mert
ez rokonságot sugall (DAWKINS 1986.). A vizuális ingerek mentén történő fenotípusos
illesztést bizonyítja több olyan vizsgálat, ahol a kísérleti személyek a nekik bemutatott,
ismeretlen arcok közül ki tudták válogatni a közeli rokonokat (GYURIS 2010.).
A minket körülvevő arcokra már egészen kis korunk óta ﬁgyelünk. A kutatók számára érdekes téma a csecsemők arcészlelése, az, hogy mit jelent egyáltalán a csecsemőnek egy emberi arc, mit észlel belőle és meg tudja-e különböztetni a tárgyaktól.
Több vizsgálat is kimutatta, hogy már a csecsemők is érzékenyek az emberi arcra,
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és nem csak a realisztikus arcmintázatokra, hanem a
sematikus ábrázolásukra is (2. ábra). Például három
pötty is fel tudja kelteni a baba érdeklődését, amennyiben azok hasonlítanak két szem és száj mintázatához
(LÁBADI 2010.). A második hónapot követően változást ﬁgyelhetünk meg. Ekkor a babáknál kezdenek nagyobb érdeklődést kiváltani az olyan központi vonások,
mint például a szemek. Hosszabb ideig néznek egy olyan
arcot, amin csak a szemek láthatók, és a teljes egészében
látható arcot is jobban kedvelik a kitakart szemű archoz
képest (FARRONI – CSIBRA – SIMION – JOHNSON 2002.).
Az anya arcát az újszülöttek korán megtanulják felismer2. ábra
ni. Az anyai hang összekapcsolódik az anya arcával, és bevésődik a baba emlékezetébe. Az apa fényképét viszont még 4 hónaposan sem tudják
megkülönböztetni egy idegen személyétől. Ennek oka az lehet, hogy a korai preferencia
nem alakul ki az apai arcra (LÁBADI 2010.). Egy kutatás során összehasonlították 10–12
éves gyerekek és felnőttek arcészlelési, illetve vizuális téri képességeit, miközben megﬁgyelték az arcészlelésért felelős agyterületek aktivitását. Az eredmények azt mutatják,
hogy az életkorral arányosan nőtt a feladat megoldásának pontossága. Az agyi aktivitás
a gyerekeknél sokkal kiterjedtebb volt mindkét féltekében, valamint kevésbé korlátozódott a jellegzetes arcészlelésért felelős területekre.
Ezek az agyterületek tehát ennyi idős korra még nem specializálódtak. Az arcfelismerés képességében 12 éves kor körül történhet nagyobb változás, a serdülőkori folyamatok hatása miatt (PASSAROTTI ÉS MTSAI 2003.).

Hipotézisek, kutatási kérdések
A kutatás során két hipotézis fogalmazódott meg:
1. A homogámia elve alapján feltételezzük, hogy a gyerekek a szüleikre és a saját
arcukra hasonlító képeket szimpatikusabbnak tartják, mint az idegen személyek
képeit.
2. A fenotípusos illesztés kapcsán fogalmazódott meg második feltevésünk. Arra
számítunk, hogy a lányok az apára, a ﬁúk az anyára hasonlító képeket részesítik
előnyben.

Vizsgálat
A kutatás csoportmunkában zajlott, egy nagyobb vizsgálat keretein belül. A kísérlet során nem csak az arcpreferenciát, hanem ehhez kapcsolódóan kötődést is vizsgáltunk. Az
eljárás egészében 172 gyermek és szüleik vettek részt, 3 és 14 év közötti gyermekeket
vizsgáltuk. Ebben a tanulmányban csak az általános iskolások arcpreferenciájával kapcsolatos eredményeket mutatom be. Ebbe a korosztályba 85 gyermek tartozik, közülük
46 ﬁú és 39 lány. A vizsgálat első lépéseként arcképeket készítettünk a gyermekekről
és szüleikről. A fotózás során ügyeltünk arra, hogy az arcok a maguk természetességében látszódjanak, ezért megkértük az alanyokat, hogy ékszert és sminket ne viseljenek
a fényképezés alatt, továbbá hogy fogják össze a hajukat, így arcuk tisztán látszik. Annak érdekében, hogy a gyermekek ne ismerjék fel az arcokat, a képeket a digitális morf
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technika segítségével manipuláltuk, azaz transzformáltuk. Ehhez a JPsychomorph nevű
programot használtuk. A program kiszámítja a szülők és az átlag felnőtt arc különbségeit, továbbá a gyermekek és az átlag gyermeki arc közötti különbségeket. A transzformálás
során átlagarcokat használtunk, ami egy kompozit arcot jelent, ebben az esetben 8 személy arcából készített átlag. A szülők képeit a gyermekeik nemének és korcsoportjának
megfelelő átlagarcokba vetítettük, illetve a gyerekek képeit a saját nemüknek és korosztályuknak megfelelő átlagarcokba transzformáltuk. (A gyerekek korcsoportja értelemszerűen az alsós és a felsős korosztályt jelenti). Az átlagarc annyiban módosult, amennyiben
az egyedi arc különbözött a saját nemének és korosztályának átlagától, így csak az egyedi
vonások kerülnek a képre, a nemre általánosságban jellemzők nem. Ez főleg akkor fontos, amikor az átlagarcokat ellentétes nemű archoz szeretnénk hasonlóvá tenni. Ennek a
technikának köszönhetően az arc nem öregedik, kiküszöbölhetők az idősebb korral járó
jellegzetességek, és nem vesz fel másik nemre jellemző tulajdonságokat sem.
A következő ábra a technika lényegét szemlélteti. Egy felsős lány képét vetítettük
bele a felsős lányokból készült átlagarcba.

+
Vizsgálatban részt vevő
felsős lány

=
Felsős lányok átlagarca

A két kép egymásba
vetítése

3. ábra
A továbbiakban már csak ezekkel a manipulált képekkel dolgoztunk. Először is kettesével tablóképekbe rendeztük, amihez a Gimp2 programot használtuk. A tablóképen
szerepelt az adott gyermek, édesanyja és édesapja transzformált képe. Ezt nevezzük a
saját család képeinek. Úgynevezett kontroll képeket is felhasználtunk. Ezek az adott
gyermek számára ismeretlen család képeit jelentik, amibe szintén egy gyerek, anyja és
apja tartozik. Végül felhasználtunk még egy ismeretlen gyermeki, szintén manipulált
képet, ami mindig az adott gyermek nemének és korcsoportjának felelt meg. Azt kihangsúlyoznám, hogy ez egy másik átlag arc és nem az, amit a transzformálás során is
használtunk.
Ezek alapján 8 képpár jött létre, amit három blokkba rendeztünk. Az első csoportba
az adott gyermek és szüleinek képei lettek párba állítva: a kontroll, vagyis az ismeretlen
család képeivel.
I.)

1. anya – kontroll anya
2. kontroll apa – apa
3. gyerek – kontroll gyerek
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A második csoportba azok a tablók tartoznak, amiket csak a saját család képeiből állítottunk össze:
II.)

4. anya – gyerek
5. gyerek – apa
6. apa – anya

Végül a harmadik kategóriába tartozó tablóképeken az adott gyermek szüleinek képei
álltak szemben a gyermeki manipulált arccal.
III.)

7. ismeretlen gyermeki átlagarc – anya
8. apa – ismeretlen gyermeki átlagarc

A következő ábrán egy tablókép látható, ami egy a vizsgálatban résztvevő édesanya
(bal oldal) és felsős ﬁa (jobb oldal) manipulált képét ábrázolja.
Az így létrejött blokkokat laptopon levetítettük a gyerekeknek, és minden egyes tablókép esetén ki kellett választaniuk, hogy a két kép közül melyik tetszik nekik jobban.
(„Most 8 párba állított képet fogok
mutatni neked. Kérlek válaszd ki a
jobb és bal oldali képek közül azt,
akivel szívesebben játszanál, aki
szimpatikusabb”)
A gyermekek választásait rögzítettük. A kísérlet ezen részéhez
a DmDX programot használtuk. A
blokkokban szereplő képek különböző gyakorisággal fordulnak elő,
és a gyermek választását befolyásolhatja az, hogy adott képet többször
4. ábra
lát. Annak érdekében, hogy ezt a
hatást megpróbáljuk kiszűrni, a blokkok lejátszása között szünetet tartottunk, és rövid
kártyajátékot vagy memória játékot játszottunk a gyerekekkel, ami némi játékosságot is
vitt a kísérletbe, így számukra is érdekesebb volt a feladat.

Eredmények
Az adatokat az SPSS nevű statisztikai programba vittük be, és khí-négyzet próbával
nyertük az eredményeket. Ha a két nem adatait együtt nézzük, több szigniﬁkáns eredményt is közölhetünk, ami arra utal, hogy a gyerekek a tablókon szereplő gyermeki
arcokat átlagosan többször választották a másik arcokkal szemben (5. ábra).
1. Azon a tablón (II/1.), ahol a gyerek és édesanyja képe szerepelt, a gyermekek a
saját képüket választották többször (χ2=14,41; p<0,01).
2. Ugyanígy a saját képüket preferálták jobban az apa képével szemben a II/2 tablón
(χ2=6,22; p<0,01).
3. Abban az esetben, amikor a tablón (III/7.) az anyjuk, illetve a gyermeki átlagarc
volt, szintén a gyerek képét választották átlagosan többször (χ2=4,24; p<0,05).

XI. GRASTYÁN KONFERENCIA

I 321

4. Végül az eredmények alapján az is elmondható, hogy a gyerekek a saját apjuk képét jobban preferálták, mint a kontroll, vagyis az ismeretlen apa manipulált képét
(I/2. tabló) (χ2=5,18; p<0,05)

5. ábra
Természetesen az adatokat külön-külön, nemenként is megvizsgáltuk.
A lányok esetében egyetlen lényeges eredményt említhetünk meg. Ahol saját morfolt
képük szerepelt édesanyjuk képével párba állítva, nagyobb részben választották saját
képüket (χ2=5,76; p<0,01).
Míg a ﬁúknál több szigniﬁkáns eredmény is született. Ezek ugyanazokra a tablókra
vonatkoznak, mint amiket már a két nem összesítésénél megnéztünk.
Az anyjuk képével szemben megjelenik saját morfolt arcképük iránti preferenciája (χ2=8,69; p<0,01), és ugyanez elmondható abban az esetben is, ahol saját képük
édesapjuk arcával volt párban (χ2=4,26; p<0,05), illetve ugyanúgy nagyobb számban
választották az ismeretlen gyerek átlagarcát szemben az anyáéval (χ2=4,26; p<0,05).
Utolsó eredményünk, egyértelműen látszik, hogy a ﬁúkra vonatkozik. Ők azok, akik
édesapjuk manipulált képét nagyobb számban választották a kontroll apa képe helyett
(χ2=7,04; p<0,01).

Megvitatás
Az első hipotézisünk, miszerint a gyerekek a szüleikre és a saját arcukra hasonlító képeket szimpatikusabbnak tartják, mint az idegen személyek képeit, részben teljesült.
Az eredmények azt mutatják, hogy a gyermekek választása az esetek nagy részében
valóban a saját arcukra esett, mégsem mondhatjuk egyértelműen, hogy a gyerekek a
saját arcukat preferálják, hiszen ugyanúgy többször választották egy másik gyermek
képét is. A magyarázat az lehet, hogy az általunk használt program nem szűrte ki teljes
egészében a korábban már említett neoténiás vonásokat, és ez az, amit a gyerekek a
képeken valóban előnyben részesítenek. A kutatásnak ez egy fontos eredménye, de
korlátozza az érvényességet.
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Második feltevésünk alapján azt vártuk, hogy a lányok édesapjukra, míg a ﬁúk édesanyjukra hasonlító képeket részesítik előnyben. Az adatok alapján érdekes eredményre
jutottunk. A lányok esetén egyik szülőre vonatkozóan sem jelent meg preferencia, nem
így a ﬁúknál. Náluk a várttal ellentétes eredményt kaptuk, hiszen ők apjuk képét részesítették előnyben. A kutatásnak ebben a részében valamivel több ﬁú vett részt, és ők
nagyobb részt az alsós korosztályhoz tartoznak. A ﬁatalabb gyermekek még inkább az
azonos nemű szülővel azonosulnak, és az ellenkező nemű szülő mintája csak később
épül be. Ez lehet az egyik magyarázata annak, ami miatt az eredmények kissé eltolódtak, és nem sikerült bebizonyítanunk a fenotípusos illesztés elméletét.
Tehát a ﬁúk eredményei utalást adnak a szülői arcpreferencia meglétére, míg a két
nem választásait együtt vizsgálva megjelenik a gyermekek preferenciája a neoténiás
vonások irán.
A hipotézisek nem nyertek teljes mértékben igazolást, de a vizsgálat ettől függetlenül fontos, hiszen ez a fajta kutatás még újszerűnek számít, így eredményeink a továbbiakban ilyen vagy hasonló kutatások során segíthetnek, illetve kiindulópontként
szolgálhatnak.
A tanulmány zárásaként szeretnék köszönetet mondani konzulensemnek, Kocsor
Ferencnek, továbbá mindenkinek, aki a kutatásban részt vett és együttműködött!
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Rózsa Johanna

A képzeletbeli barát szerepe az érzelmi intelligencia
fejlődésében az 5–7 éves gyermekek életében

K

utatásom elsődleges célja felkutatni az érzelmi intelligencia és a képzelt barátok
kapcsolatát. Igyekeztem fényt deríteni a képzelt társak szerepére, előfordulásának
gyakoriságára, jellemzőire. Írásom elején elsőként röviden bemutatom a kutatásom
hátteréül szolgáló elméleteket, majd ismertetem vizsgálatom legfőbb eredményeit, és
végül kijelölöm a jövőbeli kutatások lehetséges útvonalait.

Gyermek és fantáziája
„A gyermek nem kicsinyített, tökéletlen, félig kész felnőtt, hanem életkorának megfelelően egy teljes és egész lény, akinek világlátása, gondolkodása és ítéletalkotása sajátos,
és nem mérhető felnőtt mércével.”1 Az óvodáskort, tehát a három éves kortól hét éves
korig tartó korszakot, ha fejlődéslélektani elméletek szerint közelítjük meg, akkor Freud
ezt a fallikus szakasznak nevezi; Erikson pszichoszociális fejlődéselmélete szerint a legfontosabb fejlődési feladata az óvodás gyermeknek a kezdeményezés vagy a bűntudat;
Piaget szerint ez az intuitív gondolkodás periódusa, a műveletek előtti szakasz. Ebben
az életkorban a gyermek személyiségének fejlődésében meghatározott fordulatok következnek be. Változás történik az indulati és érzelmi életben, a társas magatartásban,
a gondolkodásban, az ösztönéletben, a valósághoz való viszonyban, a gyermeknek rengeteg érzelmi konﬂiktuson kell keresztül mennie. Ide tartozik például Freud szerint az
Ödipális konﬂiktus, ami már maga egy érzelmi krízis, Erikson szerint ezt a korszakot
főként a lelkiismeretesség, a bűntudat vezérli, ami könnyen az elfojtás konﬂiktusához
vezethet.2 Ezeken az érzelmi viharokon és konﬂiktusokon a gyermeket fantáziája, képzelő ereje segíti át. Ugyanis a gyermek a dolgokat és a jelenségeket összekapcsolja hiedelmeivel, babonáival, varázslatokkal, vagyis hiányzó ismereteit a fantáziájával pótolja.3
Ezen érdekes lelki folyamatok miatt születnek meg, illetve válnak fontossá a gyermekek életében a képzeletbeli barátok/ társak, hiszen ez is a fantázia egyik megnyilvánulási formája.

Képzelt barátok
A 30-as években a pszichológusok a képzelt barát jelenséget negatív dologként, problémaként kezelték, sőt a szülőknek azt tanácsolták, hogy ne engedjék gyermeküket ezek-

1
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kel a barátokkal játszani. Majd a hatvanas évektől tekintették ezt a jelenséget pozitív,
egészséges dolognak a fejlődésben.
Napjainkban amellett, hogy a fejlődést elősegítő jelenségként kezelik a pszichológusok, rengeteg mese is íródott képzelt barátokról, ilyen például Kádár Annamária tíz
darab Tündérbogyóról szóló meséje, melyben Tündérbogyó egy kislánynak, Lillának a
képzelt barátja.4
De tulajdonképpen mi is az a képzelt barát?
„ …Elsősorban engem csak te láthatsz. Minden gyerek láthatja a saját kis tündérbarátját – mások számára láthatatlan vagyok. Beszélhetsz rólam, és elmondhatod
anyukádéknak, hogy mit játszottunk, hol jártunk és milyen élményekben volt részünk.
Sőt le is rajzolhatsz! Elmegyek veled mindenhova… Veled leszek, amikor eszel, alszol,
játszol. És segíteni is fogok abban, amire megkérsz – tette hozzá Tündérbogyó… Én
abban segíthetek neked, hogy ha félsz valamitől, akkor megerősítelek, és képes leszel
uralkodni a félelmeden. Ha elszomorodsz, akkor megmutatom, hogyan lehetsz újra vidám. Ha dühös vagy, segítek neked lecsillapodni, megnyugodni. Ha elveszítesz valamit,
segítek neked megtalálni és megvigasztalódni…” 5
Ez egy részlet Kádár Annamária Megérkezik Tündérbogyó című meséjéből, mely jól
leírja a képzelt barátok szerepét, feladatát. Képzelt társ az, aki legalább egy napig részt
vesz a gyermek életében, amellyel beszélget, ötletel, játszik, alszik. Ezeknek a barátoknak az élettartama változó, vannak gyerekek, akiknél hosszú életű és rendszeres
játszótárs, másoknál átmeneti. A gyermek képzelt társát elbocsájtja, amikor már úgy
érzi, hogy nincsen rá szüksége, általában rejtély marad az, hogy ezek a társak hogyan
tűnnek el.
Kezdetben a pszichológia csak azokat a barátokat tekintette képzelt társaknak, akik
láthatatlanok, ezek lehetnek emberek, akik kinézhetnek úgyis, mint a gyermek maga,
ismert személyek, állatok, rajzﬁlmﬁgurák, fantázialények.
Napjainkban a kutatók már azokat a plüssállatokat is képzelt barátként tartják számon, amelyeket a gyermek megszemélyesít, ezek különböznek minden más játéktól.
Az, hogy a képzelt barát mely formája van jelen a gyermek életében és hogy ez a barát milyen alakot ölt, csakis a gyermek fantáziájától függ. Kutatások szerint, az óvodáskorú gyermekek 52%-nak valamilyen játéktárgy (pl. baba, maci, GI Joe baba) a képzelt
barátjuk, míg az iskoláskor kezdetén lévő gyermekek többségének valamilyen láthatatlan lény jelenti a képzelt társat.
Néhány történet, melyeket öt éves gyerekek képzelt barátjukról meséltek nekem:
„Van egy Mosómacim, ami mindig kimossa a ruháim, így nem kell anyának. Mivel
a Macim mos ezért mindig jó illata van. Én tudom, hogy hogyan tud mosni, a farkával
felszippantja a vizet és azzal dörzsöli a ruháimat. Elmondok neki mindig mindent, azt
is, hogy mi történt velem az oviban, vele szoktam aludni, játszani, mindig velem van,
csak akkor nem, amikor mos. (Nevet.) Eszembe jutott csak egy vicc, amit múltkor mesélt nekem a Macim. Olyan vicces ez a Maci, ha szomorú vagyok, a vicceivel mindig
megnevettet.”
„Van két ilyen barátom, az egyik az olyan normális, mint én, a másiktól pedig megsüketülök, mert állandóan beszél. De amikor itt vagyok az oviban, akkor mindig megjelenik egy egyszemű, egylábú, egykezű szörny. Már 10 000 éve üldöz engem, de én nem
félek, mert mindig harcolok vele és már 10 000 napja el is futok. Vannak szellemek is,
4
5
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amiket látok, ezek átmennek még ezen a padon is, meg az csukott ajtón is. Az egyiknek
kiesett 4foga, mert leharapta a seprűt, a másiknak meg 3, mert adtam neki egy pofont.
Nézd, milyen erős vagyok, fogd meg a karom! (Mutatja a karját.) A szörnyek nem mernek a házunkba jönni szerencsére, mert félnek tőlem… A két barátom nem szokott
segíteni, csak néha, de azt nem szeretem, mert akkor őket is meg kell védenem.”
Felmérések szerint gyerekek kétharmada rendelkezik képzelt barátokkal,6 ezen belül
hétéves korig a gyermekek 65%-a, öt–tizenkét éves kor között pedig a gyerekek 50%-a.
További kutatások alapján a lányoknál gyakoribb ez a jelenség, mint a ﬁúknál és jellemzőbb azokra a gyerekekre is, akiknek nincs testvérük. A képzelt barát jelenléte 89%-ban
fordul elő bántalmazott gyermekek esetén. Ezeken kívül további kutatásokból kiderült,
hogy a képzelt barátok többsége, azaz 57%-a emberi alakot ölt, 41%-uk pedig egy állat
formájában jelenik meg.7
A gyermek számára a képzelt barát egy valóságos személy, akinek neve, története,
személyisége van. A képzelt társak, ugyanolyan fontosak, ugyanolyan tulajdonságokkal
ruházzák fel a gyerekek őket, olyannyira érzelmekkel telítettek, mint a valós barátok.8
Ezért is tud segíteni a képzelt barát a valós barátokra ráhangolódni. A gyermek képzeletbeli társával tudja gyakorolni az ismeretlen helyzeteket, az új érzelmek kifejezését,
a társas kapcsolatok működését. Ezek azért is nagyon fontosak, mert az óvodáskorban
nem a gyermek irányítja az érzelmeit, hanem az érzelmek a gyermeket. Óvodáskorban
az anyától való elszakadás/ leválás után a gyermek egyre inkább az önállóságra törekszik, vagyis elindul azon az úton, mely az önmegvalósítás felé vezet. A gyermeknek rá
kell jönnie önmaga lényegére, fel kell ismernie önmagát, tudatossá kell válnia. Ez az út
az érzelmi intelligencia fejlődésének útja, mely nem csak a gyermek, hanem a képzelt
barátja útja is.9

Érzelmi intelligencia
Az érzelmi intelligencia fogalmát elsőként Daniel Goleman tette népszerűvé 1995-ben,
szerinte az érzelmi intelligencia a következő képességeket foglalja magába: önkontroll, lelkesedés, kitartás és hogy önmagunkat motiválni tudjuk. A későbbiekben pedig Goleman
újabb komponenseket vezetett be, így létrehozta modelljét, mely az érzelmi intelligencia
öt dimenzióját lebontja 25 érzelmi kompetenciára (pl. önbizalom, lelkiismeretesség).10
Salovey és Mayer (1997) kutatásai alapján, egy modellt hoztak létre az érzelmi intelligencia leírására, mely négy komponensből áll. Az első komponens, az érzelmek észlelése és kifejezése. Ide tartozik a saját, illetve mások érzelmeinek felismerése. Ez utóbbi
tulajdonképpen az empátia, ugyanis ennek lényege az, hogy megértsük, mit gondol és
érez a másik. Ezen kívül ide tartozik saját érzéseink felismerése, ugyanis minél inkább
képesek vagyunk erre, annál jobban irányítjuk életünket. A második alkotóelem, az érzelmek felhasználásának képessége a kognitív folyamatok serkentésére. Ide tartozik az,
hogy érzelmeinkkel képesek vagyunk a problémamegoldásra vagy a kreativitásunk beindítására, a kellemes emlékek felidézésére, az ítéletalkotásra, motiválni önmagunkat.11
6
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A harmadik alkotóelem az érzelmek megértésének, és az érzelmi tudás alkalmazásának
képessége. Akinél ez a képesség gyenge, azok állandóan gyötrődnek érzéseiktől, akiknél
viszont fejlettebb, azok sokkal inkább túljutnak az élet megpróbáltatásain, kudarcain. A
modell negyedik eleme az érzelmek szabályozásának képessége. Ennek lényege, hogy
képesek vagyunk hatást gyakorolni saját, illetve mások érzelmeire is. Ez a tudás nagyon
fontos a problémamegoldásban illetve a konﬂiktuskezelésben. Mayer és Salovery (1997)
szerint ez a négy komponens egymástól kölcsönösen függ. Az érzelmi intelligencia, ezen
modelljén kívül még nagyon ismert, Bar-On elképzelése, illetve kevert modellje. Bar-On
(1997) szerint, az érzelmi intelligenciának fontos szerepe van a külső követelmények és
nyomások leküzdésében. Modelljében öt komponensből tevődik össze az érzelmi intelligencia, amiket 15 alkomponensre oszt fel. Az első kategória az intraperszonális (személyen belüli) intelligencia. Fontos hogy tisztában legyünk érzéseinkkel, amik elősegítik a
következők kialakulását: az érzelmi tudatosság, önérvényesítés, önbecsülés, önmegvalósítás és a függetlenség. A második komponense az interperszonális (személyen kívüli)
intelligencia, amihez azok a kompetenciák tartoznak, melyek a társas kapcsolatainkat
befolyásolják. A modell harmadik eleme az alkalmazkodó érzelmi intelligencia. Ehhez
nagyon szorosan kapcsolódik a személy problémamegoldása, ugyanis ez a komponens
azt mutatja meg, hogy a személy a környezeti elvárások ellenére mennyire hatékonyan
tudja megoldani a felmerülő problémáit.12 A negyedik csoportja a stresszkezelő érzelmi
intelligencia. Ez a komponens azt mutatja meg, hogy mennyire képes kezelni a személy a
stresszt, mennyire tudja egy stresszes helyzetben impulzusait kontrollálni.13 Végül a modell ötödik alkotó eleme az általános hangulati érzelmi intelligencia. Ez a boldogságot és
az optimizmust tartalmazza. Azok a személyek, akik boldogok, és akiknek életszemléletük optimista, azok könnyebben veszik az akadályokat és élvezik az életet. Kutatásomban
e két fogalom jellemzőit, illetve kapcsolatukat vizsgálom a gyermekek körében.

A kutatás hipotézisei
A kutatás legfőbb célkitűzése az volt, hogy feltárjuk az 5–7éves óvodás gyermekek körében a képelt barát és az érzelmi intelligencia fejlődésének kapcsolatát. Ezen kívül még
szerettem volna felmérni a képzelt barátok jellemzőit.

Első hipotézis
Az 5–7 éves korú gyermekek többségének van képzeletbeli társuk.

Második hipotézis
Nemi eltérés van a képzelt barátok gyakorisága között.

Harmadik hipotézis
Azoknak a gyerekeknek, akiknek képzelt barátjuk van magasabb az érzelmi intelligenciájuk.
12
13
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Vizsgálati módszerek
Résztvevők
Vizsgálatomban 59 gyermek vett részt, ők 5–7évesek voltak. Ebből 24 fő (41%) lány és
35 fő (59%) ﬁú.

Mérőeszközök és vizsgálati eszközök
Vizsgálatomban a gyermekeknek kisebb csoportokban a kedves óvónők egy mesét olvastak fel. Ez Kádár Annamária: Megérkezik Tündérbogyó című meséje volt. Ez a mese
végig a képzelt barát történetéről szól, így segített a gyermeknek megérteni a fogalmat illetve rávezetni az interjú kérdéseire, ami a mese után következett. Az interjú a
saját magam által megírt kérdések mentén zajlott. Ezt a kérdősort Singer and Singer:
Fantasy Predisposition Interview (SFPI) tesztje alapján írtam meg. Ez tulajdonképpen
egy interjú, mely négy kérdéskör mentén épül fel.14 Az én kérdősorom 14 kérdésből áll.
Ezek leginkább a gyermek játszótársaira, játékaira, játszási szokására, képzelt barátok
típusára, megjelenésének gyakoriságára vonatkozik. A kérdősorból egyértelműen megállapítható, hogy kinek van, illetve nincs képzelt barátja.
A másik kérdőív, amit még vizsgálatomhoz alkalmaztam egy képes érzelmi intelligencia teszt volt. Ez a teszt 6–8 évesek számára íródott. A tesztet Oláh Attila, Tóth Kinga
és Nagy Henriett állította össze 2005-ben. A teszt különböző érzelmi hívóképeket és
arckifejezéseket ábrázoló képeket tartalmaz.15

Eredmények
Első hipotézis: beigazolódott a független mintás T-próba lefuttatása után a várt eredmény, miszerint az 5–7 éves gyermekek többségének van képzelt barátja. Vagyis az 5–7
éves gyerekek 58%-ának van képzelt társa (lásd 1. ábra).

1. ábra. Nemektől függetlenül a képzelt barátok gyakorisága az 59fős mintámban

14
15

DENNIS 1976.
NAGY 2010.
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Második hipotézis: itt azt vizsgálom, hogy a képzelt társ melyik nemnél gyakoribb jelenség. A független T-próba eredményeiből megállapítható, hogy az 5–7 éves korú gyermekek körében a ﬁúknál gyakoribb jelenség a képzelt társ, mint a lányoknál, vagyis a
ﬁúk 69%-ának, míg a lányok 42%-ának van képzelt barátjuk (lásd 2. ábra).

2. ábra. Nemek közötti eloszlás a képzelt társak eloszlására vonatkozólag

Harmadik hipotézis: a kutatásom fő kérdése a képzelt társ és az érzelmi intelligencia
fejlődésének kapcsolatára irányul. A független mintás T-próba szerint, azoknak a gyerekeknek, akiknek van képzelt barátjuk, magasabb az érzelmi intelligenciájuk, mint
azoknak, akiknek nincsen. Ugyanis akiknek képzelt barátjuk van, azok teszt átlaga jobb
lett (mean=10,8529), mint azoknak, akiknek nincsen ilyen barátjuk (mean=6,4800). A
két csoport között szigniﬁkáns különbség is mutatkozott (p<0,001 (p=0,000)).

Megvitatás
A képzelt barát előfordulásának gyakorisága
Első hipotézisemben a várt eredmény beigazolódott, mely szerint az 5–7 éves gyermekek többségénél jelen van a képzelt barát.

A képzelt barát előfordulásának nemek szerinti különbsége
Második hipotézisemben az eddigi eredmények szerint azt vártuk, hogy a lányoknál
gyakrabban elő fog fordulni a képzelt társ jelenléte, mint a ﬁúknál. De vizsgálatom
alapján pont az ellenkező eredmény született. Az egyik oka az lehetett ennek, hogy
vizsgálatom során azt az adatot, hogy kinek van testvére, illetve kinek nincs, nem vettem ﬁgyelembe. Így elképzelhető, hogy a ﬁúk nagyobb arányban voltak egykék, mint
a lányok, és ennek köszönhetően fordul elő a képzelt barát jelensége gyakrabban ﬁúknál. Ugyanis eddigi kutatások alapján, azoknál a gyerekeknél, akiknek nincs testvérük,
gyakrabban fordul elő a képzelt társ jelenség.16
A másik feltevésem, ami miatt ez az eredmény született, az, hogy a vizsgálatomat
korosztálys zempontjából leszűkítettem, így ez az adat csak az 5–7 éves korosztályra
vonatkozik. Ebben a korban a gyermekek főként nemi hovatartozásukkal, nemi szerepeikkel próbálnak azonosulni. A társadalom pedig írott szabályok nélkül határozza
meg, hogy hogyan kell viselkednie a kisﬁúnak, illetve a kislánynak, majd egy férﬁnak
16

http://www.sciencedaily.com/releases/2004/12/041206193849.htm
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és nőnek. Több kutatás igazolja, hogy ebben a fent említett korban a szülők a kislányukat megjutalmazzák az öltözködésért, a táncolásért, babázásért, míg bírálják a játékok
szétszedéséért, szaladgálásért, ugrálásért. A ﬁúkat pedig dicsérik az építőkockákkal való
játszásért, autózásért, de bírálják őket, ha babáznak vagy segítséget kérnek. A gyermek
így tanul meg saját neméhez igazodni, ugyanis amit a környezet (szülő) jutalmaz, azt
megtanulják, amit büntet, azt pedig elkerülik. A vizsgálatból az is kiderült, hogy a szülők főleg a ﬁúkkal kapcsolatban rendelkeznek merev szterotípiákkal, és kultúránkról is
elmondhatjuk, hogy a ﬁúk nőies viselkedésének tabuja erősebb, mint a lányok férﬁas
viselkedéséé. Ezért is kényszerülnek már ebben a korban is a ﬁúgyermekek elnyomni
érzékenységüket, érzelgős oldalaikat. Ez a megkülönböztetés és bírálás az 5–7 évig terjedő korosztályban már a ﬁúgyerekek között is megjelenik, ugyanis az érzelmesebb ﬁúgyermekek társaik szemében egyből csúfolás áldozataivá válnak, és különböző jelzőket
kapnak (pl. síró, pityogó, olyan vagy, mint egy lány…). Láthatjuk, hogy ebben a korban
főként a ﬁúk fejlődésében fordulnak elő szorongások, érzelmi elfojtások, megfelelések.17
A gyermek szituációs helyzeteket tud teremteni képzelt barátjával, és így ki tudja fejezni
ezeket az elfojtott érzéseit. A gyermek képzelt társának bátran és bizalommal elmondhatja érzelmeit, mert barátja nem neveti és gúnyolja ki, hanem elfogadja azt, amit érez.18
Ezen dolgok bebizonyítására további vizsgálatok szükségesek.

A képzelt barát és érzelmi intelligencia kapcsolata
Kutatásom fő hipotézise, mely szerint kapcsolatot vártam az érzelmi intelligencia és
a képzelt társ között, beigazolódott. Azok a gyerekek, akiknek képzelt barátjuk van,
jobban megértik saját, illetve társaik érzelmét, empatikusabbak, jobban ki tudják érzelmüket fejezni, a feszültséget, problémahelyzetet jobban tudják kezelni és empátiás
készségük nagyobb. Az érzelmi intelligenciának pedig része az empátia, ezt Salovey
és Mayer (1997) modelljében illetve Bar-On (1997) kevert modelljében is láthatjuk.19
Ezen kívül korábbi kutatások is igazolják, hogy azok a személyek, akik érzelmileg intelligensek, azoknak nagyobb az empátiás készségük, több és jobb minőségű társas
kapcsolattal rendelkeznek. Az óvodáskorban a kisgyermek nehezen tudja megfogalmazni problémáit, érzelmeit. Rengeteg feladattal kell megbirkóznia: szüleitől való leválással, félelmei legyőzésének megtanulásával, testvérféltékenységgel, életében szerepet
kapnak a konﬂiktusok, ambivalens érzések. A képzelt barát pedig olyan a gyermek
számára, mint egy mesehős, aki akár példaképe is lehet, és aki segít megoldani neki
problémáit, akivel tudja gyakorolni az új szituációkat, érzelmeit, ezáltal mintát ad az
érzelmi fejlődésre. Ezek a folyamatok az érzelmi intelligencia fejlődését segítik elő. A
mese is megtestesíti a gyermek lelkivilágát. Különféle indulatait, érzéseit beleviheti a
mese különböző karaktereibe, amelyek így mintát adnak az érzelmi fejlődésre. Ezáltal
tudja a gyermek megtanulni különválasztani az egymásnak ellentmondó érzéseit, és
megtanulja, hogy minden érzése a személyiségének része. Az égig érő fa megmászása
is egy ilyen folyamat, mert ha ugyanúgy mászunk, kapaszkodunk és rugaszkodunk
az égig érő fa tetejére, mint a mesehős, akkor mi is képesek leszünk megtapasztalni,
hogyan találjuk meg helyünket a világban, és megélhetjük az integritás érzését. Így ez a
fa tulajdonképpen személyiségünk fejlődését, érzelmi fejlődésünk útját mutatja meg.20
17
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A mesék főhősének és a gyermek képzelt barátjának egyik közös feladata az, hogy új
területeket nyissanak meg a gyermeki képzelőerő előtt,21 és így észrevétlenül juttatják
a gyermeket a testi, lelki, érzelmi gazdagsághoz. A gyermekeknek képzelt barátjuk a
fent említett feladatokban úgy tudnak segíteni, hogy a problémababa (angolul: worry
dolls) funkció szerepét töltik be. Ez a fogalom Guatemalához köthető, az indián hagyományokban van nagy szerepe, úgy tartották, ha valakinek gondjai vannak, és emiatt
esetleg nem tud aludni sem, akkor ezeket ennek a problémababának elmondja, majd
párnája alá teszi. Reggelre a baba átveszi a problémákat és elviszi a tulajdonosától.
A képzelt barát is egy ilyen funkciót tölt be a gyermek életében, ezzel segítve a gyermek stresszét csökkenteni és érzelmeitől tehermentesíteni. Mikor a gyermek már képes
megállni a saját lábán és képes elengedni képzelt barátját, akkor ő beköltözik a gyermek
szívébe, ahol azok a személyek laknak, akik fontosak számára.22
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Schwarczwölder, Ádám

Die Umstände der Entstehung
des Inkompatibilitätsgesetzes im Jahre 1901 in Ungarn

D

ie entsprechende Regelung der Unvereinbarkeit (incompatibilitas) eines Amtes
mit dem Mandat eines Abgeordneten ist eines der wichtigsten Elemente jedes parlamentarischen Regierungssystems. In der Zeit des Dualismus entstanden in Ungarn
zwei Inkompatibilitätsgesetze, nämlich 1875 und 1901. Der Konsens zwischen der Regierung, der Regierungspartei und der Opposition war in Bezug auf das Inkompatibilitätsgesetz des Jahres 1901 besonders schwer zu ﬁnden. Vorwiegend aus aktuellen
politischen Gründen tauchten aber diese Gegensätze in der öffentlichen Diskussion des
Gesetzesentwurfs oder auf den Blättern der Protokolle des Ministerrates nicht in solchem Maße auf, wie in den informelleren Parteikonferenzen. Diese Studie setzt sich
zum Ziel, mit Hilfe der umfassenden Fachliteratur des Themas, der Tagebücher des
Abgeordnetenhauses und des Ministerrates sowie anhand Rückerinnerungen einiger
an den Ereignissen teilnehmenden Personen die Umstände der Entstehung des Gesetzes darzustellen.
Aber was ist die Unvereinbarkeit selbst? In den parlamentarischen Systemen hat die
Legislative die Aufgabe, die Exekutive zu kontrollieren und sie erforderlichenfalls zur
Verantwortung zu ziehen. Die Unabhängigkeit der Mitglieder der Legislative von der
Regierung und im Allgemeinen von der Staatsgewalt ist also erwünscht. Der Grundsatz
der Unvereinbarkeit strebt danach, den Abgeordneten davor passiv zu schützen, solche
Ämter zu bekleiden oder in solche Interessenkonﬂikte zu geraten, die Einﬂuss auf seine
Meinungen oder Standpunkte ausüben könnten.

Der Weg zum Inkompatibilitätsgesetz 1901
In Großbritannien, wo die parlamentarischen Rahmen frühestens ausgebaut wurden,
wurde schon im Jahre 1606 ein Gesetz darüber verabschiedet, dass bestimmte Beamte
keine Mitglieder des Parlaments werden dürfen.1 In den 17. und 18. Jahrhunderten wurden auch in Ungarn ähnliche Maßnahmen getroffen. Der Gesetzesartikel 44 des Jahres
1649 verbot den Dreißigstbeamten und Advokaten, als Boten am Landtag teilzunehmen.2 Am Landtag von 1790–91 entschlossen sich die Gesandten der Komitate und der
Hochadel im sog. „bürgerlichen Schwur“, dass sie vom königlichen Hof Würden oder
andere Belohnungen unter keinen Umständen „zum Schaden der Freiheiten der Adligen

1

PAP 2004. S. 373.
ZELLER 1930. S. 2. Der Ausschluss der Advokaten wurde durch den Gesetzesartikel 61 des Jahres 1655
teilweise geändert, sowie der Gesetzesartikel 50 des Jahres 1715 erlaubte den Dreißigstbeamten, sich als Bote
des abwesenden Hochadels zu betätigen.
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Ungarischen Nation“ annehmen werden.3 In der Reformzeit ließ das Komitat die von
der Versammlung gewählten Gesandten einen Eid mit ähnlichem Text leisten.
Die Bestrebung, die Unabhängigkeit und moralische Autorität der Mitglieder der Legislative möglicherweise zu bewahren, ist also schon an den ständischen Landtagen
eindeutig zu bemerken, aber die Inkompatibilitätsfrage wurde in der Ständezeit umfassend nicht geregelt. Der volksvertretende Landtag von 1848 verhandelte sie wegen des
Ausbruchs der Revolution ausführlich nicht.
Der Anspruch auf die Regelung der Unvereinbarkeit tauchte schon zu Beginn des
Landtags von 1865–1868 auf, wo einigen Schätzungen nach im Jahre 1865 knapp 50%
der Abgeordneten auch Beamte waren,4 aber auch den vorsichtigeren Schätzungen
nach gab es unter den 413 Abgeordneten annäherungsweise 100 Beamte.5 Obwohl es
einige gab, die aus Selbstdisziplin auf ihre Mandate verzichteten, verweigerte eine große Mehrheit der Betroffenen mangels gesetzlicher Regelung, ihren Auftrag zurückzugeben. Die Opposition begann deshalb, die gesetzliche Regelung der Unvereinbarkeit zu
fordern, was jedoch nur am Ende des Jahres 1874 erfolgte. Wegen der Korruptionsskandale um Bahnbauten und der Wirtschaftskrise von 1873 verstärkten sich die kritischen
Stimmen – inner- und außerhalb des Abgeordnetenhauses –, sowie sie wurden mit neuen Inhalten erfüllt, nach denen die Regelung der amtlichen Inkompatibilität nicht mehr
genug sei und die Gültigkeit des zu schaffenden Gesetzes auf die aus der eigenen materiellen Interesse stammenden Unvereinbarkeit erweitert werden solle.6 Dazu soll aber
festgelegt werden, dass die wirtschaftliche Inkompatibilität im Vergleich zu der amtlichen eine noch heiklere Frage war, weil die personellen Verﬂechtungen des wirtschaftlichen und politischen Lebens nicht nur für die Regierungspartei, sondern auch für die
Oppositionsparteien charakteristisch waren. Zuletzt wurde der Gesetzesentwurf über
die Unvereinbarkeit am 30. Mai 1874 vor das Abgeordnetenhaus gebracht. Nach langen
Debatten nahmen beide Häuser des Parlaments den Entwurf im Dezember an und nach
der königlichen Genehmigung trat das Gesetz als Artikel 1 des Jahres 1875 in Kraft.
In Anbetracht, dass das Gesetz 26 Jahre lang, also bis 1901 gültig blieb, kann es freilich positiv bewertet werden, da die Frage der Inkompatibilität nach der Schaffung des
Gesetzes lange nicht besonders diskutiert wurde. Das ist damit zu erklären, dass das
Gesetz die von der Opposition am heftigsten kritisierte amtliche Unvereinbarkeit korrekt und entsprechend regelte. Der erste Paragraph legte fest, dass der Abgeordnete des
Parlaments solche Ämter nicht bekleiden darf, welche von der Ernennung der Krone,
der Regierung oder der Regierungsorgane abhängig und mit einem Gehalt verbunden
sind. Von dieser Regel waren die Minister, ein Staatssekretär jedes Ministeriums und die
Direktoren der nationalen Institute usw. ausgenommen.
Die wirtschaftliche Unvereinbarkeit wurde aber im Gesetz nicht so umfassend wie
die amtliche geregelt, eben deshalb sollte es schließlich an der Jahrhundertwende überprüft werden. Was den Vorlauf des Prozesses betrifft, wurden die Entscheidungen in
Bezug auf Inkompatibilitätsangelegenheiten aufgrund der eingereichten Anmeldungen
von einer festen Kommission, deren Mitglieder aus den Abgeordneten ausgewählt wurden, von Fall zu Fall getroffen (Paragraph 5).
Die ab der zweiten Hälfte der 1890-er Jahre nacheinander folgenden Korruptionsskandale zeigen auch, dass die Schwäche des Gesetzes die nicht entsprechende Rege3
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lung der wirtschaftlichen Unvereinbarkeit war. Obwohl die Frage lange unbestritten
blieb, hatten die Abgeordneten in den 1890-er Jahren durch die schnelle wirtschaftliche
Entwicklung und verstärkte staatliche Industrieförderung immer bessere Möglichkeiten, den aus ihrer wichtigen Funktion stammenden Einﬂuss zu eigenem Interesse auszunutzen, so waren zahlreiche Abgeordnete im Vorstand der Großbanken und Industriegesellschaften zu ﬁnden.7
Das erregte natürlich das Missfallen der Opposition und der Öffentlichkeit. Die Veränderung der Umstände spiegelt sich auch darin, dass nur 11 Anmeldungen in Bezug
auf Inkompatibilitätsangelegenheiten zwischen 1875 und 1892 registriert wurden, aber
von 1892 bis 1901 stieg die Zahl der bei der dafür zuständigen, parlamentarischen Kommission eingereichten Anmeldungen rasch auf 130.8 Obwohl die schnelle Steigerung
der Anzahl auf aktuelle politische Gründe zurückzuführen ist, sprechen die Zahlen
dennoch für sich selbst, besonders weil sich 123 aus 130 Fällen auf wirtschaftliche
Unvereinbarkeit bezogen, aber die zuständige Kommission konstatierte in keinem Fall
Inkompatibilität.9 Die Notwendigkeit der Regelung des Problems wurde 1897 auf Wirkung des nicht geringen Oppositionsdrangs auch von der Bánffy-Regierung und der
regierenden Liberalen Partei eingesehen. Die politischen Energien waren aber von anderen Fragen der Alltagspolitik gefesselt, so wurde das neue Inkompatibilitätsgesetz
nur 1901, also in den Jahren der vom Ministerpräsidenten Kálmán Széll durchgeführten
innenpolitischen Konsolidierung verabschiedet.
Das neue Gesetz übernahm in Bezug auf die amtliche Unvereinbarkeit mit einigen
Ergänzungen die Regelung des Gesetzes 1875, aber in seinem Mittelpunkt standen die
Verschärfung und Präzisierung der wirtschaftlichen Unvereinbarkeit, was sich auch darin zeigt, dass es im Gegensatz zum Gesetz 1875, das aus 13 Paragraphen bestand, 30
Paragraphen beinhaltete. Der wirklich umfangreiche Paragraph 5 bestimmte die zahlreichen Fälle der wirtschaftlichen Unvereinbarkeit und die Ausnahmen. Er erweiterte
den Kreis der unerlaubten wirtschaftlichen Tätigkeiten und beschränkte ihn nicht nur
auf solche Unternehmen, die in vertraglichen Beziehungen zum Staat standen, sondern
schloss zum Beispiel auch die Pächter von Stiftsbesitzungen und staatlichen Gefällen,
sowie die Vermittler und Kommissionäre von Angelegenheiten zwischen der Regierung
und anderen Personen aus.
Die Geltung des Gesetzes erweiterte sich aber auf solche Verträge nicht, die mit dem
Staat für weniger als ein Jahr oder unter einem Wert von 10 000 Kronen geschlossen
wurden. Das war auch nicht inkompatibel, wenn der Abgeordnete dem Staat seine eigenen landwirtschaftlichen Produkte oder Industriewaren nicht in einer vertraglichen
Beziehung verkaufte. Im Sinne vom Paragraph 8 durfte der Abgeordnete keine Konzession für Eisenbahnen, Tabakproduktion oder Brennereien bekommen. Weitere wichtige Neuerung war die Bestimmung und Regelung der Unvereinbarkeit in Bezug auf
Interventionen. Danach war dem Angeordneten verboten, „für Geld, sonstige materielle
Vorteile oder Gegenleistungen in wessen Interesse immer, in welcher Angelegenheit immer – auch die Verleihung von Titeln, Auszeichnungen, Orden mit inbegriffen – bei der
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Regierung zu intervenieren.“10 Das war aber natürlich dem Abgeordneten erlaubt, im
Interesse seines Bezirks ohne besondere Belohnung zu intervenieren (Paragraph 13).
Nach der Entstehung des Gesetzes nahm die Zahl der Inkompatibilitätsanmeldungen
im Vergleich zu den vorherigen Jahren bedeutend ab, was einerseits mit der Anpassung
der politischen Elite an den veränderten Umständen,11 andererseits damit zu erklären
ist, dass die öffentliche und die parteiliche Aufmerksamkeit in den nächsten Jahren
während der täglichen politischen Kämpfe auf andere Fragen richtete.12

Die Frage der wirtschaftlichen Inkompatibilität in den politischen
Überlegungen der Regierungs- und Oppositionsparteien
Um die Jahrhundertwende „konnten die führenden politischen Kräften trotz der in der
Epoche herrschenden, elitären Idee der Politisierung, zwecks eines relativen gesellschaftlichen Friedens, oder der Bewahrung der eigenen Autorität die Kritik außerhalb des Parlaments, sowie die Stimmung der Straße nicht völlig außer Acht lassen.“13 Das kann aber
nicht vergessen werden, dass die Debatte über die Unvereinbarkeit in allen Fällen eine
politische Diskussion war, in der eine entscheidende Rolle spielte, dass das eine politische Lager das andere für alle Fälle und mit allen möglichen Mitteln schwächen wollte.
„Dass die Frage in den Vordergrund gebracht wurde, war immer von der aktuellen politischen Lage bestimmt und hing nicht oder nur teilweise von der allgemeinen Bestrebung
nach dem Aufbau eines idealen politischen Systems ab.”14
Die Pression der Regierung erreichte bei den Wahlen von 1896 ein noch nie gesehenes Ausmaß, so kamen die deswegen verhetzten Oppositionsparteien in dem Landtag
von 1896–1901 an, um die Bánffy-Regierung zu stürzen und dazu hatten sie in der Form
von Obstruktion ein geeignetes Mittel. Die Opposition boykottierte auch die Behandlungen des Budgetgesetzes nächsten Jahres, so geriet die Regierung am 1. Januar 1899 in
einen Exlex-Zustand, also in eine verfassungswidrige Situation, da sie zur Finanzierung
ihrer Ausgaben, sowie zum Einzug der Steuer über keine gesetzliche Ermächtigung
verfügte. Zuletzt sollte der sich andauernd verteidigende Dezső Bánffy zurücktreten.
Die Oppositionsparteien nutzten im Kampf gegen die Bánffy-Regierung alle möglichen Mittel aus. Sie reichten im Jahre 1897 gegen solche Abgeordnete der Regierungspartei, die im Vorstand verschiedener Finanzinstitute, sowie von Industrie- und Verkehrsunternehmen saßen, etwa 25 Inkompatibilitätsmeldungen ein.15 Obwohl die Kommission in keinem Fall Inkompatibilität konstatierte, kann nicht behauptet werden,
dass die Klagen ganz ohne Grund waren. Die beschuldigten Personen waren nämlich
wegen ihrer wirtschaftlichen Beziehungen allbekannt, wie zum Beispiel Lajos Tolnai,
Miksa Arányi, István Tisza und Sándor Matlekovics. Die Oppositionsparteien begannen
eben deshalb, sich mit der Frage der Unvereinbarkeit heftig zu beschäftigen, weil die
bezichtigten Personen alle zu dem von Kálmán Tisza und seinem Sohn, István Tisza
geführten, liberal-merkantilen Flügel der Liberalen Partei gehörten. Diese Gruppe unterstützte am heftigsten den Ministerpräsidenten Bánffy, und tendierte zur entschei10
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denden Abrechnung mit der obstruierenden Opposition, wobei sie auch nicht davor
zurückschreckten, die Hausordnungen des Parlaments durch einen Putschversuch zu
verändern.16
Jedenfalls tauchte die Frage der Unvereinbarkeit im Abgeordnetenhaus im Jahre
1897 wegen aktueller politischer Gründe wieder auf. Die Regierung verweigerte die
Revision des Gesetzes 1875 nicht: Bánffy schlug selbst an der Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 6. April 1897 vor, dass eine Kommission von 21 Mitgliedern zwecks der
Überprüfung des vorherigen Gesetzes zustande gebracht werden sollte, die schließlich
am 9. April gegründet wurde.17 Der Kampf zwischen der Opposition und der Regierung
wurde aber im Jahre 1898 auf eine andere Konﬂiktebene übertragen. Im Jahre 1899
waren die politischen Energien durch die Konsolidierung von Kálmán Széll gefesselt, so
rückte die Revision des Unvereinbarkeitsgesetzes vorübergehend in den Hintergrund.
In Bezug auf den Rücktritt von Bánffy, auf die Maßnahmen der Széll-Regierung und
darunter natürlich auf das Inkompatibilitätsgesetz ist der um die Jahrhundertwende
immer verschärfende Gegensatz zwischen den Agrar- bzw. merkantilen Interessen zu
bemerken. Da das Gestaltungsprinzip der parlamentarischen Parteien während des
ganzen Zeitalters die staatsrechtliche Frage blieb, ist dieser Gegensatz nur zum Teil in
Parteiverhältnisse zu konvertieren.
Die politische Bewegung der Agrarier war eine eigenartige Form des ab den 1880er Jahren erschienenen Neokonservativismus in Ungarn. Ihre Hauptvertreter waren
unter den Mitgliedern sowohl der Regierungspartei als auch der Oppositionsparteien
zu ﬁnden.18 In der Nationalen Partei sind Albert Apponyi und Sándor Károlyi, in der
Liberalen Partei vor allem Ignác Darányi zu erwähnen. Anfangs war die wichtigste interessenvertretende Organisation der Bewegung der Nationale Ungarische Wirtschaftsverein (OMGE), dann ab 1896 der Ungarische Landwirtenbund. In der Jahrhundertwende
forderten sie statt der früher charakteristischen Industrieförderung die staatliche Subventionierung der Landwirtschaft sowie den Verbot der Getreidespekulation und des
sogenannten „Mahlverkehrs“. In ihren Vorstellungen spielte die Verschärfung der wirtschaftlichen Unvereinbarkeit zwecks der Verdrängung der merkantilen Gruppe eine
wichtige Rolle. Im Gegensatz zu der Bewegung der Agrarier wollte die merkantile Gruppe die staatliche Teilnahme auf weitere Sektoren der Industrie ausdehnen. Die Agrarbewegung hatte zu den aristokratischen Großgrundbesitzern, die merkantile Gruppe
zum unternehmenden Bürgertum Kontakte. Die merkantile Gruppe war innerhalb der
Liberalen Partei die stärkste, die Agrarinteressen waren vor allem von der Nationalen
Partei und der Katholischen Volkspartei vertreten. Die merkantilen Großkapitalisten
gründeten – nicht zuletzt auf Wirkung des Inkompatibilitätsgesetzes 1901– auch ihre
Interessenvertretungsorgane, d. h. den Landesverband der Ungarischen Industriellen
im Jahre 1902, sowie den Ungarischen Kaufmännischen Landesverband im Jahre 1904.
Nach dem Rücktritt von Bánffy wurde Kálmán Széll im Februar 1899 vom König
mit der Regierungsbildung und Abschaffung der Obstruktion beauftragt. Széll hatte
schon eine große politische Routine, er bekleidete nämlich von 1875 bis 1878 das Amt
des Finanzministers, und ab der Mitte der 1890-er Jahre spielte er zwischen den zwei
politischen Flügeln der Liberalen Partei, sowie zwischen der Partei und dem König eine
ausgleichende Rolle. Er hatte gute Kontakte zur merkantilen Gruppe der Partei, da er
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früher das Amt des Vorsitzenden gleichzeitig von zwei Banken bekleidete19 und unterschrieb auch die Lex Tisza. Széll war aber Ausschussmitglied des Direktoriums von
OMGE und aufgrund eigenen Interesses – sein Lieblingshobby war nämlich die Milchviehhaltung und in seinem Besitz in Rátót führte er eine international anerkannte Musterwirtschaft mit Viehzucht von Simmentaler Fleckvieh – sympathisierte er auch mit
den Agrariern, sowie die von ihm geleiteten Banken gaben früher der Landwirtschaft
bedeutende Kredite.20
Im Rücktritt von Bánffy spielte eine wichtige Rolle, dass der Exministerpräsident innerhalb der Liberalen Partei eng zur merkantilen Tisza-Gruppe gehörte, deshalb wurde
er von einem Teil der Regierungspartei nicht unterstützt: Die Agrarier schürten sogar
im Hintergrund die Obstruktion noch an.21 Die 1867 auch als Rechtsgrundlage betrachtete, von Albert Apponyi geführte Nationale Partei machte daneben bekannt, dass das
einzige Hindernis ihres Anschlusses an die Liberale Partei der „Despot“ Bánffy und das
ihn unterstützende merkantile Flügel ist.22 Széll wollte die Fusion mit der Partei von
Apponyi unbedingt zustande bringen – damit wurde er auch vom König beauftragt.
Er erkannte deutlich, wenn sich die Nationale Partei an die Liberalen Partei anschließt,
erhöht sich das politische Gewicht der Agrarier bedeutend und einige ihrer Anforderungen müssen erfüllt werden. Da es von der Tisza-Gruppe, die die Mehrheit der Regierungspartei bildete, bestimmt abgelehnt würde, wird er keine andere Möglichkeit
haben, meinte Széll, innerhalb der Partei an die Agrarier anzulehnen sowie die bestmögliche Beziehung zur Opposition auszubauen. Solange er nämlich die Oppositionsparteien kontrollieren kann, verfügt er auch über das Vertrauen des Königs und kann
die merkantile Gruppe zur Kooperation zwingen.
Der Anschluss der Nationalen Partei erfolgte Anfang März 1899. Széll schloss mit
der Opposition einen Pakt, in dem er unter anderem die Reform der Wahljustiz und
die Schaffung eines neuen Inkompatibilitätsgesetzes versprach, aber als Gegenleistung
forderte er die Abschaffung der Obstruktion sowie die Veränderung der Hausordnungen des Parlaments.23 Im Frühjahr 1899 wurde damit Frieden im Parlament geschaffen,
aber nicht in der Regierungspartei. Wie es zu erwarten war, freute sich die Tisza-Gruppe wegen der Verstärkung des Agrarier-Flügels über die Fusion nicht: Kálmán Tisza
äußerte sich eindeutig so, dass die Agrarier in der Liberalen Partei einfach nichts zu
tun haben.24 Die Tisza-Gruppe hielt die Zugeständnisse an die Opposition für viel und
die Hausordnungsrevision als Gegenleistung für wenig. Wie István Tisza darauf hinwies, konnten die Veränderungen der Hausordnung die Erneuerung der Obstruktion
überhaupt nicht verhindert.25 Die Unzufriedenheit der merkantilen Gruppe stieg mit
der Erfüllung einiger Anforderungen der Agrarier weiter, wie z. B. mit dem Verbot des
„Mahlverkehrs“ im Jahre 1900, bzw. mit der Anforderung der Erhöhung der Agrarzölle
im Wirtschaftsausgleich. Auch in der Regierung konnte Széll nicht mit eindeutiger Unterstützung rechnen, da der Finanzminister László Lukács, der Handelsminister Sándor
Hegedüs sowie der Landesverteidigungsminister Géza Fejérváry eng zu der Tisza-Gruppe gehörten.
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Die Agrarier sowohl in der Regierungspartei als auch in der Opposition hielten weiterhin die Verschärfung der wirtschaftlichen Unvereinbarkeit für die beste Möglichkeit
zur Schwächung der Tisza-Gruppe, die aber der strengen Regelung gegenübertrat. Wie
umsichtig Széll innerhalb seiner eigenen Partei sein sollte, stellt es deutlich dar, wie er
im Mai 1901 die politischen Umstände auf die Diskussion des Inkompatibilitätsgesetzes
vorbereitete. Es bedeutete für ihn einen beträchtlichen Vorteil, dass der Gesetzesentwurf am 13. Mai 1901 nicht von der Regierung, sondern von der aus diesem Zweck zustande gebrachten parlamentarischen Kommission eingereicht wurde,26 so hatte Széll
die Möglichkeit, der Regierung den Entwurf im Ministerrat nicht zu präsentieren. Aus
diesem Grund sind die etwaigen Gegenmeinungen der mit der Tisza-Gruppe sympathisierenden Regierungsmitglieder auf den Blättern des Protokolls des Ministerrates nicht
zu ﬁnden. Die Konferenz der Liberalen Partei diskutierte am 11. Mai 1901 den Entwurf,
aber Széll gab einigen Regierungsmitgliedern – László Lukács und Sándor Hegedüs –
fast im letzten Moment darüber Bescheid.27
In Bezug auf das Inkompatibilitätsgesetz konnte Széll natürlich mit der Unterstützung der früher zu der Nationalen Partei gehörenden Agrarier rechnen, die mit dem
Gesetz nicht nur die merkantile Tisza-Gruppe schwächen wollten, sondern die gesetzliche Verschärfung auch aus eigenen wirtschaftspolitischen Zielen für wichtig hielten.
Die im Zentrum der Partei stehenden, von Dezső Szilágyi geführten Liberalen, die
auch mit der sog. „alten Clique“ um die Tiszas im Gegensatz standen, unterstützten
den Gesetzesentwurfes ebenso. Széll kooperierte regelmäßig mit Szilágyi: Für die Formulierung des Gesetzestextes ist vor allem ihm zu danken.28 Dezső Szilágyi starb kurz
nach der Diskussion des Entwurfs (am 30. Juli 1901), so übernahm Graf Gyula Andrássy der Jüngere die Führung der Gruppe. Ungeachtet dessen, dass mehrere Inkompatibilitätsverfahren gegen ihn und einige Mitglieder seiner Familie eingeleitet wurden,
unterstützte Andrássy den Entwurf aktiv. Nicht ohne Grund hatte er aber Angst davor,
dass die Tisza-Gruppe es nicht akzeptieren wird, und aus der Regierungspartei austritt: Laut Andrássy wollte nämlich István Tisza um jeden Preis „seine Panamist-Freunde decken“.29
Wie es zu erwarten war, entspann sich eine heftige Diskussion in der Parteikonferenz vom 11. Mai zwischen den einzelnen Gruppen der Liberalen Partei, es führte
aber schließlich nicht zur Parteispaltung. In der Parteikonferenz kritisierten Kálmán
Tisza und István Tisza den Vorschlag heftig: Ihrer Meinung nach entzog die zu strenge
Regelung der Gesellschaft die Möglichkeit, dass ihre besten Protagonisten dem Land
auch im Wirtschaftsleben Dienst leisten können.30 Die von Albert Apponyi geführten,
agrar-konservativen Parteimitglieder hielten aber um jeden Preis an der originellen
Strenge des Entwurfs fest. Apponyis Meinung nach sollte das Abgeordnetenhaus eher
80% seiner Sachkenner verlieren, als die Möglichkeit zu versäumen, mindestens um
1% mehr Unabhängigkeit zu gewinnen.31 Natürlich war es auch dem Politiker Apponyi
bekannt, dass die Diskussion in erster Linie nicht um die Unabhängigkeit des Abgeordnetenhauses geht, sondern vielmehr um die Verdrängung der Tisza-Gruppe. Das
konnte aber einerseits natürlich nicht offen geäußert werden, andererseits – mit den
26
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Worten von Gusztáv Gratz – „ist es einem so leicht, seine bloßen Interessen zur Überzeugung und zum Prinzip zu erheben.“32 Im Eifer der Debatte stellte die Tisza-Gruppe auch
ihren Austritt aus der Partei in Aussicht, wenn die Gegengruppe dazu nicht bereit ist,
die minimalsten Zugeständnisse zu machen. Als Szilágyi und Apponyi noch weiter die
bedingungslose Zulassung des Gesetzes forderten, griff Kálmán Széll ein. Obwohl der
Ministerpräsident in dieser Frage prinzipiell die Stellungnahme der agrar-konservativen
Gruppe unterstützte, stimmte er einigen kleineren Korrektionen von István Tisza zu
und überzeugte die Gruppe von Szilágyi und Apponyi davon, die wirklich unbedeutenden Veränderungen zu akzeptieren. Im Fall von weiteren Einwendungen bedrohte Széll
die Partei mit seinem Rücktritt.33 Der bedachtsame Ministerpräsident, der nach 1899 innenpolitische Konsolidierung schaffen konnte, genoss damals in den Spalten der Presse
und auch vor dem König noch enorme Popularität. Das Odium des Sturzes des beliebten Ministerpräsidenten wollte schließlich keine Gruppen der Partei übernehmen.34
Zuletzt wurde also eine Zustimmung gefunden, so tauchten die Gegensätze im Abgeordnetenhaus nicht so scharf wie vorher auf. Dass ein Konsens über die wichtigsten
Richtlinien des Gesetzesentwurfs einerseits innerhalb der Regierungspartei, andererseits mit der Opposition hergestellt wurde, zeigte es, dass die allgemeine parlamentarische Diskussion des seit Jahren heftig geforderten Gesetzes nur zwei Stunden dauerte.
Im nächsten Tag begann seine ausführliche Diskussion, aber sein Text wurde bedeutend nicht verändert. Da das Gesetz eindeutig den Interessen der agrar-konservativen
Kreise entsprach, sollte die merkantile Tisza-Gruppe während der öffentlichen Debatte
im Sinne der Vereinbarung große Selbstdisziplin zeigen.35
Die Rede von Ferenc Kossuth, des Führers der 48er Partei markierte in der öffentlichen Debatte des Entwurfs auch die Eigenart der Situation: „Ich soll dem Ministerpräsidenten Kálmán Széll wegen der Anforderung der Verschärfung der Inkompatibilitätsgesetzes große Anerkennung schenken, (Beifall vom linken Rand.) und, weil er
trotz der heftigen Gegenmeinungen in der Regierungspartei diesen Entwurf durch das
Abgeordnetenhaus durchbringen will. Er hatte noch kein so eindeutiges Zeichen davon
gegeben, dass es seine starke und bestimmte Absicht ist, die Krankheiten des öffentliches
Lebens zu heilen.“36
Die Absicht der Gegner der Tisza-Gruppe erfüllte sich aber nur zum Teil: Mehrere
bedeutende Mitglieder der Gruppe nahmen an den Wahlen von 1901 nämlich nicht teil,
da sie ihre im Vergleich zum Mandat mehr einträglicheren, wirtschaftlichen Positionen
nicht verlieren wollten. Nach den Wahlen blieb aber die liberale Tisza-Gruppe noch
weiter der stärkste Teil der Regierungspartei.
Im Weiteren tat Széll alles dafür, die Oppositionsparteien nicht zu erzürnen. Aber
bald erfolgte es notwendigerweise. Im Herbst 1902 sollte die Regierung auf Druck des
Königs und der Militärleitung einen Gesetzesentwurf in Bezug auf die Wehrkraft einreichen. Infolgedessen stürzte der brüchige parlamentarische Frieden von Széll wie ein
Kartenhaus ein. Seine früheren Alliierten, die Opposition sowie Apponyi verrieten ihn
ohne Bedenken und die Tisza-Gruppe beeilte sich verständlicherweise nicht, dem Ministerpräsidenten zu helfen.

32

Ebd. S. 404.
KEMECHEY 1927. S. 228.
34
SZALAI 2003. S. 35.
35
SZABÓ 2003. S. 50.
36
Képviselőházi Napló [Tagebuch des Abgeordnetenhauses] 1896–1901. 13. Mai 1901. Band XXXVI. S. 9–10.
33

340 I XI. GRASTYÁN KONFERENCIA

Quellen- und Literaturverzeichnis
Magyar Országos Levéltár, K 27. Minisztertanácsi Jegyzőkönyvek 1867–1944. (1900. november –
1901. szeptember.) [Ungarisches Staatsarchiv, K 27. Protokolle des Ministerrates 1867–1944,
vom November 1900 bis September 1901]
Az 1872. évi september hó 1-jére hirdetett országgyűlés nyomtatványai. Képviselőházi Napló.
Budapest, 1872–1875. [Akten des Landtags vom 1. September 1872. Tagebuch des
Abgeordnetenhauses 1872–1875]
Az 1896. évi november hó 23-ára hirdetett országgyűlés nyomtatványai. Képviselőházi Napló.
Budapest, 1896–1901. [Akten des Landtags vom 23. November 1896. Tagebuch des
Abgeordnetenhauses, Budapest 1896–1901]
APPONYI 1926 = APPONYI, Albert: Emlékirataim. Ötven év. I. köt. Ifjúkorom – Huszonöt év
az ellenzéken [Meine Denkschift. Band I. Meine Jugend – Fünfundzwanzig Jahre in der
Opposition] 3. Auﬂage, Budapest, 1926.
CIEGER 2011 = CIEGER, András: Politikai korrupció a Monarchia Magyarországán [Politische
Korruption in Ungarn in der Zeit der k.u.k. Monarchie Österreich-Ungarn]. Napvilág Kiadó,
Budapest, 2011.
GRATZ 1934 = GRATZ, Gusztáv: A dualizmus kora. Magyarország története 1867–1918 [Die Zeit
des Dualismus. Ungarns Geschichte 1867–1918]. Magyar Szemle Társaság, Budapest, 1934.
KATUS 2010 = KATUS, László: A modern Magyarország születése. Magyarország története 1711–
1914. [Geburt des modernen Ungarns. Geschichte Ungarns 1711–1914] 2. Auﬂage, Pécs, 2010.
KEMECHEY 1927 = KEMECHEY, László: Széll Kálmán és gróf Tisza István első kormánya [Die erste
Regierung von Kálmán Széll und vom Grafen István Tisza]. In: Balla, Antal (Hrsg.): A magyar
országgyűlés története 1867–1927 [Die Geschichte der ungarischen Landesversammlung
1867–1927]. Légrády Nyomda és Könyvkiadó Társaság, Budapest, 1927. S. 207–263.
MÁZI–PERES 2004 = MÁZI, András – PERES, Zsuzsa: A gazdasági összeférhetetlenség törvényi
szabályozásának története [Die Geschichte der gesetzlichen Regelung der wirtschaftlichen
Unvereinbarkeit]. In: Soltész, István (Hrsg.): A képviselők jogállása (2. Teil). Hrsg. von
Parlamenti Módszertani Iroda. Budapest, 2004. S. 391–409.
MEZEY 2003 = MEZEY, Barna (Hrsg.): Magyar alkotmánytörténet [Ungarische
Verfassungsgeschichte]. 5. Auﬂage, Osiris Kiadó, Budapest, 2003.
PAP 2004 = PAP, András László: Összeférhetetlenség – A jog asztalánál [Unvereinbarkeit]. In:
Soltész, István (Hrsg.): A képviselők jogállása (2. Teil). Hrsg. von Parlamenti Módszertani
Iroda. Budapest, 2004. S. 373–391.
S. HALÁSZ 1943 = S. HALÁSZ, Teréz: Széll Kálmán. Budapest, 1943.
SZABÓ 2003 = SZABÓ, Dániel: Ki maradhat a parlamentben? A képviselői összeférhetetlenség kérdése a dualizmus korában [Wer darf im Parlament bleiben? Die Frage der Unvereinbarkeit in
der Zeit des Dualismus]. Századvég, 2003/4. S. 35–58.
SZALAI 2003 = SZALAI, Miklós: Ifjabb Andrássy Gyula élete és pályája [Das Leben und Karriere
von Gyula Andrássy dem Jüngeren]. MTA Történettudományi Intézet, Budapest, 2003.
SZENTE 1996 = SZENTE, Zoltán: A képviselői összeférhetetlenség szabályozása Magyarországon
1990-ig [Die Regelung der Unvereinbarkeit der Ämter der Abgeordneten in Ungarn bis
1990]. In: Soltész, István (Hrsg.): A képviselők jogállása (1. Teil). Hrsg. von Parlamenti
Módszertani Iroda. Budapest, 1996. S. 272–293.
VIKÁR 1914 = VIKÁR, Béla: A szabadelvüpárt története [Die Geschichte der Liberalen Partei]. In:
Politikai Magyarország Band IV. Anonymus Történelmi Könyvkiadó Vállalat, Budapest,
1914. S. 1–107.
ZELLER 1930 = ZELLER, Árpád: Az országgyűlési képviselők összeférhetetlenségéről [Über die
Unvereinbarkeit der Ämter der Abgeordneten]. Hrsg. vom Verfasser. Budapest, 1930.
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Seres Kristóf

Kovács Vilmos színvilága a piros szín tükrében

A

nyelvi stílusok között a gondolatoknak és érzéseknek nyelvi eszközökkel történő
kifejezési módja a szépirodalmi stílus. A szépirodalmi alkotásokban a nyelvi eszközök változatosabb funkciót töltenek be, mint más stílusokban. Különösen nagy hatást
vált ki az az irodalmi mű, mely nyelvi elemek segítségével biztosítja stílusszínezetét.
Kovács Vilmos költői stílusában ilyen a színnévhasználat. Az általános értelemben felfogott nyelvi stílusnál szélesebb körben, kognitív módszerrel elemzem Kovács Vilmos
kifejezési rendszerét színneveinek tükrében.
Ha a stilisztikusok jelenlegi szakmai közérzetét kívánnánk jellemezni, arra minden
bizonnyal a diplomáciai nyelv „óvatos derűlátás” fordulata volna a legalkalmasabb.
(FEHÉR 1996. 48) A stilisztika ugyanis az utóbbi két évtizedben – az ezt megelőző
időszak perifériára szorítottsága után – fellendülő szakaszát éli; ez nem csupán a szakmunkák mennyiségi növekedésén, de ami ennél fontosabb: új irányok, új tárgykörök
megjelenésén mérhető le. Fajsúlyos elméleti tanulmányok, rég hiányzó, modern szemléletű tankönyvek és kézikönyvek, stílusmonográﬁák, rendszerezések, módszertanilag
megalapozott elemzések jelentek meg e rövid idő alatt.
Tanulmányomban a színneveket vizsgálom kognitív szempontból. A nyelvészet alapvető feladata a kognitivisták szerint, a természetes nyelv metaforikájának leírása, mert
ezek igen fontos szerepet játszanak nemcsak a mindennapi nyelvhasználatban, hanem
az emberek világlátásában és konceptualizációjában egyaránt. A kognitív nyelvészet a világ nyelvi képének rekonstrukciójával foglalkozik, ﬁgyelembe véve a szövegben szereplő
frazeologizmusokat, kollokációt és konnotációkat is. Ezen nyelvelmélet szerint az ember
olyan fogalmi rendszert hoz létre, mely összhangban áll a valósággal. Szerintük a nyelvhasználó ismeri az adott nyelv grammatikáját és azt a módot is, ahogyan magasabb szervezettségű konstrukciókat kell szerveznie. (BAŃCZEROWSKI 1999. 84) Szólnom kell a
szín, a színnév fogalmáról és a színnevek lexikalizációjának módjáról. Ezekről szakirodalmat főleg Kicsi Sándor András, Nagy L. János és Pósán László cikkeiben találtam (KICSI
1991. 456–7.; KŐVÁRI 2001: web; NAGY L. 1994. 454–5.; PÓSÁN 1999. 184.).
A kognitív nyelvészet nagy hangsúlyt fektet a befogadó nyelvi képének vizsgálatára.
Emiatt válik egyszerre egyszerűvé és bonyolulttá. Egyszerű lesz, mert egyéni látás- és
befogadásmódokat tükröz. Ugyanakkor bonyolult is, mert nincs két egyforma ember,
nincs két egyforma látásmód.
Nem hagyható ﬁgyelmen kívül a környezet sem a kognitív vizsgálat lefolytatásakor.
Az idő múlásával megváltozik a szövegek jelentéstartalma, sőt, bizonyos háttér-információk ismerete nélkül akár érthetetlenné, értelmezhetetlenné is válhatnak adott művek. Megváltozhat a vers üzenete azáltal, hogy olyan emberek olvassák, akik nem ismerik a korszak eseményeit, emberi magatartását, a hatalom emberhez való viszonyát.
Vagyis nemcsak a konkrét művet, és nemcsak a befogadót, hanem a korszakot, sőt a
közlés módját, magát a kommunikációt is vizsgálnunk kell.
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Színnek nevezzük a tárgyak, testek, jelenségek azon tulajdonságát, milyenségét,
amelyet a szemünkbe jutó fénysugarak hullámhossza és rezgésszáma szerint alakuló
látási érzetként észlelünk (ÉKSz 1984. 1280). A színnév pedig ezen érzet nyelvi realizálódása.
A színnevek estében csak azokat a fényhullámokat látjuk, amelyek hullámhossza
400 és 700 nm között van. A magyar nyelv naiv beszélői úgy vélik, hogy a kék, zöld,
sárga stb. színek a természet jellegéből adódóan mint különböző színek léteznek. A
tudományokban jártas emberek viszont tudják, hogy minden egyes nyelv sajátos módon tagolja a színek kontinuumát, mégpedig úgy, hogy egyes szakaszait elhatárolja a
többitől és önálló (szín)nevekkel látja el.
Általános hasonlóság van abban, ahogy az emberek a színeket kategorizálják.
Többnyire emberi, nyelvi és nem-nyelvi képességet kell itt elválasztani: a különböző
színárnyalatok közül az ember kb. 3 milliót képes megkülönböztetni (ez nem nyelvi),
a kontinuum szavakkal való tagolásánál rengeteg színárnyalatot körül tudunk írni (ez
már nyelvi), és nyelvenként változóan néhány színnév lexikalizált. Ezen képességeket
egyre erősebb korlátozó mechanizmusok szabályozzák, a legerőteljesebben a színnevek lexikalizálását. (KICSI 1991. 456–7.)
Az évezredek során kialakult kultúrák között az óegyiptomi volt az első, ahol megjelentek és írásban is fennmaradtak a színnevek. Amikor – a memphis-i teológia tanítása szerint – Ptah isten megteremtette a világot, az univerzumot, a világmindenséget,
az élőlényeket, megalkotta velük a színeket is, melyek túlmutattak vizuális funkciójukon. A színek a vallásban és a művészetben, rituálékban szimbolikus értelmet
nyertek, és a szövegekben gyakran jelentek meg színnevek, melyek az óegyiptomi
nyelvben nem elvont fogalmak voltak, hanem tárgyakkal, anyagokkal társították őket.
A leggyakrabban alkalmazott színek voltak: a fekete (km), a fehér (HD), a vörös (sDr),
és a zöld (wAD). De nagyon gyakori a kék (HsbD), a sárga (stj, qnj), a barna, a rózsaszín, a szürke és ezek árnyalatai. A színek a túlvilági életben is megmaradtak,
változatosabbá teendő a túlvilágot és megőrizve még ott is a vallási és szimbolikus
tartalmakat.(Kővári, 2001. web)
Az ókori Görögország nagy gondolkodói – Empedoklész, Arisztotelész – azt az eljárást követték, hogy megfeleltettek a 4 arkhénak, a 4 őselemnek 4 ősszínt: a vöröst, a
sárgát, a kéket és a zöldet.
Érdemi újítást Leonardo da Vinci hozott. Részben kibővíti az antik színfelfogást a fekete és a fehér szín költői értelmezésének bekapcsolásával. Leonardo rendszere a tarka
színek felosztásában 6 egyszerű színre épül, melyek nem összetettek és más színek útján nem állíthatók elő. Ilyenek a fekete, fehér után a kék, sárga, zöld, oroszlánsárga vagyis cserszín (okker), szederszín (morello) és a vörös. A színkeverés a fekete, fehér, majd
a többi szín egymással való keverése a végtelenig folytatható. (NAGY L. 1994. 454–5.)
A színszimbolika kora újkori értelmezése és tartalmi magyarázata a 17. századi magyar barokk kultúrában is megjelent. Beniczky Péter Az különböző szín festékeknek
értelme és magyarázattya című versében megjelenő jelképes színtartalom egyértelműen szemlélteti a barokk kor színeinek bizonytalan jelentését és ellentmondásosságát.
(PÓSÁN 1999. 181.)
A piros ill. a vörös – melyek között korábban szinte nem is tettek különbséget – már
a középkortól egyszerre hordozott negatív és pozitív tartalmakat. A színkánonban a
piros vagy a vörös a Gonosz legfőbb színe volt. Dante leírásában a Pokolban a folyó is
vörös színű. A gonosz erőkhöz kapcsolódva a vörös egyúttal az erőszak, a fájdalom, a
pusztulás jelképe lett. A középkorban ez volt a harag színe is.
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A középkorban a piros ill. a vörös szín pozitív tartalmakat is magába foglalt. Az élet,
a szeretet, a szerelem, az életkedv, sőt Krisztus kiontott vérének a színe volt, s az örök
élet jelképe lett. (PÓSÁN 1999. 184.)
Az 1945 utáni kárpátaljai magyar irodalmi próbálkozásokról, a kárpátaljai nemzetiségi irodalom helyzetéről több tanulmányban is beszámoltak. A magyarországi írók,
irodalomtörténészek, irodalomkritikusok közül többen is jó ismerői a kárpátaljai magyar irodalmi életnek. Ugyanakkor Kárpátalja közelmúltja irodalmának teljesebb és hitelesebb feldolgozásával még adós az irodalomtörténet. (GÁL 1998. 78.)
A két világháború között kialakult regionális intézményrendszer újraszervezése lehetetlenné vált, 1951-ig nem beszélhetünk kárpátaljai magyar irodalomról. Magyar szerkesztésű lap 1965-ig nem volt, ekkor lett azzá a Kárpáti Igaz Szó.(S. BENEDEK 1993. 93–4.)
A kárpátaljai magyar irodalom második világháború utáni legjelentősebb lírikusa
Kovács Vilmos. A magyar irodalom legjobb hagyományaitól ösztönözve, de a szovjet
„új hullám” költőinek magatartására is ﬁgyelve, tudatos esztétikai-etikai koncepciót
képviselt. Négy verseskötete jelent meg, egy regénye, valamint egy a kárpátaljai irodalom helyzetéről szóló kiadvány, melyet S. Benedek Andrással közösen írt. Ebben leírta
a kárpátaljai magyar irodalom valós helyzetét. Ezért vált helyzete végleg lehetetlenné,
emiatt rekesztették ki végleg mindenhonnan.
Első kötete 1957-ben jelent meg Vallani kell címmel. Zömmel tájleíró verseket tartalmaz, és néhány olyat, mely még dicséri a rendszert, bár már itt-ott ki-kivillan egy-egy
hiba a tökéletesség látszata mögül (KOVÁCS 1957).
A Tavaszi viharok című kötet 1959-ben látta meg a napvilágot. Ebben is domináns
a tájlíra, de már előtérbe kerül az emberi sorsok bemutatása is. Reális, de még nem
kritikus képeket rajzol meg a falusi életről, a városi rohanásról, az emberek mindennapjairól (KOVÁCS 1959).
Lázas a Föld című kötete 1962-ben jelent meg. Igazi áttörés volt ez költészetében.
Ebben jelent meg először a bíráló Kovács Vilmos. A kötet hangvétele, stílusa, egész
tartalma lázadt. Lázadt minden ellen, ami akkor szent volt: a képmutatás, a szépítés,
az elsimítás, az idealizálás, a gigantománia ellen. Látta és láttatni merte a hibákat, s ez
sokaknak nem tetszett (Kovács 1962).
1968-ban jelent meg a Csillagfénynél című kötet. Ez volt az utolsó, ami még a költő
életében látott napvilágot. Egy csalódott ember tekintetén át látjuk a világot a versek
olvasása közben. A költő csalódott mindenben és mindenkiben, akiben és amiben csak
hitt (KOVÁCS 1968).
A melléknév (nomen adjectivum) jelzői, állítmányi vagy mód- és állapothatározói
szerepet játszó személyek, tárgyak, dolgok tulajdonságát kifejező szótári szó. A főnévhez képest járulékos fogalom megnevezője. Lengyel Klára három csoportra osztja a
mellékneveket jelentésük alapján: a) minősítő melléknevek: szép, tiszta, barna; b) viszonyító melléknevek: házi, anyai; c) mennyiségjelölő melléknevek: két, tizenharmad,
rengeteg stb. (LENGYEL 2000. 142. A színnevek a minősítő melléknevek csoportjába
tartoznak, ezért különösen alkalmasak a valóságábrázolás tanulmányozására.
A szófaj jelentéstartalmánál fogva különösen alkalmas egy-egy költő, író világlátásának megismertetésére, belső világának mélyebb meglátására. A melléknevek gazdag
tárából elsősorban a színek használatát vettem górcső alá Kovács Vilmos négy verseskötetében, a Vallani kell, a Tavaszi viharok, a Lázas a Föld és a Csillagfénynél című
kötetekben, mivel ezek elősegítik a teljesebb valóságábrázolást, szemléletesebbé, kifejezőbbé teszik a stílust. Tanulmányozom a színek jelentéstartalmát, alaki sajátságait és
mondattani szerepét.
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Piros. Megterheltségi sorrendben haladva a piros szín a második helyen áll. A piros a
tarka színek közé tartozik, az ÉKsz. szerint élénk, világos árnyalatú vörös (ÉKsz 1982.
1107).
Szemiotikailag a szeretet, az ünnep, a gazdagság, a forradalom színe, de lehet a tiltás
és a szégyen színe is. Elsősorban a szerelem jelképe, a tűzzel és a vérrel asszociálható,
amely a szívnek és a testnek meleget ad, a szeretet, a szerelem, a szenvedély kifejezője,
a nemiség szimbóluma, de a hatalom jelképe is lehet.
A legagresszívebb szín, épp úgy lehet az élet mit a halál szimbóluma; mindkét esetben a vérrel asszociálható. Termékenység jelentésben is előfordul, az élet értékeit is jelölheti, de lehet a szenvedés és a fájdalom jelképe is. A Távol-Kelet országaiban az öröm
és a gazdagság színe. Kínában pirosra festették a gazdagok házának kapuját, az esküvői
szertartáson ez a szín uralja a menyasszony és a vőlegény környezetét. Mongóliában
és Korában az újévi ünnepi ruhákra piros pontokat varrnak amulettként. Az utolsó két
évszázadban a piros a nemzetközi forradalom, a baloldaliság jelképe. (Шейнина 2003.
365–366) (Шейнина Е. А. Энциклопедия символов. – Москва: Издательство «Тюрсинг»).
Az Újszövetségben a bűn, az engesztelés, a vezeklés és az áldozat színe, ugyanakkor
Isten határtalan szeretetének és a szeretet teológiai erényének kifejezője, a komolyság,
a fenség színe. A piros kapcsolatban áll a paráznaságra bujtó boszorkánysággal, bármilyen, az embert dühítő dolgot kifejezhet.
A heraldikában is kiemelkedő szerepe van, a magyar zászló első színe.
Sejnyina 9 jelentést tüntet fel enciklopédiájában: a) szeretet, b) szerelem, c) öröm, d)
hit, e) veszély, f) tiltás, g) megszégyenítés, h) fenyegetettség, i) harc.
a) Szeretet:
…s hogy azt, amit mondok vagy leírok –
piros szívek gyűjtsék össze, ne sárga papírok. (Vallani kell, 64.)
A piros szívek minőségjelzős szintagma metaforikusan, szemléletesen fejezi ki a költő vágyát arra, hogy szerető, megértő, hozzáértő emberek értelmezzék mondanivalóját,
ne magyarázzák félre elhangzott mondatait vagy leírt sorait irigy bürokraták, akiket
találó, egytagú, szemléleti-hangulati metaforával sárga papíroknak nevez.
…s megfogadtuk, hogy lobogó hittel
Minden zászlót szívpirosra festünk. (Melyik csillag vitt el?, 39)
A szívpirosra festünk határozós szintagma elkötelezettséget, lelkesedést sugároz. Két
őszinte hitű, melegszívű ember, a költő és egy külföldi barátja vallomása, kinyilatkoztatása, hogy hisznek egymásban és abban, amit tesznek. Bizalommal tekintenek a jövőbe,
melynek fejlődését a szocializmus által megrajzolt úton látnak biztosnak.
Olyanok, mint utcai lámpa fényében
a pirosszárnyú szúnyogok. (Csend, 59.)
A szeretet és a feszültség egyszerre van jelen a költő életében. Kovács Vilmos
a nyugalmat, a pihenést, a vigasztalást keresi a zajos, fáradt, reménytelen világban.
Művészként és mindenre nyitott, érzékeny emberként ezt képes bárhol bármiben megtalálni. A városi este csendje, az utcák üres, szegényes, ugyanakkor emberi és pihentető
voltában felleli azt a fajta békét, mely képes egy fáradt ember lelkét feltölteni.
Arcodra bukott egy pillanat. Még meleg és piros. (A pillanat, 28.)
A meleg és piros pillanat jelzős szerkezet szeretetet sugároz. Ez a szeretet egyszersmind útmutatás is. Az antik világ életﬁlozóﬁájára, a „carpe diem”-re tanít. Azt sugallja
az olvasónak, hogy csak a pillanatnak kell és érdemes élni, minden más látásmód, távlati tervezés kudarcra van ítélve egy olyan világban, melyben nem az egyén és a humánum, hanem bizonyos emberek közössége és a látszat a fontos.
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b) Szerelmet:
…vagy a selymes, vállig érő
hajad, meg egy lánggal égő
piros galagonyabokor. (Kettőnk titka, 31.)
A piros galagonyabokor metafora Kovács Vilmos egyéni látásmódját tükrözi. A nő,
akit a költő szeret, a hasonlítás által mintegy beleolvad a természetbe. Ez az a harmónia, amire minden embernek szüksége van a teljes élethez.
…és mint akit roppant nagy öröm ért –
fehér arca kipirult és két kék
szeme lopta a nyári ég kékjét,… (Két kép, 6.)
A költő régi szerelmére emlékezik. Ez a szerelem még tiszta és lelkes volt. A kipirult
fehér arc őszinte, ártatlan érzelmeket közvetít. A lány, aki ebben az alakban már csak
emlék, bűntelen és harmatos voltával egyszerre sarkallja Kovács Vilmost ártatlanságának megőrzésére és a bűnbeesésre.
De nézd, most, hogy végre kínlódva, vergődve
mégis együtt értünk a könnytelen őszbe –
kacagva halnak meg a piros szalviák.
A jelen és a kétségbeejtő jövőkép egyszerre jelenik meg a versben. A piros szalviák,
melyek kacagva halnak meg, a szerelem keserű elmúlásának metaforái. A szabadságában korlátozott ember hazudni kénytelen, hogy mozgásterét legalább részlegesen fenntartsa. A hazugságok viszont beférkőznek legbelsőbb magánéletébe is, s meg is mételyezik azt. A szerelem vidám, mégis szomorú elmúlása az élet része, mégis fájdalmas.
Már nincs rajta a lázadás piros jele.
Csak fásult közöny. (Leningrádi éjszaka, 48.)
Kovács Vilmos életének minden részterületére beférkőzött az eltompultság, az apátia. Nem érdekli sem a külső világ, sem a legbelsőbb magánéletének válsága. Az sem
mozdítja meg lelkét, ha mások segítséget kérnek tőle. Szerelme immáron hideg érzés,
tompa. Hiányzik belőle a tűz, a lelkesedés, sőt a vágy is elmúlt, az emberi közelség
iránti nisus.
c) Örömet:
… és játékát tovább űzve
hunyorog a piros tűzbe
a gyerek, és felnevet. (Őszi reggel, 30.)
A piros szín azt a valódi örömet ábrázolja, melyet az emberek, különösen a gyerekek
éreznek, amikor a téli reggeleken látják a felkelő nap első piros sugarait. A piros tűz
metaforája a túlélésnek és az afelett érzett örömnek is.
Az ég alja piros lett, a szellő fáradt, álmos. (Pásztorsíp szólt Beregben, 51.)
A piros lett jelzős szerkezet a mondatban névszói-igei állítmány. Az otthontól, a falutól való elválás bánata egyszerre jelenik meg az új megismerésének, a jobb várásának
örömével. Az elválás vesztesége mellett azonban jelen van a biztos háttér tudata is.
Kovács Vilmos tudja, hogy bár elhagyta szülőfaluját, mégis számíthat rá, bármikor viszszatérhet oltalmazó pátriájába.
… s a letaposott árokszéli fövény
hulló fű-hajába piros hálót sző a fény,… (A város elalszik, 54.)
Az örömöt és a nyugalmat egyszerre vetíti elénk a költő a piros háló jelzős szintagma segítségével. A zajos városi élet apró nyugodt színfoltjai, mint a csendes esti
utcakép, a lenyugvó nap vagy a hulló falevelek, otthonára emlékeztetik, s ez örömet
kelt a lelkében.
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…piros tetők mosolygása…(Színek, 59)
A metonimikus érzékletes kép az emberek, a falu és a város közös örömét jeleníti
meg a piros színnel. A színek kavalkádjában a piros erőt sugároz, nyugalmat áraszt és
kitartásra buzdít, így szerezve örömet a tenni akaró embernek.
d) Hitet:
… s ott, hol azelőtt pár évvel
halál járt és csak rom maradt,
ott húz ő most meleg kézzel
égig érő piros falat. (Piros falak, 52.)
Kovács Vilmos ekkor még hisz a kommunizmus (szocializmus) eszméjének helyességében. Reméli, és ezen reményét meg is osztja olvasójával, hogy a nélkülözés éveit a
bőség korszaka fogja követni. Hiszi, hogy a tevő ember segítségével sikerül az általános
jólétet hamar megteremteni, s hogy ennek útjába semmi nem állhat, még a gáncsoskodók sem.
… A zászlód a rőt lángok
poklában is szívpirosnak maradt? (Melyik csillag vitt el?, 40.)
A költő hite a rendszerben meginog. A rőt lángok pokla a ravasz és számító emberek
allegóriája. Ezek az emberek önmagukat vezetőnek kikiáltva csak saját érdekeiket tartják szem előtt, a közösségre nincsenek tekintettel. kovács Vilmos az őszinte hitű ember
jogán kéri számon őket.
… gyilkot fest a tűz hajnalba tört fénye,
s vérpiros szüggyel dől el egy fehér mén. (Vérkeresztség, 70.)
A vers allegória. A két hit egymás melletti megléte a hatalmas, ám valós tartalom
nélküli lózungokra és a hatalom embereinek önzőségére utal. Ezt a kettősséget viszont
már nem csak a belső kör emberei látják, hanem az utca emberének is szembetűnő.
…s a színvak bikával nézetik meg,
piros-e a szívetek.(Ma kiáltsatok, 54)
A még hinni képes, hinni akaró embert jeleníti meg az állítmánnyal, mert a hit a megmaradást segítő erő. Erőteljes társadalombírálatot szemléltet a kép: a hatalom a valóságot
elkendőzi, nem akarja (be)látni, hogy kiveszett az őszinte hit az emberek szívéből.
e) Veszélyt:
A hadak útján piros jelek
mutatták, hogy közeleg és szétüt
urai közt az új sereg. (Magóg ﬁa, 55.)
Kovács Vilmos látja és láttatja félelmeit. Fél, hogy visszatérnek a régi idők módszerei,
hogy megszűnik a szabadság. Veszélyként ábrázolja a tétlenséget, s veszélyesnek tartja
azokat is, akik szervezetlenül lázadnak. Közös munkára szólít, együttműködésre.
Az ég alja piros lett, a szellő fáradt, álmos…
(Pásztorsíp szólt Beregben, 51.)
A néphit szerint keményre fordul az időjárás, ha az ég alja naplementekor piros. A
változásban rejlő veszélyérzetet érzékelteti a szín, a vihart, mely elsöpör valamit. A
költő a változás veszélyét és szükségességét ábrázolja a piros színnel.
Szemünkben az idők kegyetlen bolydulása
Égő-piros jeleit mutatja. (Gondok, gondolatok, versek, 50.)
Kovács Vilmos elégedetlen az emberek helyzetével. Felhívja a ﬁgyelmet a látszatszabadság veszélyeire, a valós emberi jogok hiányára. Egy antihumánus világban emel szót
a humanitásért, azért, hogy mindenki meg is tehesse azt, amihez az alkotmány szerint
joga van.
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Az őrmesterek kincstári tulkot sütnek
Róma lángjainál és kerek a képük,
mint a latrinán guggoló katonák hátsó fele,
és piros a képük, mint a telihold,…
(Sebesült barbár a bölcs öreg hordójánál, 70.)
A költő immáron düh nélkül, csüggedten mutatja be a vezető réteg tevékenységét.
A piros ebben a mondatban zéró kopulás névszói-igei állítmány. Ezzel rajzol tökéletes
képet Kovács Vilmos a visszásságokról: arról, hogyan juttatnak maguknak többet, hogyan csapják be az utca emberét, hogyan tartják veszélyesen rövid pórázon azt, akitől
tartanak.
f) Tiltást:
Piros csillag tündöklött, az esti
égről leverve Vénuszt és Marsot. (Magóg ﬁa, 55.)
A hiábavaló, eredménytelenségre kárhoztatott harc ellen emel szót a költő. A piros
csillag jelzős szerkezet az egyetlen helyesnek látszó utat mutatja, mely erőteljesen balra irányul. A szocializmus eszméje ekkor még képes volt minden más szép és harcos
eszmény elnyomására. Követői a nincstelen emberek lettek, akiknek kiutat kínált reménytelen helyzetükből.
…s a sok kréta-betű
tántorgott a piros sorokon. (Szavak és szabályok, 60)
A piros sorokon szintagma az emberi életet szabályzó sok-sok tiltást erősíti, s így
a beszorítottság, a szabadság, hiányának érzékeltetésére szolgál. A tiltások egyre szaporodnak, a szavak jelentése megváltozik, a fenyegetettség-érzet egyre fokozódik az
emberben:
…a szavakból mocskos folt maradt
rajta csak…meg végtelenbe futó
kitöltetlen piros vonalak. (Szavak és szabályok, 60)
Én megáldom akkor is a kínnal búcsúzó
piros-verejtékes napot,
ha asztalomon csak két igaz sort hagyott,…
(Válasz egy névtelen levélre, 26.)
Kovács Vilmos személyes megtámadtatása ellen tiltakozik. Vétót emel a névtelenség
ellen, hogy valaki saját véleményét nyíltan nem vállalva, alattomos módon vádol, rágalmaz. Megtiltja, s ez szimbolikus tiltás is, hogy magánéletében vájkáljanak. Kiáll az
ember jogáért a privát szférához.
… s a színvak bikával nézetik meg,
piros-e a szívetek. (Ma kiáltsatok 54. o.)
Az emberi jogok sárba tiprása ellen tiltakozik a költő. Nemcsak a „szem előtt lévő”,
hanem főleg az átlagemberek jogaiért emel szót. Ugyanakkor fel is hívja mindenki ﬁgyelmét arra, hogy az őt megillető jogokat saját magának kell kiharcolnia, noha azok
alanyi jogon járnak neki. Azért tiltakozik, mert az alkotmány által deklarált jog állami
szinten fojtódik el.
g) Megszégyenítést:
Üzent, csodákat ígért Párizs:
égbe szálló piros sárkányt kínált,
nevet – vagy nyugalmat a Szajna.
Az önmagát kereső, világjáró különc megszégyenítését ábrázolja Kovács Vilmos. A
piros sárkány jelzős szintagma azt a kegyetlen álláspontot mutatja be, mellyel a szokat-
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lan embereket fogadják idegen helyeken. Az emberi különbözőség tolerálásának mértéke változó ugyan, de sehol sem teljes.
Értelmet adott a szónak
fehér arcon a piros pofon.(Szavak és szabályok, 60)
A fehér és a piros szembeállítása a tiszta ember megszégyenítését, az ember megalázását fejezi ki szemléletes képben. A társadalombírálat markáns megfogalmazásának
eszköze a költői kép. A költő utal arra, hogy általában azokat az embereket alázzák
meg, akik nem ártottak soha senkinek, s nem is érdemelték meg, hogy pellengérre állítsák őket.
Elvitt volna-e a hited a puskacső elé,
hogy levesd magadról lelkeddel felmért
fajtád minden hozzád nőtt terhét,
s vérpiros zászlód fölébe tűzve
belevesd magad
az új világot tisztító tűzbe?
Kovács Vilmos a rágalmazókat szégyeníti meg. A nyílt lelkesedés vállalását kéri rajtuk számon. Kíváncsi, hol voltak akkor, amikor dönteni kellett valami mellett vagy valami ellen, s miért nem álltak az első sorban. Szégyellni valónak mutatja, hogy gyávák és
határozatlanok szavára hurcolnak meg őszinte és nyílt embereket.
… és melegebb a te szád
mint amit piros sárral tapasztott be
negyvenhárom ősze… (Tükör, 11.)
A természetes emberi lét szégyellése ellen lázad a költő. A kor emberének óvatosnak
kell lennie, még saját birtokán belül is, mert feljelenthetik és baja lehet belőle. A tiltakozás elnémításának módja az elrettentés, erre utal a piros sár minőségjelzős szerkezet.
h) Fenyegetettséget:
… s hogy azt, amit mondok vagy leírok –
piros szívek gyűjtsék össze, ne sárga papírok. (Vallani kell, 64.)
A széles körben hirdetett szólásszabadság megnyirbálása miatt érzi magát fenyegetve Kovács Vilmos. Tudja, hogy jegyzik, amit mond, és ki is értékelik, sőt, sok esetben
bele is magyaráznak bizonyos tartalmat. A költő tudja, hogy nincs addig biztonságban,
amíg szavait nem avatott emberek értékelik, hanem olyanok, akik sok esetben még a
saját gondolataiktól is félnek.
… előttem szürke palatábla,
rajta sűrűn futó piros sorok. (Szavak és szabályok, 60.)
Kovács Vilmos érzi, hogy a megﬁgyelés és a fenyegetés a kor kárpátaljai magyar irodalmában egyre fokozódik. A piros sorok sűrű futása az egyre gyakoribb atrocitásokra,
kellemetlenségekre, névtelen rágalmakra utal. A szürkeségből való kitörésre irányuló
kísérletek mind sorban elbuknak, mert valakiknek nem érdeke, hogy tisztán működjön
a rendszer.
…s Nap-óráján felvillannak
a piros másodperc-mutatók. (A Földet akarom, 76.)
A piros másodperc-mutatók minőségjelzős szószerkezet időzített bombát asszociál az
olvasóban, olyan helyzetet, ahol az ember folyton a fenyegetettség, a borzongás, a félelem
érzését éli át, mert állandóan a támadás(ok)tól fél, folyamatos a fenyegetettség érzése.
Arcodra bukott egy pillanat. Még meleg és piros. (A pillanat 28.)
Egy igazán szabad, kötetlen pillanatra emlékezik a költő. A korlátok közé szorított, fenyegetett szabad ember fáradt nosztalgiája ez. A kényelmetlenségek és magyarázkodások
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miatt fásult poéta a szürke világ utolsó élénk, emlékezésre méltó pontjára gondol vissza,
s olvasójának még utoljára megmutatja a helyes és a helytelen közötti különbséget.
i) Harcot:
A hadak útján piros jelek
mutatták, hogy közeleg és szétüt
urai közt az új sereg. (Magóg ﬁa, 55.)
Kovács Vilmos a világ akkor még aprónak látszó tökéletlenségei ellen szólít harcra.
A piros jelek jelzős szintagma segítségével mutat rá arra, hogy az elégedetlenek tiltakozása és harca nem romboló, hanem javító célzatú, csak néha eszközeik rosszak. A
helyes eszközök és a helyes irány kiválasztásában nyújt segítséget, és biztat a segítségnyújtásra.
… s a szavakból mocskos folt maradt
rajta csak… meg végtelenbe futó,
kitöltetlen piros vonalak. (Szavak és szabályok, 60.)
A költő az igazságtalanság ellen indít harcot. A tiszta célokat mocskos folttá tevő,
azok megvalósulását gátló piros vonalak megléte ellen tiltakozik. Látja és láttatja az
ideológia és az ideológusok hibáit. Rámutat arra, hogy nem a hibákat észrevevő embert
kell elénémítani, hanem a hibákat kell orvosolni.
…s vérpiros szüggyel dől el egy fehér mén. (Vérkeresztség, 70)
A vérpiros metaforikus alárendelő jelzős szóösszetétel a kérlelhetetlen harcot fejezi
ki szemléletes képben, jelen esetben a fehér mén kontextusában a tiszta eszmék bukását az erőszakos harcban. A piros ebben az esetben kétszeresen is szemléletes, mert
nemcsak a harc kérlelhetetlenségét demonstrálja, hanem a téves eszmékért harcoló
csoportot is pontosan megmutatja.
… s a színvak bikával nézetik meg,
piros-e a szívetek. (Ma kiáltsatok, 54.)
A színvak és a piros szembeállítása szimbolikus. A piros ebben az esetben egyszerre
jelent lelkesedést és hű baloldaliságot, a színvak pedig utal az önfejű, a hibákat leplező
magas és alacsonyabb rangú pártfunkcionáriusokra.
Tanulságos a piros szín szimbolikus jelentéseinek előfordulása a kötetekben. A 20.
század második harmadában a keleti blokkban a pirosnak különleges jelentése volt.
Egyfajta pátoszt, ünnepélyességet, tiszteletet hordozott és követelt, lévén a Szovjetunió
zászlajának alapszíne volt. Mindezek mellett rendelkezett erős negatív töltettel is, hiszen félelmet és rémületet is sugárzott, a fent említett okból. Nagy tisztelettel kezelték
színként, többnyire csak magasztos jelentést hordozott. A kárpátaljai magyar irodalomban Kovács Vilmos volt az első, aki eleinte bátortalanul, majd egyre merészebben
játszott a piros jelentéseivel. Ábrázolt vele jót és rosszat, békét és viszályt, helyest és
helytelent. Erőteljes költészetében a szín negatív hatású szerepeltetése, s ezt a szerepet tökéletesen töltötte be a szín. Árnyalatait ritkán használja, s akkor is általában a
sötétebbeket.
A Vallani kell 1957-ben, a Tavaszi viharok 1959-ben, a Lázas a Föld 1962-ben, a
Csillagfénynél pedig 1968-ban jelent meg. Az első kötetben a piros előfordulási száma
14, a másodikban 10, a harmadikban 26, a negyedikben 9. A pozitív emberi érzéseket
asszociáló melléknevek kötetenként így oszlanak meg: Vallani kell – 7; Tavaszi viharok
– 4; Lázas a Föld – 11; Csillagfénynél – 5.
A negatív emberi érzéseket asszociáló melléknevek kötetenként így oszlanak meg:
Vallani kell – 7; Tavaszi viharok – 6; Lázas a Föld – 15; Csillagfénynél – 4.
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Diagramon szemléltetve:
16
14
12
10
8
6
4
2
0

15
11
7

7

6
4

Vallani kell

Tavaszi
viharok

Pozitív
5

4

Negatív

Lázas a Föld Csillagfénynél

Az a következtetés vonható le, hogy Kovács Vilmos művészi módon alkalmazza a
piros általános szemiotikai asszociációit: a szívet, a vért és a tüzet, de egyéni látásmóddal megjeleníti a ﬂórát (galagonya) és áttételesen a faunát (bika) is. A piros szín
jelentéstartalma ily módon erőteljessé, szemléletessé válik. A költő egyéni piroslátását
a képzettársítások metaforákban, ritkábban metonimikus képekben jelenítik meg.
Kovács Vilmos költői nagysága vitathatatlan. Versei mind formai, mind tartalmi
szempontból eltérőek. Mindegyikben használt azonban színneveket, s mindegyikben
más hatást ért el velük. Ugyanaz a színnév gúnyol, fokoz, izgat és nyugtat, lelkesít és
visszafog, bírál és dicsér, gyakran egyazon versben.
Kovács Vilmos színvilága egyedülálló a maga nemében. Színnevei minden esetben
mögöttes jelentést hordoznak. Asszociációi párjukat ritkítják: nemcsak a színt generálják tudatunkban, hanem egyúttal érzeteket is keltenek, így erősítve a vers hatását,
elősegítve a költő által kívánt hatás létrejöttét. A költő színvilága gazdag és szegényes
egyszerre. Gazdag, mert sok színnevet használ, s meglepő, meghökkentő, megdöbbentő hatást képes velük elérni. Ugyanakkor szegényes is, mert sok színnevet használ
ugyan, de nem árnyal. Minden színhez kapcsolható egy jelentés, melyet a leggyakrabban hordoz.
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Simon Elvira

Késő rézkori állatáldozatok és értelmezési lehetőségeik
a Kárpát-medence területén

Bevezetés

A

Kárpát-medence késő rézkorában (Kr. e. 3600–2800/2600 körül) nagyszámban
előfordulnak áldozati kontextusból származó állatvázak: szarvasmarhák, kiskérődzők, sertések, kutyák. Ez az időszak a vizsgált területeken a Boleráz, Baden, valamint a Kostolac fázisokat foglalja magában. Jelen tanulmány az áldozati rítus néhány
értelmezési lehetőségének felvázolása mellett kitér az ún. „másodlagos termékek forradalmára” is, mely ugyancsak ebben az időszakban kapott nagyobb lendületet. A két
jelenség összehasonlításához először az áldozati kontextusból származó állatvázak
összegyűjtését, és meghatározott szempontok alapján (faj, életkor, tájolás, pozíció,
deformációk) történő elemzését kellett elvégezni. A vizsgált lelőhelyek az 1. ábrán
láthatóak, részletes bemutatásukra jelen tanulmányban nem áll mód. A fogyasztást
reprezentáló konyhahulladék elemzése azon lelőhelyeken történt meg, amelyeken áldozatok is előfordultak.

A másodlagos termékek forradalma
A „másodlagos termékek forradalma” kifejezés Andrew Sherratt nevéhez fűződik, aki
először 1981-ben fogalmazta meg véleményét, miszerint a domesztikációt követően
az állatokat kizárólag elsődleges forrásaikért (hús, csont, vér) tenyésztették, amelyek
egyszer aknázhatóak ki, ugyanis az állat leölését teszik szükségessé. Másodlagos termékeikért (tej, gyapjú, igavonó, szállító erő) csak a Kr. e. 4. évezredtől kezdték el tartani őket.1 Ebből az időszakból származnak ugyanis az első ekenyomok Dániából Kr.
e. 3700–3300,2 Itáliából, az Alpok régióból Kr. e. 3600–3000, Skandináviából pedig Kr.
e. 3000 körülről, valamint az első igába fogott állatábrázolások a lengyelországi Býtýn
lelőhelyről3 (1. kép). A szarvasmarhák szarvcsapjain megﬁgyelhető deformációk (pl.
Schalkenburg lelőhelyen) is az állatok vonóerejének kihasználására utalnak.4
A juh gyapjának felhasználását Franciaországból és Németországból, Svájcból szenesedett, illetve mocsári környezetben fennmaradt textilmaradványok igazolják, amelyek ugyancsak Kr. e. 3. évezredtől kezdődve jelennek meg.
Tejfogyasztásra az állatcsontanyagban a maturus korú nőstényállatok csontjainak
túlsúlyából is lehet következtetni.5 A levantei partvidék déli részéről előkerült ábrá1
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zolások, melyeken szamár és kosszobrok hátán folyadék tárolására alkalmas edények
láthatók, (2. kép) a Kr. e. 4. évezredből származnak. Az agyagplasztikák a Ghassuliai
kultúrához köthetők, amely palesztinai jelenlétét női szobrok bizonyítják: előkerült egy
ülő nőszobor is, fején vajköpülő edénynek meghatározott kerámiával.6 (3. kép)
Sherratt nézetét számos kritika érte, kerámiákban található maradványokon
lipidelemzés segítségével kimutatták, hogy Északnyugat-Anatóliában, a termékeny félhold területén már a Kr. e. 7. évezredben fogyasztottak tejszármazékokat, azaz a domesztikációval egyidejűleg.7 Közép-Kelet Európában (Ecsegfalván) pedig Kr. e. 5800–
5700 környékén.8
Marciniak Çatal Höyük lelőhely kapcsán fogalmazta meg kritikáját, itt ugyanis a szarvasmarha a korai megtelepedési fázisban elsősorban a lakomákon játszott fontos szerepet, valamint a bucraniák alapján szakrális jelentőséggel bírt.9 A késő neolitikumban
azonban az állatcsontok elemzése során a másodlagos termékeikért is tenyésztették
őket.10 Greenﬁeld ugyanakkor az Észak-Balkán vizsgálata során a Kr. e. 4500–1000 körüli időszakból nem találta meg a leletanyagban a másodlagos termékek forradalmára jellemző mintákat.11 Mindez azonban talán csak egy más jellegű pásztorkodási stratégiára
utal.12 Bogucki a másodlagos termék kifejezés használatát kifogásolja, szerinte ugyanis
ezzel a kutatók az állatokat „halott” produktumokként kezelik, nem pedig élő tőkeként,
holott a másodlagos források kiaknázásánál az állatok életben tartása a fontos.13
Az állatok másodlagos javainak kihasználása tehát valószínűleg nem forradalomszerűen a késő rézkorban jelentkezett, egyes régiókban már korábban megkezdődött. Nem
kétséges azonban, hogy intenzívvé csak a vizsgált időszakban vált, a gazdaságban és a
társadalmi szférában is ekkor éreztette fokozottabban a hatását.

Áldozati jelenségek a késő rézkori Közép-Európában – avagy áldozat,
temetkezés, vagy melléklet?
A vizsgált időszakban Közép-Európa szinte minden kultúrájában, területi csoportjában jelen vannak a véres áldozatok (pl. tölcséresszájú edények népe, Baden, Bernburg,
Walternienburg, Elba-Havel, Kostolac, Vučedol, utoljára zsinegdíszes edények népénél
stb.)14 Még az egyes kultúrákon belül sem mutatható ki azonban rendszer az állatok
nemében, életkorában, vagy abban, hogy mely testrészeiket helyezik a gödörbe. A ﬁatal
egyedek feláldozását általában zsengeáldozatnak tartják, amely termékenységi és egyben agrárrítusokhoz kötődik. Amikor az egész állat a sírba kerül, de a testet a testtájak
ﬁgyelembe vételével felhasítják, abból totemisztikus képzetekre szokás következtetni.
A bizonytalan értelmezéseken túl azonban összeköti ezeket az, hogy a kora és középső
rézkorban jellemző családi áldozatokkal szemben, itt minden esetben közösségi rítust
(és ehhez kapcsolódó „adminisztrációt”) kell feltételezni.15
6
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A rítus értelmezésekor érdemes elkülöníteni az emberrel együtt előforduló, illetve az embertől független állatvázakat.16 Az állatokat többféle indokból temethették a
halott mellé: rangjelző szerepet tölthetnek be (társadalmi ok), társként szolgálhatnak
a túlvilágon vagy a következő életben (vallási ok), a hozzátartozók esetleg az elhunyt
kedvenc állatát is mellé helyezhették, akár kibékítő szándékkal is (érzelmi ok).17 Ha
részleges állatváz jelenik meg a temetkezésben, akkor ételmellékletre, húsáldozatra
következtethetünk. Több rétegben előkerült több állat és ember váza esetén azonban
tömeges, és/vagy többször elvégzett rítusnak lehetünk szemtanúi. Ekkor az ember az
állattal megegyező, áldozati státuszban van. A tűz nyomai, az állat életkora, mellékletei
és esetlegesen különleges kezelésben részesítése is segíthet eldönteni, hogy áldozatról
vagy mellékletről lehet szó.18
Az embertől független állatvázak esetén totemisztikus elképzelések nyilvánulhatnak
meg, (totemállatok), vagy a valamilyen oknál fogva tisztelt, félt állatokat temetik el.19
Ez esetben állattemetkezésekről beszélhetünk, értelmezhetők azonban isteneknek bemutatott áldozatként is. Ha egy gödörben több áldozathoz tartozó váz kerül elő, akkor
felhalmozásról, rituális lakomáról is szó lehet.20

Állatáldozatok a Kárpát-medence területén
Szarvasmarha
A badeni időszakban a szarvasmarha előfordulása a teljes csontanyagban meglehetősen magas, az általam vizsgált lelőhelyeken (Balatonőszöd-Temetői-dűlő,21 Boglárlelle,22
Budapest-Káposztásmegyer-Farkaserdő,23 Csongrád-Bokros,24 Dunaszentgyörgy,25 Gyöngyöshalász-Encspuszta,26 Kétegyháza,27 Monor-Berek,28 Pécs-Hőerőmű,29 SzeghalomDióér,30 Szigetszentmiklós Vízművek,31 Szigetcsép-Tangazdaság,32 Tiszavasvári–Nyíregyházi út)33 összesen 11347 csontvázrész került elő. Ez a szám magasabb, mint a kiskérődzőké (11306) fontos azonban megjegyezni, hogy azokban az esetekben, ahol egyedszámot
is meghatároztak, a kiskérődzők minden esetben domináltak. Az életkor vizsgálata az
alábbi eredményeket hozta:34 Balatonőszöd: 72,5% adultus,35 Csongrád-Bokros: 52,81%
16
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adultus 23,81% juvenilis,36 Gyöngyöshalász-Encspuszta: 71,88% adultus+maturus,37 Kétegyháza: 57,89% adultus, 31,58% subadultus,38 Pécs-Hőerőmű: 73,17% adultus, 14,63%
juvenilis,39 Szigetcsép-Tangazdaság: 64% adultus, 24% juvenilis.40 A felnőtt egyedek túlsúlya mindenképpen másodlagos forrás kihasználására utal.41
A szarvasmarha esetében ez a másodlagos forrás a testi ereje, amelyet az igavonásban, ez ekés földművelésben, valamint a szállításban, kocsizásban használhattak ki.42
A jelenség nem választható el a kerék (először négykerekű, majd kétkerekű járművek)
megjelenésétől, amely ugyancsak a késő rézkorra tehető. A Közép-Európa szerte megjelenő páros szarvasmarha-temetkezéseket (pl. Budakalász 3. sír, ahol két felnőtt mellé két szarvasmarhát temettek)43 ezek alapján megpróbálták a kocsizással összekötni,
kocsitemetkezésként értelmezni.44 A régészeti adatok azonban nem igazolják a hipotézist: kocsira utaló nyom ugyanis nem került elő, nincs közvetlen kapcsolat az állat és
embertemetkezések között, azaz a feltételezett kocsi tulajdonosa sem került elő.45 Fontos az állatok neme is a közös munka esetén, pl. kocsizáshoz a két ökör az ideális, a kettős szarvasmarha temetkezésekben azonban a tehén, borjú párosítás a leggyakoribb.46
Ugyanakkor az állatcsontokon előforduló deformációk azt bizonyítják, hogy a szarvasmarha igavonó erejét kihasználták. Iga okozta szarvcsapdeformáció a Kárpát-medencében a balatonőszödi 1612. áldozati gödör 6. szintjén talált szarvasmarha esetén
fordult elő.47 Emellett Délnyugat-Szlovákiában Svodín (Szőgyén) lelőhelyen előkerült
kettős szarvasmarha-temetkezés (bika és ökör) esetén az állatok ágyékcsigolyáinak, és
a keresztcsontjának környékén jelentek meg elváltozások.48 (lásd. 4. kép)
Áldozati kontextusból 50 lelőhelyen 120+x objektumban 233+x szarvasmarha egyed
fordult elő, melyek közül 111 alkalommal, azaz az esetek több mint 47%-ában került
az életkor meghatározásra. Következtetésként levonható, hogy az állatokat gyakran
ﬁatal korban ölték le, hiszen a juvenilis csontvázak előfordulása önmagában is, de a
subadultusszal együtt jelentősen több, mint a kifejlett egyedeké (2. ábra).
Nagy változatosságot mutat a leölés módja is: állkapocssérülések (BalatonőszödTemetői dűlő 1841. gödör),49 nyak eltörése, szúrt seb a lapockán (Pilismarót-Szobi rév
315.),50 letaglózás (Budapest-Káposztásmegyer-Farkaserdő 37. 49. sír)51 koponya bezúzása
(Szeghalom-Dióér,52 Szigetcsép-Tangazdaság 34/B lásd. 5. kép)53 amely kőbaltával történhetett. Néha azonban csak elkábították vele az állatot. A leölés után kivéreztették, esetleg
nyúzták, feldarabolhatták, fogyasztási vagy rituális célból.54 A szarvat már az állatok éle36
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tében eltávolíthatták (Andocs-Nagytoldipuszta 4. gödör,55 Hódmezővásárhely-Bodzáspart
Banga tanya 4. gödör,56 Pilismarót-Szobi rév 190. 197.57 és 504. gödör),58 ettől ugyanis egyrészt kezesebbé vált az állat, másrészt a levágott szarvat tárolásra használhatták.
Posztmortem csonkításra utalhat a nyakról levágott fej, amelyet két esetben, BudapestMedve utca és Üllő lelőhelyeken ﬁgyeltek meg.59 További érdekes jelenség fordult elő
Tahitótfalu-Váci-rév lelőhelyen, ahol a szarvasmarha csigolyáit és mandibuláit egy edényben helyezték el a lábszárain.60 A telepeken, temetőkön 146+x objektumból előkerült,
emberrel, más állattal együtt, vagy egymagában előforduló 168+x szarvasmarhavázból
57 esetben, azaz az esetek egyharmadában határoztak meg elváltozásokat a csontokon.
A fektetés módja a korábbiakhoz hasonlóan változatos. Tájolást csak az esetek 10%ában állapítottak meg, a pozíció azonban 57 esetben vizsgálható volt. Leggyakrabban
az állatok az oldalukon feküdtek (szinte ugyanannyi esetben jobb és baloldalon) ritkán
háton, vagy hason. A vázakat néha erősen a gödör széléhez igazították, a nyakat gyakran a gerinc felé hajlították (pl. Mezőkövesd-Nagy-Fertő S38). Zsugorított pozíció, felhúzott mellső és/vagy hátsó lábak több esetben fordultak elő, mint a teljesen kifeszített
vázak. A csánkízület nélküli, békapózban fekvő szarvasmarhákra vonatkozóan Horváth Tünde megállapítja, hogy a Baden IV fázisban a leölés közvetlenül a gödör mellett
történhetett, ahova aztán „berogyasztották” őket. Balatonőszödön lehetőség nyílt az
embertemetkezésekkel való összehasonlításra, amelyből azt a következtetést vonták le,
hogy hasonló vonások, minták azokban is megvannak, ezért talán a szarvasmarha az
emberáldozat helyettesítésére szolgálhatott.61
A szarvasmarha vázakon kívül más állatok csontjai is előfordultak, amely arra utalhat, hogy az elsődleges, fő áldozatot lakoma kísérhette,62 amelyből bizonyos részeket
kisebb áldozatként ugyancsak felajánlottak.
Melléklet a telepeken önállóan előforduló szarvasmarha vázat tartalmazó objektumok majdnem harmadában előfordult. Leggyakrabban jellegzetes badeni kerámiát helyeztek az állat mellé: mericéket, kétosztatú tálakat, szalagfüles bögréket, talpas kelyheket, bikonikus edényeket, nagyméretű tárolóedényeket. A felsorolt kerámiák egy része
bizonyíthatóan szertartási edény lehetett (Kaposújlak-Várdomb-dűlő 239. gödör ún. kebles edénye, és egy ujjacskaszerű dísszel ellátott fazék).63 Kőeszközök közül csiszolt kőbalták, keresztélű, trapéz alakú kaparók, háromszög alakú pattintott nyílhegyek, pengék
(obszidiánból, kvarcitból), szilánkok fordultak elő mellékletként. Csonteszközök közül
a leggyakoribbak a bordából készült vésők, csont élezők, valamint az agancskapa töredékek voltak. Egyéb mellékletek pl. a kagylók, orsógombok, festékrögök, agyagnehezékek.

Kiskérődzők
A kiskérődzők (juh és kecske) csontjai nagyobb mennyiségben fordulnak elő az állatcsont-anyagban, mint a szarvasmarháké, ugyanakkor megvizsgálva az egyes háziállatok
által biztosított húsmennyiséget, látható, hogy ez a szám a kiskérődzők esetében a leg55
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kisebb (szarvasmarha: 250 kg, sertés: 40 kg, juh, kecske: 25 kg).64 A konyhahulladékot
ugyanazokon a lelőhelyeken vizsgáltam, ahol a szarvasmarha és sertés csontokat is. Az
életkorra vonatkozóan az alábbi adatok jöttek ki: Balatonőszöd: 55,24% adultus, 24,16%
infantilis, 11,99% juvenilis, Csongrád-Bokros: 44,23% adultus, 30,77% juvenilis, 26,92%
infantilis, Gyöngyöshalász-Encspuszta: 71,43% adultus, 17,46% juvenilis, Kétegyháza:
47,62% adultus+maturus, 38,1% subadultus, 14,29% juvenilis, Pécs-Hőerőmű: 34,88%
juvenilis, 30,23% adultus, 27,91% infantilis, Szigetcsép-Tangazdaság: 52,77% juvenilis,
16,66% subadultus. Pécs-Hőerőmű és Szigetcséz-Tangazdaság lelőhely kivételével mindenütt a kifejlett egyedek vannak többségben, feltételezni lehet itt is tehát a másodlagos
források (tej, talán gyapjú) kiaknázását is.
A kiskérődzők magányos áldozatokban nagyon ritkák, Budapest-KáposztásmegyerFarkaserdő lelőhelyen három esetben fordult elő juhváz, a 19. sírban hiányos, a 31. sírban teljes, a 38. sírban bolygatott formában. A 19. sírban kerámiatöredékeken kívül orsógomb is előkerült.65 Balatonőszöd-Temetői-dűlő 1431. gödörben is önállóan fordult elő,
de megállapítható, hogy a kiskérődzők inkább tömegáldozatokban játszanak fontos szerepet.66 (Többrétegű áldozati gödör pl. Balatonőszöd-Temetői-dűlő 1612. gödör (6. kép)).
Áldozati kontextusban a nőstények, életkor szempontjából pedig kifejlett életkorú
egyedek dominálnak, de jellemző a 6–8 hónapos és a subadultus is. A vázak gyakran
hiányosak, az is előfordul, hogy csak a koponya található a gödörben.67

Sertés
A sertés a Kr. e. 4. évezred közepétől egyre meghatározóbbá kezdett válni a badeni
csontanyagban.68 A sertést a letelepedett életmód jelzőjeként szokták meghatározni
(bár a kiskérődzők és a szarvasmarha magas száma miatt ez csak részleges lehetett),
elsősorban húsáért, zsírjáért, csontjáért, esetleg szaglásáért tarthatták. Eltűnteti az emberi szemetet, ezáltal azonban betegségek hordozója is.69 Bogucki hangsúlyozza, hogy
miután a kiskérődzőket és a szarvasmarhát másodlagos termékeikért kezdték el tartani,
a sertés elsőszámú hústartalékká vált, „két lábon járó éléskamrává”, amelyet szükség
esetén le lehetett ölni. Szapora állat, sok utódja születik, melyek viszonylag hamar elérik a kifejlett életkort.70 (A konyhahulladékban éppen ezért szerepelnek többségében
adultus egyedek, kivéve a korábban említett Szigetcsép-Tangazdaság lelőhelyet, ahol a
sertés esetében is a ﬁatal egyedek dominálnak).71
A sertés ilyen célú felhasználása azonban semmiképpen nem zárja ki azt, hogy szimbolikus jelentőséggel is bírhatott, áldozatokban is szerepet játszhatott. A szimbolikus
dimenzió fokozottabb megnyilvánulása ﬁgyelhető meg a gömbamforás kultúra temetkezéseiben, ahol a sertés nem ételmellékletként, hanem a jólét, a presztízs kifejezőjeként játszott szerepet.72 A Kárpát-medencében áldozati kontextusban mind önállóan,
mind más állatok vázaival együtt előfordul. Nagyon gyakoriak a ﬁatal egyedek, melyeket számos alkalommal termékenységi rítusokhoz, gabona növekedéshez kapcsolódó
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zsengeáldozatként értelmeznek. Balatonőszöd-Temetői-dűlő 1794. gödörben egy 18–20
hónapos sertés mellett egy antropomorf, kulacsszerű, felfüggeszthető, festett amfóra
oldaltöredéke került elő.73
Balatonőszöd-Temetői dűlő lelőhelyen az állatokat nagyrészt mandibula nélkül
helyezték a gödörbe,74 de más lelőhelyeken megﬁgyelhető az egész koponya hiánya
(Szigetcsép-Tangazdaság),75 vagy pusztán a koponya megléte pl. Csongrád-BokrosBokrospuszta egyéb állatcsontokkal76 Több esetben megﬁgyelhető volt, hogy a koponyát
felhasították, feltehetőleg azért, hogy hozzájussanak az agyvelőhöz. A sertésvázak mellett gyakran egyéb állati vázrészek is előfordultak (legtöbb esetben kutya), ez esetben is
jellemző lehetett tehát, hogy az áldozat bemutatását lakoma követte. A gödrök betöltése
több esetben hamus, faszenes volt pl. Mezőkövesd-Nagy-Fertő S133.77 (7. kép) Az állatok
mellett sarlópenge, kőbalta, csonteszköz és kerámia mellékletet ﬁgyeltek meg.

Kutya
A kutya áldozati állatként való előfordulása a Kárpát-medencében neolitikus hagyományokra vezethető vissza. A lengyeli kultúra településein és temetkezéseiben teljes,
illetve részleges kutyaváz, emberek mellett, több állattal együtt, vagy önállóan egyaránt
előfordult. Mivel a kutya a mezolitikumtól kezdve az ember társa, ezért a kezdetektől
fogva szimbolikus képzetek társultak hozzá (isteni attribútum, jósállat, kozmikus állat,
stb.).78 Nem szabad azonban megfeledkezni arról sem, hogy a kutyahúst fogyasztották
is, amely szokással csak a bronzkorban hagytak fel. Erre a konyhahulladékban való
megjelenésük, a csontokon megﬁgyelhető vágásnyomok, valamint az állkapocs nélküli
koponyák és koponya nélküli állkapcsok utalhatnak. Valószínű tehát, hogy a fejet szétfeszítették, hogy agyvelőjét a sertéshez hasonlóan elfogyasszák.79
A kutya általában több állat vázával együtt jelenik meg pl. Dolni Věstonice lelőhelyen
két szarvasmarha alatt három kutyaváz került elő.80 (8. kép). Egymagában, vagy mint
„főáldozat” ritkán fordul elő pl. Balatonőszöd-Temetői-dűlő 1847. gödör esetében, embervázak mellett továbbra is jellemző. Tömegáldozatnak lehet meghatározni Nitriansky
Hrádok/Kisvárad I. és IV. lelőhelyeken előforduló objektumokat, előbbiben 12 emberrel
együtt egy, utóbbiban 19–25 emberrel együtt három kutyaváz került elő.81

Összegzés
Kölcsönösség ember és állat viszonyában
A dolgozatom eddig elsősorban arra fókuszált, hogy az ember milyen módon zsákmányolja ki az állatot, hogyan teszi céljai elérésének eszközévé. Az állatok azonban
nem passzív résztvevők, visszahatnak az egyénre és a társadalomra. Alapvető szerepet
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játszanak az egyén és a társadalom identitásának formálásában, amire az egyik legjobb
példa talán a totemisztikus képzetek. De ettől függetlenül is megﬁgyelhető, hogy az
ember az osztályozáshoz a természetet, a növény- és állatvilágot veszi mintául.82 Az
identitás kialakulásában, más mentális folyamatokban, valamint a mindennapi életben
is fontos szerephez jutnak az állatok. Még ha kizárólag a húsáért tartanak is állatokat,
akkor is együtt élnek velük, etetni kell őket, és mivel később el is fogyasztják, ezért
bizonyos szabályok, étkezési tabuk rájuk ugyanúgy vonatkoznak, mint az emberekre.
Az állat azonban nemcsak az élettérben osztozik az emberrel, hanem a „halotti
térben” is. Az ember mellett előforduló állat melléklet, kísérő, halotti aspektussal rendelkező vagy totemállat lehet, önálló temetkezésként és áldozatként is az emberekhez
hasonló bánásmódban részesül. Valószínűnek tűnik, hogy hasonló lélekképzetek kapcsolódhattak hozzájuk.

Következtetések
A másodlagos termékeikért tartott, illetve az áldozatokban megjelenő állatok részleges
átfedést mutatnak. A szarvasmarha és a kiskérődzők esetében mindenképpen megﬁgyelhető a jelenség, ugyanakkor a másodlagos termékek szempontjából jelentéktelen
sertés, valamint kutya is gyakori áldozati kontextusban. A sertésnél néhány esetben
igazolható a zsengeáldozatként való meghatározás, talán a termékenységhez is kapcsolódik, esetleg a bőségre, felhalmozásra utal. A kutya áldozati jellege a Kárpát-medencében a kora és középső rézkori előzmények folytatódása lehet.
Érdekes jelenség, hogy a Boleráz fázishoz képest a klasszikus Badenben megnő az
áldozatok száma, valamint gyakoribbá válik az egész állat gödörbe helyezése.83 A jelenséget talán a Boleráz/Baden váltásra tehető klímaromlás okozhatta, melynek eredményeképpen csökkent a napsütéses órák száma, miközben azonban az UV-sugárzás és a
csapadék mennyisége növekedett.84 A kedvezőtlenebb időjárási viszonyok kapcsán az
emberek talán a „természetfeletti” jóindulatának megnyerését, vagy annak befolyásolását
próbálták elérni a fokozottabb áldozatbemutatással. Balatonkeresztúr-Réti-dűlőn végzett
környezeti rekonstrukciós vizsgálatok azonban kimutatták, hogy a klímaromlás csak az
átmeneti időszakban (Baden IIA), és csak rövid ideig tartott.85 Ettől függetlenül az állatáldozatok száma nem csökkent, nem lehet őket tehát kizárólag éghajlati viszonyok változására adott válaszként magyarázni, hanem talán általános képzetek és kultuszgyakorlat
részeként értelmezni, mely az ún. „badenizálódás” egyik komponensét alkothatta.
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Ábrák

1. ábra: Késő rézkori állattemetkezések
György (2013) nyomán
1. Alsónémedi, 2. Andocs-Nagytoldipuszta, 3. Baja-Dózsa György út 4. Balatonboglár, 5. BalatonkeresztúrRéti dűlő, 6. Balatonlelle-Felső-Gamász, 7. Balatonlelle-Országúti-dűlő, 8. Balatonőszöd-Temetői-dűlő,
9. Budakalász-Luppa csárda, 10. Budaörs-Kamaraerdei dűlő, 11. Budapest III. Királyok útja 293. 12. Budapest, Káposztásmegyer-Farkaserdő, 13. Budapest, Lágymányos-Bocskai út, 14. Budapest, Medve utca, 15.
Budapest, Rákoscsaba-Major-hegy alja, 16. Budapest, Zúgló-Paskál utca-Cinkotai út 17. Csongrád-BokrosBokrospuszta, 18. Dunakeszi-Alagi major, 19. Dunaszentgyörgy, 20. Ecser 6. 21. Esztergom-Szentkirályi Duna-dűlő, 22. Hódmezővásárhely-Bodzáspart, 23. Gyöngyöshalász-Encspszta, 24. Kajárpéc-Pokolfa domb, 25.
Káloz-Nagyhörcsögpuszta, 26. Kaposújlak-Várdomb-dűlő, 27. Kétegyháza, 28. Kunpeszér-Téglaházi-dűlő, 29.
Maglód I. 30. Mezőcsát-Hörcsögös, 31. Mezőkövesd-Nagy-Fertő, 32. Monor-Berek, 33. Orosháza-Bónum, 34.
Ószentiván VIII., 35. Pécs-A/1 laktanya, 36. Pécs-Hőerőmű, 37. Pilismarót-Szobi-rév, 38. Solt-Erdélyi-tanya, 39.
Szabadszállás-Ágostonhalmi.dűlő, 40. Szeghalom-Dióér, 41. Szentes-Nagyhegy, 42. Szigetcsép-Tangazdaság,
43. Szigetszentmiklós-Üdülősor, 44. Tahitótfalu-Váci-rév, 45. Tiszapolgár-Basatanya, 46. TiszavasváriNyíregyházi út, 47. Veszprém-Jutasi út, 48. Üllő-Gulyalegelő, 49. Bajč/Bajcs Vlkanovo, 50. Bína/Bény, 51.
Baracovce/Berettő, 52. Hurbanovo/Ógyalla, 53. Jelšovce/Nyitraeerszeg, 54. Komjatice/Komját, 55. Kopčany/
Kopcsány, 56. Nitra/Nyitra, 57. Nitriansky Hrádok/Kisvárad, 58. Šarovce/Nagysáró, 59. Svodín/Szőgyén, 60.
Dolní Věstonice, 61. Bogojevo/Gombos, 62. Aljmáš, 63. Rudine, 64. Vucedol, 65. Lichtenwörth, 66. Wien 6.
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2. ábra: Telepeken
előkerült
szarvasmarha
csontvázak és
csontvázrészek
életkora

Képek

1. kép: Rézplasztika Býtýn lelőhelyről
Poznani Régészeti Múzeum online nyomán
http://www.muzarp.poznan.pl/wystawy/bliskie-spotkania-z-2/
archiwum/skarb-z-bytynia/ (04.30.)

2. kép: Kosábrázolás: Nahal Pattish (jobbra fenn)
Israel Antiquities Authority honlapja nyomán
http://www.antiquities.org.il/t/images/600/1107474.jpg (04. 30.)

3. kép: Ülő nőalak „vajköpülő” edénnyel, Nahal Pattish
(jobbra lenn)
Israel Antiquities Authority honlapja nyomán
http://www.antiquities.org.il/t/item_en.aspx?CurrentPageKey=10&
indicator=19 (04. 30.)
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4. kép: kettős marhatemetkezés Svodín
lelőhelyen

5. kép: Bezúzott koponyájú szarvasmarha
Szigetcsép-Tangazdaság lelőhelyről

Fabiš (2005) Figure 1. nyomán

Vörös (1984) 3. kép nyomán

6. kép: Többrétegű áldozati gödör
Balatonőszöd-Temetői-dűlő

7. kép: Sertésváz Mezőkövesd-Nagy-Fertő
lelőhelyen

Horváth T. (2012) 12. ábra 115. nyomán

Horváth L. (2001) Abb. 3:1 nyomán

8. kép: Szarvasmarha és kutya vázak: Dolni
Věstonice
Struhár (2001) Obr. I. 1. nyomán
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Steib Anita – Molnár László – Pollák Edit – Somogyi Ildikó
Gunszt Dóra – Horváth Bálint

A PACAP-szerű fehérjék hatása az Eisenia fetida
(Annelida, Oligochaeta) agyregenerációjára

Absztrakt
Korábban kimutatták, hogy a hipofízis adenilát-cikláz aktiváló polipeptid (pituitary adenilate
cyclase activating polypeptide; PACAP) befolyásolja az Eisenia fetida poszterior szelvényeinek
és hasdúcainak regenerációját. Mivel általánosan elfogadott, hogy az anterior és poszterior regeneráció folyamatának szabályozása különböző a gyűrűsférgekben, alapvetőnek tartottuk
annak tisztázását, hogy a PACAP befolyásolja-e az agydúc (a továbbiakban agy) újraképzését?
Különböző agyirtási módszerek (garatkonnektívumok átvágása illetve kauterizálása) után
radioimmunoassay (RIA) alkalmazásával meghatároztuk az intakt és regenerálódó központi idegrendszer (KI) részek és egyéb testrészek PACAP koncentrációját. Megállapítottuk, hogy az agyirtás serkenti a KI-ben a PACAP szintézisét, ami a garatkonnektívum idegnyúlványaiban szállítódik
a regenerációs blasztémába. A regenerációs blasztéma egyes sejtjei speciﬁkus PACAP-receptort
(PAC1-R) expresszálnak, ami arra utal, hogy bizonyos sejtvonalak (pl. neuronok) differenciálódását a PACAP befolyásolja. A PACAP agyregenerációt befolyásoló lehetséges hatását speciﬁkus
PACAP antagonisták (PACAP6-10, PACAP6-15, PACAP6-27, PACAP6-38) alkalmazásával tanulmányoztuk. Kimutattuk, hogy a PACAP6-27 a caspase-3 apoptotikus marker expresszióját csökkenti,
a PACAP6-38 pedig gátolta az idegsejtek kialakulását, a neuropil differenciálódását és a kapillárishálózat fejlődését, végeredményben az agydúc regenerációját. Eredményeink bizonyítják, hogy a
PACAP konzervatív fehérje, ami gerinctelen állatokban is befolyásolja az idegsejtek regenerálódását illetve differenciálódását.

Bevezetés
A PACAP-ot (hipofízis adenilát-cikláz aktiváló polipeptid, pituitary adenilate cyclase
activating polypeptide) bárány hipotalamusz extraktumból izolálták (MIYATA ÉS
MTSAI 1989.) egy új hipotalamikus faktor vizsgálata során. A 38 aminosavból álló peptid
(PACAP-38) az adenohipofízis sejtjeiben a cAMP-szint növekedését indukálta. A fehérje
másik variánsa, a PACAP-27 egy csonka forma, amely a PACAP-38 poszt-transzlációs
hasításának eredménye. (MIYATA ÉS MTSAI 1990.) Emlős szövetekben a PACAP38 a
domináns forma, míg a PACAP-27 az összes PACAP mennyiség kevesebb, mint 10%a. Előgerinchúrosokon (Prochordata, Urochordata, Tunicata) végzett vizsgálatok arra
utalnak, hogy a PACAP-27 a peptid egy sokkal ősibb formája lehet. (SOMOGYVÁRIVIGH ÉS MTSAI 2000.)
A PACAP számos funkcióját bizonyították a gerinces taxonokban. Fontos szerepet
játszik a sejtek differenciálódásában és növekedésében, illetve a gerinces idegrendszeri fejlődésben, mint neurotroﬁkus faktor. Neuroprotektív funkciója is bizonyított:
az exogén PACAP injektálása védelmet biztosított az in vitro toxicitás és in vivo agyi
pathológiás modellekben. (SHIODA ÉS MTSAI 2006.; SOMOGYVÁRI-VIGH – REGLŐDI
2004.) Védi a kisagyi granuláris neuronokat az apoptózist indukáló ágensek ellen
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(VAUDRY ÉS MTSAI 2003.), csökkenti az ischemiás stroke által okozott károsodásokat
patkányban és egérben (OHTAKI ÉS MTSAI 2006.), és javítja a traumás idegrendszeri
sérülések gyógyulási rátáját. (KÖVESDI – TAMÁS – REGLŐDI 2008.) A PACAP knockout
állatokon végzett kísérletek további bizonyítékokat szolgáltattak a PACAP regenerációban betöltött szerepére. A PACAP-KO egerek nagyobb károsodást szenvednek az
ischemiás stroke során, illetve abnormális idegi regenerációt és megnövekedett idegrendszeri gyulladásos reakciót mutatnak. (CHEN ÉS MTSAI 2006.; OHTAKI ÉS MTSAI
2006.; ARMSTRONG ÉS MTSAI 2008.)
Az Oligochaeta Eisenia fetidában mRNS szekvenálással egyelőre még nem azonosított PACAP-szerű protein feltételezhetően szintén hatással van a regenerációra. Az
E. fetida poszterior regenerációja során a coelomocytákban található PACAP-szerű vegyület rostrocaudalis koncentrációgrádiesét mutatták ki. A coelomocyták szállítják és
talán szintetizálják is a PACAP-szerű proteint, ami feltehetőleg nem csak a regeneráció
mediátoraként funkcionálhat, hanem befolyásolhatja egyes coelomocyták aktivitását,
mint a fagocitotikus aktivitás, és erős gyulladás ellenes peptidként is működhet. Nagyszámú PACAP-ot expresszáló neoblastot detektáltak a regenerálódó szegmensekben,
ami arra utal, hogy a PACAP-szerű vegyületnek szerepe lehet a neoblastok sejtciklusának és differenciálódásának szabályozásában. (VÁRHALMI ÉS MTSAI 2008.)
Kísérleteink során a gerinctelen PACAP-ról alkotott kép tisztábbá tételét tűztük ki célul.
Gerincesekben megállapították, hogy a PACAP serkentő hatással van a szinaptogenezisre
és axonregenerációra. (CARDOSO ÉS MTSAI 2007.). Feltételezzük, hogy a PACAP-szerű
fehérjék befolyásolják az Oligochaeták idegrendszeri regenerációját is. Vizsgálataink középpontjába az agyirtott egyedek hegszövetében fellelhető PACAP és PAC1 receptor jelenlétének igazolását, koncentrációjának meghatározását, és a receptort expresszáló sejtek azonosítását helyeztük, illetve azt a kérdést jártuk körül, hogy a különböző PACAP
antagonisták adagolásával befolyásolgató-e a regeneráció folyamata.

Anyag és módszer
Kísérleteinkhez ivarérett E. fetida (Savigny, 1826., Annelida, Oligochaeta) egyedeket
használtunk. Az intakt és műtött állatokat standard laboratóriumi körülmények között
tartottuk (FISHER – MOLNÁR 1992.).
A szén-dioxiddal narkotizált állatokban az agydúcot a prosztómiális idegek és a garatkörüli konnektívumok átvágásával, vagy kauterizálásával eltávolítottuk. A bőrizomtömlő
háti pórusainak átvágása után képződő hegszövet lezárta a cölómaüreget, így a későbbiekben injektált PACAP-antagonisták a testüregben maradva lokálisan fejtették ki hatásukat. A PACAP antagonistákat (100 pmol) 2 μl ﬁziológiás sóoldattal injektáltuk be az
agyirtott egyedek 3. szelvényébe az agyirtás utáni 24., 48., 72. és 96. órában. A kontroll
csoport egyedeibe 2 μl ﬁziológiás oldatot injektáltunk.
Hisztológiai és immuncitokémiai vizsgálatokhoz az elbódított kísérleti állatok első
5 testszelvényét levágtuk és 4%-os paraformaldehidben (hisztológia, PAC1-receptor
immuncitokémia) vagy Boer-oldatban (GABA immuncitokémia) rögzítettük majd parafﬁnba ágyaztuk. A szövettani vizsgálatokat hematoxilin-eozin festett metszeteken végeztük. Az immuncitokémiai festéseket a laboratóriumunkban kidolgozott protokollok
alapján hajtottuk végre (MOLNÁR ÉS MTSAI 2006, 2008.).
A PACAP6-27 antagonista caspase-3 szintézist befolyásoló hatását, illetve a PAC1receptor expressziót Western blot alkalmazásával tanulmányoztuk. A vizsgálatokhoz
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az agyirtott és PACAP6-27 antagonistával négyszer injektált és kontroll egyedek 3. szelvényét (caspase 3), illetve a kéthetes regenerációs blasztémát (PAC1-receptor) használtuk.
A különböző szövetek PACAP koncentrációját radioimmunoassay-vel (JAKAB ÉS
MTSAI 2004.; VÁRHALMI ÉS MTSAI 2008.) határoztuk meg.

Eredmények
Radioimmunoassay vizsgálatokkal kimutattuk, hogyaz E. fetida különböző szöveteiben
PACAP, vagy egy PACAP-szerű fehérjék szintetizálódnak. Az intakt egyedek idegrendszerében a PACAP vagy PACAP-szerű vegyület koncentrációja az agydúcban volt a legmagasabb. (1. ábra) Az egyéb nem idegrendszeri szövetek eredményei közül a vérben
tapasztalt PACAP-szerű protein koncentráció mutatta a legmagasabb értéket (2. ábra).
A regenerálódó egyedek idegrendszeri struktúrái mind magasabb eredményt mutattak
az intakt egyedekhez képest, illetve a garatkörüli konnektívumok kauterizálása után kiugró eltérést tapasztaltunk a KI PACAP-szerű fehérje koncentrációjában. A kauterizálást
követően a garatkörüli konnectivumokban mért PACAP koncentráció hozzávetőlegesen
ötszöröse volt a normál regenerációs folyamaton áteső egyedeknél tapasztalhatónál, továbbá magasabb értékeket kaptunk a garatalatti dúcban is. Ezzel szemben az agydúcban
mért eredmények alacsonyabbak voltak a kontroll csoporthoz viszonyítva. Mindez arra
utal, hogy a KI által expresszált PACAP-szerű vegyület a garatkörüli konnektívumokon
keresztül szállítódik a regenerációs blasztémába.

1. ábra: Intakt egyedek különböző szöveteiben mért PACAP-szerű vegyület koncentráció. A nem
idegrendszeri szövetek közül kiugró értéket tapasztaltunk a fejlebenyben (prostomium) és a
vérben.
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2. ábra: Különböző idegrendszeri struktúrák PACAP-szerű fehérje koncentrációja. I.: intakt,
II.: agyirtott, III.: agyirtott, garatkörüli konnectivum kauterizált. A PACAP szerű vegyület
koncentrációja megnő a regenerálódó egyedek központi idegrendszerében. A garatkörüli
konnectivum kauterizálása után rendkívül magas koncentráció tapasztalható a garatkörüli
konnectivumokban, azonban a regenerációs blasztéma alacsonyabb értéket mutat a kontroll
agyirtott egyedekhez képest.

A PACAP speciﬁkus I. típusú receptorának, a PAC1 receptornak jelenlétét vizsgáltuk az E. fetida agyregenerátumokban Western blot analízissel. (3. ábra) Eredményeink azt mutatják, hogy a PAC1 receptornak megfeleltethető 39 kDa tömegű fehérje
expresszálódik a 2 hetes regenerációs blasztémában, ami arra utal, hogy a PACAP szerepet játszhat az E. fetida agyregenerációjának már korai szakaszaiban.
A PAC1-R-t expresszáló sejteket immunﬂuorescens jelöléssel azonosítottuk. Az 1
hetes regenerált egyedekben az intakt idegrendszeri struktúrákban PAC1-IR nyúlványos idegsejteket, a regenerációs blasztémában PAC1-IR
neoblastokat detektáltunk. Ki kell emelnünk,
hogy az alkalmazott primer antitest aspeciﬁkusan
jelöli a vérerek endothelját, illetve a pigmentek
autoﬂuoreszcenciája aspeciﬁkus jelet adott, ezért
vizsgálataink és dokumentációnk során ezeket a
jelölődéseket ﬁgyelmen kívül hagytuk.

3. ábra: PAC1-R Western blot analízis eredménye:
regenerációs blastema. A: PAC1 receptor 40 kDA moláris
tömeg alatt. B: -tubulin 50 kDa moláris tömeg felett.
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Injektálásos
kísérleteinkkel a különböző aminosav hosszúságú PACAP
antagonisták hatását vizsgáltuk az E. fetida agyregenerációjára.
Western
blot
analízisünk
során
PACAP6-27 antagonistával
injektált (4x50 pmol/2μl)
és kontroll agyirtott egyedek Caspase-3 expresszióját
vizsgáltuk.
Az
emlős
Caspase-3 15-20 kDa tömegű
fehérje, azonban az E. fetida
Caspase-3 20 kDa feletti moláris tömeggel jelent meg az
4. ábra: A Caspase-3 Western blot analízis eredménye. A
analízis során. A Caspase-3
Caspase-3
20 és 25 kDa moláris tömeg között jelent meg az
apoptotikus markerként iselválasztás során, és csökkent expresszióját lehet megﬁgyelni
mert, ugyanis szerepe van az
az PACAP6-27 antagonistával kezelt egyedek esetében.
apoptózis során bekövetkező
kromatin kondenzációban és
DNS fragmentációban. A Western blot analízis során az azonos protein koncentrációra beállított homogenizátumok közül a PACAP6-27 antagonistával injektált egyedek
mintái mind a dorsalis, mind a ventralis oldalon gyengébb jelet adtak Caspase-3-ra,
mint a kontroll agyirtott egyedek mintái. (4. ábra) Ez a regeneráció során végbemenő
apoptotikus folyamatok gyengülésére, a regeneráció folyamatának lassulására utal.
Szövettani vizsgálataink szintén bizonyos antagonisták regenerációt lassító hatását
igazolták. Ehhez kontrollként Ringer oldattal injektált egyedeket használtunk, melyeknél megﬁgyeléseink többnyire megegyeztek a kezeletlen egyedeknél leírt regenerációs
folyamattal. Különbség azonban, hogy a 7. posztoperatív napon ﬁxált állatok testfalában megﬁgyelhető hegszövet a kontrollal ellentétben ekkor még kapcsolatban volt a
regenerációs blasztémával. Ez minden bizonnyal a négyszeri injektálás során történő
újbóli sebzésnek tudható be.
Morfológiai vizsgálataink alapján a PACAP6-38 antagonista befolyásolta a regeneráció folyamatát. Az antagonistát négyszer injektáltuk 100 pmol/2 μl koncentrációban. Legszembetűnőbb különbség a kontroll csoporthoz képest az agyregenerátum
neuropiljének fejletlensége volt. A 3 hetes agyirtott egyedek neuropilje jellemzően erőteljesen fejlett, azonban a PACAP6-38 antagonistával injektált állatok
agyregenerátumainak a neuropilje a 3. héten még nem jelent meg. A GABAerg rostrendszer szintén fejletlen volt, alig megﬁgyelhető, csak egy-egy GABA-IR sejt jelölt
nyúlványa volt detektálható. A GABA-IR neuronok száma a kontroll csoporthoz képest
kevesebb volt, és nyúlványaik ritkán láthatók. Az agyregenerátum mérete szintén kisebb volt a kontrollhoz viszonyítva, és nem volt megﬁgyelhető a kontroll csoportra
jellemző kifejezett érburjánzás.
A PACAP6-38 antagonistával injektált egyedek lelassult agyregenerációja az 5. héten is megﬁgyelhető volt. Neuropiljük fejlettebb volt a 3 hetes állapothoz képest, azonban nem közelítette meg a kontroll csoportok neuropiljének fejlettségét. A GABAerg
rostrendszer szintén kifejezettebb volt a 21. posztoperatív naphoz viszonyítva, és a
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GABA-IR sejtek száma és elhelyezkedése megközelítette az intakt agyban tapasztalható helyzetüket. A preganglion mérete továbbra is kisebb volt a kontroll csoporthoz
képest.
A PACAP6-10 antagonista mind az általános szövettani, mind az immunhisztokémiai
vizsgálatok során hatástalannak bizonyult az agyregeneráció lelassításában. GABA
immunhisztokémiával fejlett neuropilt, a kifejezett GABAerg rostrendszert detektáltunk.
A GABA-IR neuronok a kontrollal megegyezően helyezkedtek el a regenerátumban, és
az agyregenerátum mérete sem mutatott eltérést.

Az eredmények megbeszélése
Standard körülmények között az agydúc regenerálása hozzávetőlegesen a 35.
posztoperatív napra befejezettnek tekinthető. Radioimmunoassay vizsgálattal kimutattuk agyirtott állatokban a regenerációs blasztéma PACAP koncentrációjának jelentős növekedését, illetve kisebb mértékű növekedést az idegrendszer teljes területén.
Nagymértékű növekedést tapasztaltunk a garatkörüli konnectivumok kauterizálása
után a konnectivumok csonkjaiban, ami arra utal, hogy a PACAP a garatkörüli
konnectivumokon keresztül szállítódik a regenerációs blasztémába.
Eredményeink alátámasztják a PACAP regenerációra gyakorolt serkentő hatását. Kimutattuk a PACAP speciﬁkus I. típusú receptorának, a PAC1 receptornak expresszióját
a regenerációs blasztémában, és a megfelelő PACAP antagonista injektálásával képesek
voltunk lelassítani az agydúc regenerálását.
A PACAP6-27 antagonista injektálása az apoptotikus markerként ismert Caspase-3
expressziójának csökkenését okozta, ami az apoptótikus folyamatok intenzitásának
csökkenésére utal. A regeneráció folyamatában nagy jelentősége lehet a programozott
sejthalálnak, amit igazol az a Mátyás Mónika (2011.) által dokumentált eredmény is,
miszerint az 5. hetes agyregenerátum tömege meghaladja az intakt agydúc tömegét,
majd a regenerátum tömege a 7. héten stabilizálódik az eredeti állapotra. Ezt az elméletet alátámasztották az agyregenerátumban detektált apoptotikus sejtalakok is.
A PACAP6-38 antagonista szintén lassította az agydúc regenerálását. Korábbi irodalmi
adatok szerint a PACAP-nak szerepe van az axonnövekedésben és szinaptogenezisben
(CARDOSO ÉS MTSAI 2007.), amely megállapítás magyarázhatja a GABAerg rostrendszer fejlődésének lelassulását a PACAP-antagonista hatására. Továbbá fontos kiemelni
a kezeletlen egyedeknél tapasztalható érburjánzás hiányát az antagonistával injektált
egyedeknél. Radioimmunoassay vizsgálataink során kimutattuk a PACAP rendkívül magas koncentrációját a vérben, ami újabb kapcsolatra mutat rá a PACAP és a regeneráció
folyamata között.
A PACAP6-15 antagonista injektálása után sem a morfológiában, sem a PAC1 receptor eloszlásban nem tudtunk különbséget kimutatni. Pozitív PAC1 receptor jelölődést
mutattunk ki a regenerációs blasztéma neoblastjaiban és egyes nyúlványos idegsejtekben. A korábbi feltételezések alapján az újonnan létrehozott agydúc neuronjai származhatnak őssejtekből, a garat GABA-IR neuronjaiból, az intakt ganglionokban található
neuroblastoktól vagy a differenciált neuronok dedifferenciálódást követő osztódásából
és a regenerációs blasztémába való migrációjából, illetve a bőrizomtömlő epitheliumából
származó dedifferenciált hámsejtekből. A kauterizált egyedek szövettani vizsgálata során nem tapasztaltunk sejtakkumulációt a garatkörüli konnektívumokban, tehát a hasdúcláncból nem történik sejtmigráció.

XI. GRASTYÁN KONFERENCIA

I 371

A legrövidebb PACAP anatgonista (PACAP6-10) nem befolyásolta az agyregenerációt
és a GABAerg rendszer újraszerveződését. Az antagonisták hatásainak különbözőségét
a fragmensek hosszának eltérései okozzák. (5. ábra) Az antagonisták nem tartalmazzák
a PACAP N-terminálisának első 5 aminosavát. Irányított mutagenezissel kimutatták,
hogy a polipeptid N terminális végének a biológiai aktivitásban van szerepe, pl. az Asp3
szubsztitúciója Asn-nal csökkenti a peptid AC (adenilát cikláz) stimuláló képességét.
Az N-terminális létfontosságú a receptor aktiválásában, de nincs köze a receptor-kötő
régió felismerésében, amiben valószínűleg a C-terminális régió aminosavai játszanak
szerepet. (CARDOSO ÉS MTSAI 2007.)

5. ábra: A humán PACAP és az általunk alkalmazott PACAP antagonisták aminosav
szekvenciája. A csillagozott aminosavak funkcionálisan konzerváltak, az aláhúzás a
poszttranszkripcionális hasítás és amidálás helyét jelöli. (CARDOSO ÉS MTSAI 2007., módosítva)

Mivel az általunk alkalmazott antagonisták aminosav szekvenciája megegyezik a
humán PACAP C-terminálisának szekvenciájával, de nem tartalmazzák a biológiai aktivitásban szerepet játszó N-terminálist, ezért a receptor azonos régiójához kapcsolódnak, de nem váltanak ki belső aktivitást, így kompetitív antagonistáknak tekinthetők.
Az antagonistákban a C-terminális régió hossza feltehetőleg jelentősen befolyásolja a
receptorkötés hatékonyságát, ezért a rövidebb, 5-10 aminosav hosszúságú peptidek
nem voltak az endogén PACAP hatékony kompetítorai a receptorkötés terén, így az képes volt kiváltani a biológiai aktivitását.
Eredményeink alapján megállapítható, hogy PACAP vagy PACAP-szerű fehérjék,
és a PACAP speciﬁkus recepora, a PAC1 receptor expresszálódik az agyirtott Eisenia
fetida egyedek regenerációs blasztémájában, és feltehetőleg szerepük van az agyregeneráció folyamatában. A regenerációs blasztémában nagyszámú PAC1 receptort
expresszáló neoblastot detektáltunk, ami alapján feltételezhetjük, hogy az újonnan
létrehozott idegi struktúra (agydúc) nagy valószínűséggel legalább részben az őssejtekből alakul ki.
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Szabó Csaba

A vallásos élet néhány gazdasági aspektusa Apulumban

A

római vallás megnyilvánulásának számos aspektusával foglalkozott a nemzetközi
és a hazai szakirodalom, ám kevés tanulmány érintette annak gazdaságtörténeti jegyeit. Rövid dolgozatunkban a dáciai kettős város, Apulum (Colonia Aurelia Apulensis
és Municipium Septimium Apulense) Kr. u. 106 és 270 közötti időszakának vallásos
életét szeretnénk a gazdaságtörténet tükrében górcső alá venni, elsősorban a vallásos
megnyilvánulás tényezőinek pénzbeli értékére (árakra) és az individuum anyagi helyzetére összpontosítva. A témában nem lévén összefoglaló mű, jelenleg nem létezik a
kutatásnak egységes módszertana sem, amely a vallástörténeti jelenségeket a gazdaságtörténet terminológiájával és kutatási aspektusaival összeegyeztetné, így dolgozatunk
elsősorban kísérleti jellegű.

Vallás és gazdaság a római városokban
A római vallástörténeti kutatások (Römische Religionswissenschaft) kiemelkedve a
Wissowa féle államvallás teória dominanciájából1, ma erős vonalat húznak a hivatalos
római vallás és a privát kultuszok megnyilvánulási formái között, hangsúlyozva a városok jogi helyzetéből fakadó vallásos autonómia fontosságát2, a különböző collegiumok
és közösségi szervezetek vallásos tevékenységét3 és a magánszemély és a közösség dedikálásai közötti különbségeket4. Gazdaságtörténeti aspektusokat vizsgálva, módszertanilag ugyancsak fontos megkülönböztetni az ünnepi, tehát különleges alkalmak és a
hétköznapi szertartások gazdasági vonatkozásait is, melyekben nagy különbségeket
ﬁgyelhetünk meg5. Számos társadalomtörténeti jellege mellett, egy római város vallási
megnyilvánulásai egyben az adott közösség gazdaságtörténeti fokmérője is. A vallásos
cselekmény minden jelensége – a helyszín, ahol játszódik (szentélyek), a hierofánia
közvetítői (papság) és átélői (hívők) valamint a szakrális aktusban felhasznált eszköztár (áldozatok, dedikációk, lakomák) – jelentős anyagi befektetést igényelt, különösen a
közösségi ünnepek és vallásos megnyilvánulások alkalmával.
A római vallás és gazdaságtörténet elsősorban Ludwig Friedländer és a könyvelői
precizitással dolgozó Richard Duncan – Jones műveiben találkozott, amelyek ugyan
mérvadó adatokat sorakoztat fel, de munkájából hiányzik egy egységes módszertan és
a vallástörténeti ismeretek használata is.

1

RÜPKE 1997. 3–22., PHILIPS 2007. 10–29.
FRATEANTONIO 1997. 82–92., 2003. 4–48.
3
STEUERNAGEL 1999. 149–187.
4
MOEDE 2007. 167–176.
5
BELAYCHE 2007. 275.
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A Friedländer6 és Ducan – Jones7 által összegyűjtött, többségében Itáliából, görög
városokból és Africa provinciából származó feliratok ugyan megemlítik az ex votóként
felállított szobor vagy oltár árát8 (I. ábra) valamint számos példa ismert szakrális épületek árairól is9, ám ezeknek a provinciáknak a gazdasági viszonyait nem hasonlíthatjuk
össze Dáciával. Továbbá megemlítendő, hogy a márvány, bronz vagy aranyszobrok és
oltárok lévén számolnunk kell helyi műhelyárakkal és geológiai viszonyokkal is, végezetül – ahogy Heichelheim rámutatott10 – az aktuális árfolyamváltozások is igen mérvadóak ezeknek a becsült adatoknak az értelmezésében.
A vallásos áhítatnak (humanitas–pietatis) egy másik jelentős megnyilvánulása a
közösségi ünnepek megülése, amelyről nemcsak ókori auctor-források, de epigráﬁai
emlékek is hagyatkoznak. Ezek döntő többsége Itáliából és Africából származik. A
feliratos anyag nagy részében az epulum szó jelzi az ünnepi lakomát, de előfordul a
cena, convivium, prandium és Itáliai sajátosságként a crustulum et mulsum11 is. A feliratokon nemegyszer a közösségi ünnepek említése mellett megtaláljuk a felhasznált
javak (vinum, panis, visceratio, sportulae) neveit is. Ezeken a közösségi megnyilvánulásokon nemcsak férﬁak, de nők és ifjak is részt vettek. Szabályozásuk, megrendezésük és kivitelezésük hasonlóan történhetett, mint a collegiumi lakomáké12. Ezeken
a közösségi ünnepeken nemegyszer több mint száz személy is részt vehetett (CIL IX
3160, CIL XII 697).

A vallásos élet gazdasági aspektusai Dáciában
Dáciára vonatkozó gazdaságtörténeti forrásaink igen szegényesek, míg az eddigi kutatástörténet szubjektivitása és ideológiai töltete csorbítja annak értékét,13 mellőzve a jelenlegi gazdaságtörténeti kutatások társadalmi csoportokra összpontosító aspektusait
(economic ecology – „gazdasági ökológia”)14. Kiemelkedő a numizmatikai kutatások
utóbbi évtizedben történő fejlődése, ám az ezekből származó adatok dolgozatunk témáját csak részben segítik. Bár írásos forrásaink nincsenek erről, feltételezzük, hogy a
római elit, amely a traianusi hódítást követően Itáliából került Dáciába, magával vitte
a római naptár (fasti romani) hagyományos ünnepeit is (feriae et dies festi)15, melyek
szigorú betartásáért és vezetéséért a papság felelt16. Ezeken túl, számolnunk kell még
néhány sajátságosan a városok autonóm jellegével járó közösségi, a hivatalos római
vallással kapcsolatos ünneppel is17. Ezek a következők lehettek: a provincia első Capitoliumának és főoltárának (Ara Augustorum provinciae Daciae) alapítási ünnepnapja
6

FRIEDLÄNDER 1871. 314–324.
DUNCAN – JONES 1986. 126–127.
Idem, 126, nr. 491.
9
Cn. Satrius Rufus 6200 HS ﬁzet egy Diana templom felújítására Augustus uralkodásának idején, míg a
köztársaság végén Simena városában 300.000 HS –ért építenek fel egy templomot. A hatalmas árkülönbségek
elsősorban az evergetes tevékenységgel hozhatóak összefüggésbe.
10
HEICHELHEIM 1930. 74. RATHBONE 2009. 302.
11
MROZEK 1972. 294–300.
12
CIL XIV 2112. Mitthof, Fritz, Epulum dedit: bankette in den lateinsichen Inschriften. The VI.th International
Conference of the Departament of Ancient History and Archaeology, BBTE, Kolozsvár, 2012. November 23.
13
DAICOVICIU 1980; BENEA 2002. 99–111.
14
SCHEIDEL 2010. 9.
15
RÜPKE 2011. 87. ILS 6087: „quos et quot dies festos esse et quae sacra ﬁeri publice placeat”
16
Az Acta Fratres Arvalesről lásd: CLAUSS 1999. 224.
17
Ezekhez társulnak a városok helyi vallásos életével járó ünnepek: Ostiában január 27 –én a Ludi Castores,
Február idusán a Faunus ünnepség az Insula Tiberinán vagy a helyi istenségek ünnepei.
7
8
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(IDR III. 2., 242: május 23, tubilustrium – dies natales templorum18), a város Capitoliumának alapítási dátuma (de facto: a város alapítása), a császár születésnapja (dies
natalis imperatoris – a Genius Augusti kultusza19) és néhány sajátos, a katonai élettel
kapcsolatos kultusz és ünnepség (dies dedicationis). Ezeket számba véve láthatjuk,
hogy az év döntő többségében találunk olyan nagy, közösségi ünnepeket amelyek
anyagi megterhelést jelentettek a városnak20. Ezeket, a hivatalos római vallással kapcsolatos közösségi megnyilvánulásokat az ordo decurionum és a mindenkori városvezetés állta21, ám jó alkalmat adtak az evergetes tevékenységre is. Hangsúlyozni kell
ugyanakkor, hogy a hivatalos vallás ünnepeinek költségeit ugyan felvállalhatta néhány
városi elöljáró, az egyéni dedikációkat és az evergetes tevékenységet is a res publica, a
közösség megnyilvánulásának egyféle aktusaként kell értelmezni22.
Kiemelkedő forrásként szolgálnak e témában is az Alburnus Maiorból és környékéről előkerült viaszos táblácskák, melyek közül az egyik verespataki Erzsébet galériából előkerült táblán (IDR I, 46) láthatunk egy vallási23 (vagy collegiumi) lakomához
szükséges hozzávalók árlistáját. A vásárló 166 dénárt (664 HS) költött, amelyből vett öt
bárányt, egy malacot, kenyeret, első osztályú tömjént, ecetet, sót és salátákat. A felhasznált mennyiségű étel jelzi, hogy az adott összegből egy jelentős közösséget (legalább
15–20 embert) el tudtak látni.

A vallásos élet gazdasági aspektusai Apulumban
Az auktor-források szófukarsága miatt elsősorban a régészeti-epigráﬁai anyagra kell támaszkodnunk, amikor egy provinciális város – esetünkben a kettős város, Apulum – vallásos megnyilvánulásainak gazdasági aspektusait vizsgáljuk. Jelen pillanatban Apulum
vallásos életéről mintegy félezer latin és görög felirat, közel 200 anepigraﬁkus tárgy
(kis- és nagyplasztika, apróleletek) és egy, szisztematikus ásatás során feltárt szentély
(Liber Pater) tanúskodik. Szakrális topográﬁáját – szentélykörzetét – egyelőre csak részleteiben ismerjük24. A mintegy félezer felirat közül 9 példán szerepel a templum (IDR
III.5, 153, 191, 217, 283, 295, 375, 398, 410, 709), 2 feliraton az aedes (IDR III.5, 78,
354 – indirekt módon az IDR III.5. 211-es feliraton is) és egy feliraton egy cryptam cum
porticibus felépítmény (IDR III.5. 242) újraépítése olvasható. Ezek mind tanúbizonyságai a helyi gazdag közösség nagy költségű dedikációinak, melyeknek anyagi vonzatait
azonban megbecsülni igen nehéz a helyi árak és viszonyok között (II. ábra).
Az első szentély (táborszentély – sacellum), amely a hivatalos római vallás közösségi megnyilvánulásának adhatott teret a XIII. Gemina legio castrumában állhatott,
melynek nyomát egyelőre csak feltételezik25. Ebből, a premunicipális korból (Kr. u.
106–168) nem maradt fent biztos forrás a hivatalos római vallás megnyilvánulására
vonatkozóan. Az erre a korszakra datálható feliratok (IDR III/5 111, 124, 125, 126,
18

PISO 2010. 269–278.
BULZAN 2005. 81–90.
20
Bár ezek mértékéről nehéz számbeli adatokba bocsátkozni a legújabb kutatások rávilágítottak arra, hogy
a pún háborúkat követően már az Urbsban, azaz Rómában is kevés olyan vallásos szertartást találunk,
amelynek óriási anyagi költsége lett volna. Lásd: BELAYCHE 2007. 275.
21
A tartományi gyűlések költségeit közpénzekből fedezték. Erre utal a Lex Narbonensis de ﬂamonio provinciae
(CIL XII 6038) 5. fejezete. SZABÓ 2007. 140–142.
22
BELAYCHE 2007. 276. ZERBINI 2008. 17–23.
23
PISO 2010. 269–278.
24
SZABÓ 2004. 784–801. SZABÓ 2012a, 32–33.
25
ALICU 2000. 129.
19
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420, 421, 422, 424, 438) döntő többsége ismeretlen lelőhelyű, de feltételezzük, hogy
a castrum területén kerültek felállításra votiv vagy tiszteleti (tituli sacri – honori) feliratként. Kiemelendő az IDR III.5, 420 amelyet Sabina Augustának, Hadrianus császár
megistenült feleségének állítanak minden bizonnyal a XIII. Gemina veteránjai. Ezek
az oltárok vagy szoborbázisok ma már elvesztek, így sem méretük sem anyaguk nem
ismert, ahogy az állításuk okát és a vele járó ünnepségek költségeit sem tudjuk rekonstruálni. Dedikációs formulájuk viszont (votum solvit) egyéni adományokra utal.
Ha ﬁgyelembe vesszük egy 2. századi beneﬁciarius éves ﬁzetését (1000–1400 HS)26,
a Crispius Saturninus által állított oltár vagy szobor (amennyiben a Friedländer által
összegyűjtött africai példák alsó árhatárát vesszük – 100 HS) nem jelenthetett túl nagy
megterhelést a dedikálónak.
A castrumtól délre fekvő civil település municipium (Kr.u. 168) majd colonia (Kr.u.
18027) rangra történő emelése a monumentális építkezéseket is feltételezi, amely a hivatalos vallás megnyilvánulási formáinak pompázatosabb keretet adott. Erre bizonyíték a
számos építkezési és templomfelújításról szóló felirat a korból. Egyik eklatáns példája
Marcus Iulius Quirinus, a colonia Augustales-ének28 felirata (IDR III.5.,153) amely egy,
a Iupiter Optimus Maximusnak szentelt templom ajtajának és ajtókeretének az elkészítését (ianuas et valvas ad introitum templi fecit) dicséri. A jelentékeny méretű (90 x
40 x 3 cm)29 márvány felirat minden bizonnyal nem csupán az épület egy részletének
elkészítésére, hanem a teljes templom felépítéséhez történő hathatós hozzájárulásról
tanúskodik. Amennyiben a felirat a Colonia Aurelia Apulensis Capitoliumi Triászának
dedikált templom timpanonját díszítette, úgy Quirinus óriási adományt adott a városnak. Nem kizárt, hogy ugyanezt a templomot építi fel romjaiból 196 és 197 között Titus
Claudius Anicetus, aki Quirinushoz hasonlóan, a város Augustalisa.30 Bár gazdaságilag sokkal szerényebb befektetésnek számított, Marcus Ulpius Mucianus is megemlíti
egyik oltárán, hogy Iupiter Optimus Maximusnak egy horologiariumot emel31.
Kiemelendő a hivatalos vallási dedikációk közül a 215-ben állított Caius Aurelius
Sigillius tribunus mészkő szoborbázisa, amelyet Iupiter Optimus Maximusnak, az öszszes istenségnek és Dáciának dedikál (IDR III.5, 184). A capitoliumi triásznak dedikált
vallásos feliratok száma mintegy 150, amely a teljes tituli sacri harmadát teszi ki. Ebből
is látszik, hogy a hivatalos vallásra fordított anyagi javak – melyeket részben a város
vezetősége, részben módos polgárai (többségük katonai vagy peregrinus származású32)
álltak – igen jelentős összegekre hághatott.
A városból az egyetlen pontos árat említő forrás Marcus Aurelius Chrestusnak, a
collegium fabrum patronusának votiv oszlopa (IDR III. 5. 444. – III. ábra). Az 1622 körül
Martin Opitz által Kisfaludon (Miceşti) felfedezett, mára már elveszett votiv oszlop a
180 utáni időszakban, Colonia Aurelia Apulensis városában állhatott. A felirat hiányos,
igy nem ismert az istenség neve, sem pedig a szentély, ahol állhatott, de a szövegből
kiderül, hogy a tehetős előljáró 6000 HS-el járult hozzá a szentély felújitásához (ad
extructionem aetomae). Az „ob honorem” formula jelzi, hogy ezt az összeget nem fel-

26

SPEIDEL 2009. 359.
SZABÓ 2007. 182.
AGÓCS 2011. 26–27.
29
Méretei megegyeznek a 400.000 HS értékben szobrokat állíttató hispániai Iunius Publius Paulinus (CIL II
5523) feliratával.
30
AGÓCS 2011. 124.
31
ALICU 2000. 129.
32
PRIBAC 2003. 485–493.
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tétlenül a költégek áraként kell értemezzük33, hanem sokkal inkább a szakrális emlékek
állitásának evergetes megnyilvánuásaként34.
A hivatalos vallás megnyilvánulásai mellett Apulum igen gazdag az ún. privát kultuszok emlékanyagában is, legyen szó a civil vagy a katonai35 közösségről. Az egyetlen
szentély, melyet szisztematikus ásatás során kutattak, a Colonia Aurelia Apulensis területén fekvő Liber Pater szentély, melynek monograﬁkus közlése azonban még várat
magára36. Liber és Libera kultusza a városban igen nagy népszerűségnek örvendett,
amely nemcsak a feliratos anyagból (IDR III.5, 233–244.) de a szentélyből előkerült
gazdag és sajátságos régészeti leletekből is előtűnik. A legutóbbi kutatások kimutatták, hogy a szentélyben vallásos lakomákat (epulum vagy cena) szerveztek, melyeknek
költségeit azonban csak analógiák útján tudjuk felbecsülni37. A kultuszközösség nagy
többsége a XIII. ikerlégió tagjaiból toborzódott (Publius Aelius Fronto beneﬁciarius,
Lucius Calvisius Secundus legatus legionis, Aurelius Renatus miles legionis, Claudius
Atterus Celer veteranus legionis) de ugyanilyen arányban ismertek a városi előjárók is.
Gazdasági szempontból jelentős vallási központ lehetett a gyógyítás isteneinek szentelt hely (Askleipeion), amelyre a feliratos forrásokon túl régészeti nyomok is utalnak38.
Ezekben a szentélyekben jelentős összegeket vagy adományt (legtöbbször állatokat)
kértek a gyógyulni vágyóktól belépőként, ahogy Eran Lupu tanulmánya is bizonyítja39.
Feltételezzük, hogy a nagy Asklepeionokhoz hasonlóan az apulumi is regionális gyógyító központként, egyféle zarándokhelyként szolgált40
A többi szentély jelenlétére csak a feliratos források utalnak. Ezekből kiderül, hogy
Fortunának, Nemesisnek, Iupiter Dolichenusnak, Aeternusnak, Sabasiusnak, Sol
Invictusnak, Dominának és Bussumariusnak állhatott szentély (templum) vagy kisebb
szakrális építmény (aedes, sacellum) a két városban vagy annak egy jól körülhatárolt
területén41. Gazdasági szempontból ezek közül kiemelendő a Iupiter Dolichenusnak
szentelt templom, amely – ahogy a porolissumi és Mauer an der Url-i példa is bizonyítja – költséges szertartások, lakomák és ünnepségek helyszíne volt42. 183–185 között
történt a Sol Invictus szentély (aedes) felújítása C. Caerellius Sabinus legatus támogatásával. Hozzájárulásának jellegét és költségeit nem ismerjük, de összehasonlításként
megemlítendő Brixia város Minerva szentélyének (aedes) Kr. u. 200 körül történt felújítása, amely 150.000 HS-be került43.
Az orientálisnak nevezett kultuszok közül gazdaságtörténeti szempontból kiemelendő Mithras kultusza, melyről gazdag forrásanyag áll rendelkezésünkre a két
33

Több itáliai példa is ismert, ahol 6000 HS-ból teljes szentélyt felújítanak. (DUNCAN – JONES 1965. 239– 240.)
Az itáliai példákat lásd: ZERBINI 2008. 37–45.
Idem, 492.
36
Eddigi publikációk az ásatásról: DIACONESCU – SCHÄFER 1997. 195–218. ALICU 2000. 50. SCHÄFER –
DIACONESCU – HAYNES 2001. 115–128. Diaconescu 2001. 161–176. HÖPKEN 2002. 375–390. HÖPKEN 2004.
239–257. FIEDLER 2005. 95–125. SCHÄFER – DIACONESCU – HAYNES 2006. 183–200. SCHÄFER 2007. 55–67.
37
Manuel Fiedler (Deutsches Archäologisches Institut, Abteilung Rom), A banquet for Liber Pater in Apulum
(Dacia). The VI.th International Conference of the Departament of Ancient History and Archaeology, BBTE,
Kolozsvár, 2012. November 23.
38
LUPU 2003. 321–340. SZABÓ 2005. 787–801.
39
LUPU 2003, Appendix.
40
DIOMIDIS 2005. 183–219.
41
Egy esetleges szentélykörzet jelenlétét egyelőre nem sikerült régészetileg kimutatni, de az orientális
kultuszhelyek más városokban történő csoportos elhelyezkedése (dolichenum, mithraeum, isaeum, serapeum)
és a Liber Pater szentély mellett 2003-ban talált néhány Mithras emlék arra enged utalni, hogy Apulumban is
extra muros kell keresnünk egy, az orientális kultuszoknak szentelt szentélykörzetet.
42
NOLL 1983. 100–155. GUDEA – TAMBA 2001. 34–55. A szertartásokról lásd: MERLAT 1960. 190–197.
43
DUNCAN – JONES 1965. 237.
34
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Apulumból44. A mintegy félszáz emlékről 29 hívőt ismerünk45. A régészeti és epigráﬁai anyagból legalább 5-6 szentély jelenlétét feltételezhetjük a két városban, amelyekhez a jól ismert itáliai (római és ostiai) és néhány kivételes analógia (Dura Europos,
Virunum) alapján kisebb közösségeket kell elképzelnünk. A mithraikus közösségek
gazdasági aspektusáról kevés tanulmány íródott, ezek elsősorban a jól ismert közösségekről szóló epigráﬁai vagy ﬁgurális ábrázolásokat elemezte46. Ezekből kiderül, hogy
a legtöbbször egy-két tucatnyi főt számoló közösség szakrális hierarchiabeli (beavatási fokozatok) különbözőségeik miatt más-más feladatot láttak el a közösségi megnyilvánulások (lakomák, beavatási szertartások, temetések, templomépítések és újraépítések) alkalmával. A közösségi események – elsősorban a szakrális lakoma – úgy az
irodalmi (Tertullianus – De praescriptione haereticorum, Iustinus Mártir, Apologia maior) – mint a ﬁgurális forrásokban gazdagon szerepel47. Ezek költségeiről elsősorban a
Dura Europos- i grafﬁttikből tájékozódhatunk, melyeken bizonyos, a szertartások során
használt tárgynak és ételnek az árát láthatjuk (bor, olaj, hús ....denarius, fa 2 denarius,
papirusz 2 HS)48. Indirekt forrás a lakomák költségeiről az itáliai mithraeumok freskóábrázolásai (Capua Vetere), ahol a beavatási szertartásokon használt tárgyakat láthatjuk. A lakomákon használt állatokról és kerámianyagról elsősorban a szisztematikus régészeti ásatások során feltárt szentélyek oszteológiai és kerámiaanyaga szolgál forrásul (Tienen, Hawarti, Heddernheim, Quintana, Güglingen mithraeumok)49.
Ezekből kiderül, hogy nincs bizonyíték a tauroboliumokra, az oszteológiai anyag
elsősorban szárnyasokról tanúskodik. Dáciai analógiaként hozható a Király Pál által
1886-ban feltárt várhelyi (Ulpia Traiana Sarmizegetusa) mithraeum, ahonnan megégett
szárnyasállatok csontdarabjai kerütek elő. Apulumból, bár nem történt szisztematikus
ásatás mithraeumokban, néhány feliratos forrás – így elsősorban egy, Deus Invictusnak
dedikált oltár „bono communis” felirata50 – utalhat a közös lakomák jelenlétére. Egyes
mithareumok esetén – így az aquincumi IV. szentélynél is – feltételezik, hogy saját
aerariuma volt, amely egy esetleges tagsági díjat vagy a beavatásra váró mystes ﬁzetési
díjának meglétét feltételezi. Több szentélyben, így a Martigny mithraeumban is gazdag
éremlelettel kell számolnunk, amely ismét jelzi a mithraeumok jelentős gazdasági szerepét51. A mithraikus közösségeken belül ugyanakkor az egyének dedikációi is jelentős
anyagi költséggel járhattak. Apulumból ismerünk szentély-felújítást említő feliratot is.
Egy Statorius(..anus) nevű hívő, aki a Municipium Septimium Apulense ﬂamenje egy
Mithrasnak dedikált szoborbázison megemlíti, hogy felújította az istenség templomát52.
Hasonlóan az előbbihez, a templum felirat megjelenik Caius Nummius Amandus oltárán is. Bár a felirat befejezetlen, feltételezzük, hogy itt is egy szentély felújításáról lehet
szó53. A templomépítéseken túl jelentősek a központi kultuszképek (signum) adományozásai is. Bár ezek költségeit megbecsülni sem tudjuk, az Apulumból származó öt
vagy hat központi kultuszkép és egy kultuszszobor kidolgozottsága óriási költségeket
44

SZABÓ 2012a. – repertórium (1–42.)
Részletes elemzésüket lásd: SZABÓ 2012b. 125–156.
Elsősorban a virunumi közösség és a Dura Europos-i grafﬁtiket kell kiemelnünk. Lásd: FRANCIS 1975. 425–
445., BECK 2006. 183–190.
47
Lásd: KANE 1975. 313–351.
48
FRANCIS 1975. 425–445.
49
SZABÓ 2012a, 39.
50
SZABÓ 2012b, 40.
51
SAUER 2004. 327–355. SZABÓ 2012a, 36.
52
SZABÓ 2012b, 141.
53
Felmerülhet még a templum, mint supernomina lehetősége is, igaz erre nincs analógia a birodalomban. Lásd:
Idem, 139–140.
45
46
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feltételez54. Kiemelkedik ezek közül Marcus Aurelius Timotheus, Aurelius Maximus és
Euthyces adományai (CIMRM 1935 – 8). A görög nyelvterületről származó szabadosok
és rabszolgájuk egy szépen megmunkált, igen nagyméretű (36 x 44 cm) és szép kidolgozású szoborbázist (a szobor minden bizonnyal hasonló kidolgozású lehetett) és egy
központi kultuszképet ajánl fel a közösségnek.
Nemcsak Apulum, de a teljes provincia legszebb mithraikus emléke Secundinus
felajánlása (CIMRM 1947 – 8). Az itáliai modellt utánzó, rendkívüli ﬁnomsággal kidolgozott, feltételezhetően kis-ázsiai mesterek által készített központi kultuszszobor
(signum) nemcsak kidolgozása, de külföldről hozott anyaga (vagy ott készített mivolta)
miatt is igen nagy költséget feltétez.
Összegezve elmondhatjuk, hogy a sokkal intenzívebben romanizált, gazdag provinciákból származó, olykor meglehetősen kritikusan kezelendő árak és szentélyekre, illetve vallási közösségekre vonatkozó gazdasági adatok és az azok mögött meghúzódó
rituálék mind megtalálhatóak voltak Apulumban is, ám ahogy a Birodalom többi városában, úgy az itt fellelhető gazdasági adatokat is az evergetes tevékenység függvényében
kritikával kell kezeljük. Erre – a szisztematikus régészeti ásatások hiányában – elsősorban epigráﬁai adataink vannak. A kutatás további feladata az, hogy a néhány, még
publikálás előtt álló vagy szisztematikus ásatás reményét kecsegtető szentély régészeti
anyagát nemcsak történeti, vallástörténeti, de ezek kiegészítéseként, gazdaságtörténeti
szempontból is elemezze.
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Függelék
I. Itáliai példák templomok és szobrok áraira
Dedikáció tárgya
Aedem Minervae

Dedikáció ára
150.000 HS

Helyszín
Brixia X. regio

Datálás
200 előtt

Templum (Tiberii)

100.000 HS

Tarracina I. regio

200 előtt

Aedem Pomonis

50.000 HS

Salernum I. regio

180 előtt

Ad aedem Fortunae
Melioris in pavimentum
dedit
Et dedit…in aedem
Dianae restituendam
Porticum testamento…

20.000 HS

Interamna VI. regio

100 előtt

6200 HS

Iguvium VI. regio

Augustus kora

4000 HS

Abellinum I. regio

Statuas…ﬁeri… iusit

550.000 (HS?)

Patavium X. regio

100 előtt

Hic in statuas ponendas
in aedem Herculis dedit
(statuam) Iovi(s)
Aug(usti) ex HS X(milia)
test(amento) poni iussit
Aesculapius

30.000 HS

Asisium VI. regio

100 előtt

10.000 HS

Augusta Taurinorum

100 font ezüst

Fortuna Primigenia

10 font ezüst

Ager Amiternus V.
regio
Praeneste I regio

IOMD

4,5 font ezüst

Puteoli I regio

153–179.
54–69.

Forrás
Duncan – Jones
1965. nr.470a
Duncan – Jones
1965. nr.471.
Duncan – Jones
1965. nr.474.
Duncan – Jones
1965. nr.476.
Duncan – Jones
1965. nr. 482.
Duncan – Jones
1965. nr.486.
Duncan – Jones
1965. nr. 491.
Duncan – Jones
1965. nr. 494.
CIL V 6955

Duncan – Jones
1965. nr.514.
Duncan – Jones
1965. nr. 518.
Duncan – Jones
1965. nr.526.
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II. szakrális épületek és emlékek építésére utaló feliratok Apulumból
Felirat
IDR III.5.6.

Dedikáns neve
P. Aelius Ruﬁnus

IDR III.5.7.

P.Aelius Syrus

Funkciója
Decurio municipii
et patronus collegii
fabrum
Augustalis municipii

IDR III.5.13.

M. Gallius Epictetus

Augustalis coloniae

IDR III.5. 31.

Ulpius Proculinus

speculator

IDR III.5. 32.

Caius Iulius Lysias

IDR III.5. 36

C. Iulius Frontonianus

IDR III. 5. 66.

Mestrius Martinus

Centurio leg. XIII
Geminae
Veteranus leg.
V. Macedonicae,
beneﬁciarius
consularis, decurio
coloniae
pictor

IDR III.5. 72.

P. Aelius Gemelus

IDR III.5. 78.
IDR III.5. 191

T. Claudius Anicetus

Augustalis coloniae

IDR III.5.153

M. Iulius Quirinus

Augustalis coloniae

IDR III.5. 193

M. Ulpius Mucianus

IDR III.5. 206.

C. Attilius Eutyches

Miles legionis XIII
Geminae
Augustalis coloniae

IDR III.5. 217

Aelius Valentinus

veteranus et sacerdos

IDR III. 5. 242.

M. Aurelius Comatius
Super

decurio

IDR III.5. 283.
IDR III.5. 295
IDR III.5.354.

C. Nummius Amandus
Terentius Marcianus
C. Caerellius Sabinus
Legatus Augusti
legionis XIII geminae
P. Aelius Crescens
dublicarius

IDR III. 5. 375.

Dedikáció tárgya
Ex iusso fecit porticum
per pedes XXXX

Dedikáció ára
ismeretlen

Ex voto porticum per
pedes XXX fecerunt
Somno monitus
porticum fecit per pedes
XXXVI.
Ex iussu dei Apollinis
fontem Aeterni a solo
restituit
porticum pecunia sua
fecit
Pecunia sua pontem
exstruxit

ismeretlen

Constituit sua et
suorum fanum
Dominarum
Perfecto a solo balneo
consacrauit
cum aede
Templum vetustate
conlapsum a solo
restituit
Ianuas et ualuas ad
introitum templi fecit
Horologiarium teplum a
solo de suo ex voto fecit
Exedram longam pedes
XXX latam pedes XXV
cum arcu pecunia sua
fecit
Templum impendio suo
restituit
Cryptam cum
porticibus et
apparatorio et exedra
pecunia sua fecerunt
Qui et templum
Templum a novo fecit
aedem restituit
per quem templum
factum

ismeretlen

ismeretlen

ismeretlen
ismeretlen

ismeretlen

ismeretlen
ismerletlen
ismeretlen

ismeretlen
ismeretlen
ismeretlen

ismeretlen
ismeretlen

ismeretlen
ismerletlen
ismeretlen
ismerletlen
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IDR III. 5. 398.

Vibidia Papinia et Tetia
Vibidia et...

IDR III.5. 410.
IDR III. 5. 444.

Marcus Aurelius
Chrestus

IDR III. 5. 709.

Statorius [---]anus

IDR III.2. 129.

Titus Varenius Pudens

Patronatus colegii
fabrum coloniae
Apulensis
Decurio et ﬂamen
municipii Septimii
Apulensis
ﬂamen coloniarum

Templum vetustate
conlabsum pecunia
sua fecit
Vetustate conlapsum a
solo restituit
Ad extructionem
aetomae dedit
templum pro salute sua
suorumque pecunia
mea fecit
Ab eo aream dimidiam
in honorem suum

I 383

ismerletlen

ismeretlen
6000 HS

ismeretlen

5000 HS

III. Marcus Aurelius Chrestus votiv oszlopa (Opitz rajza – IDR III.5. 444.)
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Szabó Orsolya

Az Urfa-régió késő mezolitikuma és korai neolitikuma
– a hitvilág tükrében

A

z Urfa-régió Törökország egyik tartománya a délkelet-anatóliai régióban (1. kép).
Névadója Şanlıurfa (azaz Urfa, korábban Edessza) városa. Számos fontos régészeti lelőhely található ezen a területen (Çayönü, Nevali Çori, Şanlıurfa, Mureybet),
melyek közül is kiemelkedő jelentőséggel bír Göbekli Tepe. A feltárt leletanyag és a
természettudományos vizsgálatok alapján, mintegy 10–12 ezer évesre becsülhető az
első emberi megtelepedés nyoma, ami földtörténetileg a Würm-glaciális vége, a holocén periódus kezdete. Régészeti periodikát tekintve pedig ez az időszak a régió késő
mezolitikumát–korai neolitikumát jelenti, a településstruktúra, és a leletanyag alapján
azonban már mindenképp inkább az újkőkor legkorábbi, tehát a kerámia megjelenése
előtti, azaz prekeramikus fázisához sorolható. Jelen dolgozatban ezen időszakok hitvilághoz kapcsolható tárgyi emlékeivel foglalkozunk részletesebben. A prekeramikus
neolitikum, továbbiakban PPN (Pre-Pottery Neolithic) két további (idősebb „A” és ﬁatalabb „B”) alfázisra bontható, és nagyjából Kr.e. 8500–5500 közötti intervallumra
keltezhető, habár ez egyes esetekben, mint például Göbekli Tepénél is, erőteljesen kitolódhat.

A Natúf-kultúra
A tárgyalni kívánt objektumok és a leletanyag nagy valószínűséggel a mezolitikum
idején megjelent és – legalábbis egyes csoportjai esetében – feltehetőleg a korai neolitikum időszakában is továbbélő úgynevezett Natúf-kultúra, csoportjaihoz köthető, akik
megelőzték az első letelepült közösségeket és gyakran hoztak létre ideiglenes telepeket, kerek cölöpházakkal, ahogy ezt Graeme Barker 2005-ös tanulmányában is kifejti.1
E kultúra léte Kr. e. 11 000–9300 között mutatható ki a Közel-Keleten, főként gabonatermő vidékek közvetlen közelében.2 A rendszeres, és a gyűjtögetésen már túlmutató
növényfogyasztásra, a velük való összetettebb foglalatosságra utalnak a gabonatároló
vermek, és tűzhelyeken előkerült pörkölt vadgabona magvak,3 melyet a fogak stroncium izotópos vizsgálatából nyert eredmények is megerősítenek, valamint kimutatható,
hogy táplálékukat vadászott állatokkal egészítették ki.4 Állattartásra utaló nyomok nincsenek a területükön, viszont a kutya már megjelent az ember mellett, ugyanis találtak
önálló kutyasírokat és embersírba fektetett kutyacsontvázat is.5 A kultúra hitvilágról
1
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alkotott elképzeléseit jól prezentálja egy még erőteljesen a mezolitukum idejére (Kr.
e. 12 000) keltezhető, a mai Izrael területén előkerült női sír, melyet a szakirodalom
gyakran a „legkorábbi sámánsírként” szokott megnevezni (2. kép). Az eltemetett mellé
50 teknőspáncélt, valamint vadkan, leopárd, szarvasmarha és nyestek testrészeit helyezték, a tetemet pedig letakarták egy sas szárnyával. De ami a legkülönösebb, hogy
mindezek mellett még egy levágott emberi lábfejet is elhelyeztek a sírban.6 Mindez
nem egyedi jelenség, hiszen a madár hitvilági, sőt halotti rítusokhoz köthető szerepe
jól ismert a későbbi mitológiákból.
A régió tárgyalt időszakában talán azért sem mutathatók ki a megtelepedésre, és a
domesztikációra utaló nyomok, mert földtanilag ismert tény, hogy Kr. e. 10 800–9500
között egy kisebb lehűlés nyomai adatolhatók, vagyis volt egy úgynevezett kisjégkorszak, amikor is lecsökkent a csapadék mennyisége, és az embereknek ismét szükséges
volt alkalmazkodni a zordabb körülményekhez. Ez némileg megtorpanásra késztette
a már megindult neolitizációs folyamatokat, és a főbb aspektusok egy része időben
később tudott csak megjelenni.7

Mobil művészet
A felsőbb hatalmakról alkotott elképzelések legjobban a mobil művészet elemeiben érhetők tetten. Számos apró szobrocskát ismerünk a területről, melyeket Jacqes Cauvin
gyűjtött össze és rendszerezett. Ez alapján az időszakban igen elterjedtek a különféle
idolok (3. kép), melyek az évszázadok során egyre inkább plasztikussá váltak, valamint az állatokat ábrázoló csontfaragványok,8 melyek szépségük mellett minden bizonnyal utalnak hitvilági meggyőződésre is, hiszen a kor emberénél szakrális jelleg és
hétköznapi funkció még nem különülhetett el élesen egymástól. Hasonló szobrocskákat ismerünk szerte a világ neolitikumából, így például a Kárpát-medencéből is. Fontos szót ejteni a későbbi zsírfarú idolokról, melyek az Urfa-régió számos nőszobrocskájához hasonlóan egyidejűleg bírnak feminin és fallikus, tehát maszkulin jelleggel.9 A
nemek ilyen egyidejű megjelenítése fontos lehetett a termékenységi rítusok során, akár
a vetésre, akár az állattenyésztésre gondolunk, de szerepet kaphatott a gyermekáldási
szertartások során is. Ezeknek annál is inkább lehetett rituális funkciója, mert tudjuk,
hogy később eleve úgy alakították ki őket, hogy a kellő időben, a megfelelő helyen
tudjanak eltörni, ezért is ismerhetünk sok megegyező töredéket, melyek külön-külön
gödrökből kerültek elő. Fontos említést tenni az endrődi idolról, melynek szeméremtáján madárábrázolást ﬁgyelhetünk meg, ami nyilvánvaló rituális funkcióval bír. Ha
kissé kitekintünk a későbbi mitológiai történetekre, akkor felfedezhetjük ezt többek
között Emese álmában, ahol a madár a megtermékenyítő erő képviselője.10 Ez az ősi
szimbólum, az új élet reménye, és a lelkeknek a földi világ és túlvilág közötti szállítása
ﬁgyelhető meg talán a fentebb említett izraeli sámánnő sírjának esetében is, de mint
azt látni fogjuk, a terület későbbi faragványaiban és mobil művészetében is gyakorta
megjelenik ez a szimbólum.

6
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Göbekli Tepe
A régió talán egyik legreprezentatívabb, és az általunk vizsgált korszakra datálható
lelőhelye Göbekli Tepe, mely kör alakú építményeiről vált ismertté (4. kép), amiket
feltehetőleg kultikus céllal emeltek, mintegy rituális központként,11 melyek később, a
már letelepült közösségek életében is további fontos szerepet játszhattak.12 Habár funkciójukat tekintve mára már több elmélet is született, (lakóházak,13 árucsere központja,
stb.) a jelenlegi kutatás számára talán még mindig a kultikus hely tűnik a legkézenfekvőbb magyarázatnak. Ezt látszik alátámasztani maga a neve is, mely magyarra fordítva „köldökdombot”, vagy „has dombot” jelent,14 továbbá az a tény, hogy mindezidáig
nem kerültek elő ezekből a legkorábbi rétegekből olyan nyomok, amelyek bármilyen
mértékben utalnának a domesztikációra, ami előfeltétele a tartós megtelepedésnek. Valamint az épületek struktúrája semmilyen mértékben nem támasztja alá azt a feltételezést, hogy esetleg lakóépületként funkcionálhattak volna.15 Fontos megemlíteni, hogy
tűzhelyre utaló nyomot sem ismerünk a korai fázisból,16 így feltételezhető, hogy ezen
a helyen ekkor még csak rövid ideig tartózkodtak. A régióból több hasonló feltételezett
központ ismert (például Mureybet, Nevalı Çori, Tell Qaramel, stb.),17 viszont Göbekli
Tepe mindenképp a legjelentősebbnek számít eddigi ismereteink alapján.

Értelmezések
Egyes megközelítések szerint a lelőhely szolgálhatott még kulturális központként, vagy
az árucsere helyszínéül, egyfajta korai vásártérként is.18 Fontos még megemlíteni a
szakrális funkcióra vonatkozó elméletek között, hogy valamilyen módon a halottkultusszal hozható összefüggésbe, melyre a különböző állatalakok engednek következtetni (5–6. kép), és egyes vélekedések szerint a halott lelkét felügyelő őrzőállatokat szimbolizálhatták. Közülük is különös jelentőséggel bírhatnak a keselyűalakok, amelyek
ha későbbi mitológiai párhuzamokat veszünk alapul, akkor egyértelműen az alvilág
madarait testesítik meg, és amint azt már fentebb tárgyaltuk, az elhunytak lelkét segíthették a túlvilágra, de természetesen az is elképzelhető, hogy magára az épületre vigyáztak volna. Itt kell megemlítenünk, hogy előkerültek a feltárás során olyan szobrok
is, amelyeknek párhuzamait olyan területekről ismerjük, ahol a totemizmus központi
szerepet töltött be a szakrális életben (8. kép).19 A mesterien kidolgozott alakok a tudományos színtéren kívül is sokaknak felkeltik az érdeklődését, így érdekességként meg
kell említenünk, hogy a világhálón böngészve számos csillagászati és egyéb értelmezést fedezhetünk fel, amelyek gyakran kevésbé megalapozott elméleteket vonultatnak
fel. Mint már kitértünk rá, a korszakban nyilvánvalóan szoros összefüggés állt fent égi
és földi színtér között, így a szabad szemmel látható égitestek szerves részét képezhet11
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ték a világképnek, azonban ezek a konkrét, többnyire egyes mai spirituális felfogásokat
tükröző elméletek könnyen eshetnek áldozatul az emberi fantázia sokrétűségének, és
nélkülözik a kellő tudományos megalapozottságot, ugyanakkor természetesen teljes
egészében sem elvetendőek.
A lelőhely különös jelentősége, és a későbbi megtelepedés természetesen nem véletlen, hiszen a térség a levantei korridor vonalába esik, ami elsősorban vadászati szempontból – mai ismereteink szerint – az egyik legrelevánsabb hatást gyakorolta a kor
emberének életére és fejlődésére, azaz a neolitizációra.20

PPNA és PPNB
A mintegy kilenchektárnyi területen az 1995-ös évben kezdődtek meg a tényleges feltárások német-török együttműködésnek köszönhetően, Klaus Schmidt vezetésével. A
felmérések alapján a rétegsorok összessége meghaladja a 15 métert is. Jelenleg azonban
ennek a monumentális lelőhelynek csak alig néhány százaléka feltárt.21
Kronológiailag három fő réteg különíthető el, melyből az első kettő keltezhető a kerámia előtti neolitikum időszakára (PPNA, PPNB).22 Időben előrehaladva a megalitikus
építmények preferenciája egyre inkább háttérbe szorul, továbbá szembetűnő a díszítőművészetben a korábbi részletgazdagság egyre elnagyoltabbá, pontatlanabbá válása, mely nem feltétlen jelent egy teljesen új kultúrát, hanem feltételezhetünk csupán a
letelepedés következtében egyfajta szemléletváltást is. Érdekes megjegyezni azonban,
hogy konkrétan Göbekli Tepéről ebből a korai letelepült időszakból nem ismerünk domesztikációra utaló nyomokat.23 A lelőhely legismertebb épületelemei, vagyis a hatalmas (időnként 3 m-es magasságot is elérő), „T” formájú, kör alakba rendezett mészkőpillérek a PPNA fázisra datálhatók. A körök közepén további két-két pillér helyezkedik
el, melyek valamivel magasabbak a többinél. Súlyuk esetenként eléri akár az 50 tonnát
is. Formájuk teret enged az antropomorf értelmezésnek is, melyet megerősít, hogy oldalukon gyakran találunk emberi karokat ábrázoló faragványokat, nemileg azonban
nem különülnek el (7. kép).24 Érdekes elméletnek tűnhet, hogy a körök közepén elhelyezkedő pillérek egyfajta dualitást szimbolizálnak, mint akár egy mitikus ikerpár,
vagy a férﬁ-nő kettősség. Ez utóbbit megerősíteni látszik, hogy van olyan pár, melyek
közül egyiküknek öve, míg a másiknak nyaklánca van, amely stilizáltan szimbolizálhatja a nemiséget.25 Jelenleg hét ilyen kőkört ismerünk a feltárások alapján, melyekre
az angol ABC betűi szerint hivatkozik a tudományos irodalom, összességében azonban
mintegy húsz kőkör feltételezhető.26 Átmérőjük változó: legalább 10, legfeljebb 30 méter.27 Közülük is kiemelkedik tudományos jelentőségében az a négy kőkör (A, B, C, D),
mely az ásatás első szakaszában került elő, és amely méltán alapozta meg a lelőhely
hírnevét. A legkorábban feltárt építmény az „A” kőkör, mely 5 pillérből áll, faragványain
pedig kígyókat találunk nagy számban, bár a kígyóábrázolás majdnem az összes körre
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jellemző.28 A „B” kőkör motívumait rókaként azonosította a kutatás, a „C” kőkörben,
pedig vaddisznó és medveábrázolások láthatók. A „D” kőkör érdekessége, hogy a többihez képest jóval zártabb teret képez, a pillérek között kőfal ﬁgyelhető meg, továbbá
a 12 pillérével egyben ez a legnagyobb kőkör, az eddig ismertek közül. A faragványok
tekintetében igen gazdag különféle állatmotívumokban (kígyó, róka, gazella, oroszlán).
Fontos, hogy a faragványok mellett az egyes kőkörökből különböző állatszobrok is előkerültek, szintén a már tárgyalt alakokat felvonultatva.29
A PPNB rétegben kőfalú, négyszögletes, kisebb kőpillérrel rendelkező (legfeljebb 1,5
m magas) helyiségeket tártak fel.30 Az egyes rétegek pontos datálását nagyban megnehezíti, hogy a PPNA réteget a PPNB időszakban gyakorlatilag teljesen feltöltötték földdel, agyaggal, csontokkal, mészkővel, sőt nemritkán egykorú tárgyakkal, melyeket így
csak 14C-es vizsgálatokkal lehet valamelyest pontosítani. Ezzel a jelenséggel kapcsolatban természetszerűleg számos elmélet látott napvilágot úgy, mint rituálé, temetési
emlékmű, de az is elképzelhető, hogy a ráépülő kultúrának egész egyszerűen már nem
volt tovább szüksége a monumentális építményekre.31

Fauna
Az előkerült állatcsontok vizsgálata alapján a korabeli fauna egyértelműen párhuzamba állítható az állatábrázolásokkal, ugyanis gazella és vaddisznócsontok nagyszámban
kerültek elő, továbbá őz, őstulok, onager és róka az emlősök közül, valamint számos
madárfaj, sőt néhány esetben halfajokat is sikerült azonosítani.32 A kígyóábrázolások
állatai a csontanyagban nem találhatók, de ha ﬁgyelembe vesszük a lelőhely jelenkori
faunáját, akkor semmi meglepőt nem találunk ebben, hiszen a terület éghajlati viszonyainak köszönhetően, – mint az közismert – ma is számos kígyófajnak ad otthont.
Továbbá, ha ﬁgyelembe vesszük a térség későbbi népeinek mitológiájában a kígyó szakrális jelentőségét, akkor szinte egyértelműnek látszik, hogy ez a szerepe már az írott
történelem előtti időszak ilyen korai fázisában sem lehetett kétséges.

Összegzés
Összegzésként megállapíthatjuk, hogy az Urfa-régió eddig feltárt lelőhelyei igen kiemelkedő helyet foglalnak el Anatólia neolitikus kultúráinak kutatásában. A legelső
antropogén hatások egészen a mezolitikum idejére nyúlnak vissza. A régészeti kutatás
tekintetében, hitvilági aspektusból a legjelentősebb leletek a mobil művészet emlékei,
illetőleg a különböző objektumok, melyeknek sorából kiemelkedik Göbekli Tepe lelőhelye, melynek rétegei egyértelműen a kerámia előtti neolitikum időszakára datálhatók, habár a domesztikációra utaló nyomok mondhatni teljes egészében hiányoznak.
Legkorábbi fázisának megalitikus oszlopokból álló kőkörei megalapozták a lelőhely
hírnevét és tudományos jelentőségét. A régió gazdag vadállatfaunája feltehetőleg nagy
hatást gyakorolt a korabeli ember életére, gondolkodására, nemcsak a mindennapi
28
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táplálékszerzés és közvetlen környezet tekintetében, hanem az ábrázoló művészetben
is, melynek a kutatás mai állása szerinti legelfogadottabb értelmezése egyértelműen a
szakrális szimbolikához köti. Számos értelmezés és eredmény látott napvilágot az évek
során, azonban ha ﬁgyelembe vesszük a lelőhelyek kiterjedését vagy a becsült várható
további lelőhelyeket, objektumokat, és egyéb leleteket, akkor kijelenthetjük, hogy a kutatás a régió jelentős részén még igencsak a kezdeti szakaszban van.

Képek

1. kép: Az Urfa-régió. Forrás: http://www.urgeschichte.org/DieBeweise/GobekliTepe/GobekliTepe/
gobeklitepe_0.html (Letöltés ideje: 2013. 04. 10.)

2. kép: az izraeli “sámánnő” sírjának rekonstrukciós rajza. (Greg Harlin illusztrációja.) Forrás:
http://news.nationalgeographic.com/news/2010/08/100830-ﬁrst-feast-science-proceedings-israelshaman-sorcerer-tortoise/ (Letöltés ideje: 2013. 04. 11.)

390 I XI. GRASTYÁN KONFERENCIA

4. kép: Göbekli Tepe PPNA építményei egy
rekonstrukciós rajzon. Forrás: http://science.
nationalgeographic.com/science/archaeology/
photos/gobekli-tepe/ (Letöltés ideje: 2013.04.09.)

3. kép: Fallikusnak is értelmezhető idol
Gilgal lelőhelyről (Kr.e. 10.000) Forrás:
Cauvin 1994. 26.

6. kép: “T” alakú pillérek és
rókaábrázolás Forrás: http://www.multkor.hu/20111024_lakohaz_lehetett_a_
vilag_elso_ (Letöltés ideje: 2013. 04. 10.)

5. kép: Oszlopfaragvány Göbekli Tepe lelőhelyről.
Forrás: http://ngm.nationalgeographic.
com/2011/06/gobekli-tepe/musi-photography
(Letöltés ideje: 2013. 04. 10.)

7. kép: Antropomorf pillér. Göbekli Tepe. Forrás:
http://goddesschess.blogspot.hu/2012_12_16_
archive.html (Letöltés ideje: 2013. 04. 14.)

8. kép: Totemisztikus oszlop. Göbekli
Tepe. Forrás: http://goddesschess.
blogspot.hu/2012_12_16_archive.html
(Letöltés ideje: 2013. 04. 14.)

XI. GRASTYÁN KONFERENCIA

I 391

Felhasznált irodalom
BANNING 2011 = E. B. BANNING: Current Anthropology, Vol. 52, No. 5 (October 2011), 619–660.
BARKER 2005 = Graeme BARKER: Archaeology of Drylands: Living on the Margins & Francis
e-Library, 2005.
BAR-YOSEF 1998 = Ofer BAR-YOSEF: The Natufian Culture in the Levant, Threshold to the Origins of
Agriculture. Evolutionary Anthropology 6 (5). 1998. 159–177.
CAUVIN 2000 = Jacques CAUVIN: The Birth of the Gods and the Origins of Agriculture. Cambridge
2000.
DIETRICH 2012 = Olivier DIETRICH: Göbekli Tepe Radiocarbon Dates – A Short Comment
2012. http://www.academia.edu/1177902/Gobekli_Tepe_Radiocarbon_Dates_-_A_Short_
Comment – (Letöltés ideje: 2013. 04. 09.)
DIETRICH ÉS MTSAI. 2012 = Oliver DIETRICH, Çiğdem Köksal Schmidt, Jens Notroff, Klaus
Schmidt, Cihat Kürkcüoglu: First came the temple, later the city. Actual Archaeology
2012/2. 35–51.
FEKETE 2007 = FEKETE Mária (2007): A zöld folyosók és az emberi civilizáció, Gondolatok a
Kárpát-medence neolitikus falvairól és kultusztárgyairól. Természet Világa, 138. évfolyam,
2. szám, 2007. február – http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2007/tv0702/fekete.
html (Letöltés ideje: 2013. 04. 10.)
FEKETE 2010 = FEKETE Mária: „Flavaque de viridi stillabat ilice mella” – Mi a neolithikum?
Fejlődés? Hanyatlás? Aranykor? Specimina Electronica Antiquitatis – nr. 7. 1–18. – http://
okor.tti.btk.pte.hu/ﬁles/tiny_mce/SEA/SEA_7.pdf (Letöltés ideje: 2013. 04. 09.)
GROSMAN – MUNRO – BEIFER-COHEN 2008. = Leore GROSMAN – Natalie D. MUNRO –
Anna BEIFER-COHEN: A 12,000-year-old Shaman burial from the southern Levant.
PNAS November 3, 2008. – http://www.pnas.org/content/early/2008/10/31/0806030105.
abstract (Letöltés ideje: 2013. 04. 10.)
MAHONEY 2006 = Patrick MAHONEY: Dental Microwear From Natuﬁan Hunter-Gatherers and
Early Neolithic Farmers: Comparisons Within and Between Samples. American Journal of
Physical Anthropology 130. 2006. 308–319.
MÚLT-KOR 2011/10 = MÚLT-KOR 2011/10 http://www.mult-kor.hu/20111024_lakohaz_
lehetett_a_vilag_elso_ (Letöltés ideje: 2013. 04. 10.)
PETERS – SCHMIDT 2004 = Joris PETERS – Klaus SCHMIDT: Animals in the symbolic world
of Prepottery Neolithic Göbekli Tepe, outh-eastern Turkey: a Preliminary Assessment.
Anthropozoologica 39 (1): 179–218.
SCHMIDT 2000 = Klaus SCHMIDT: Göbekli Tepe, Southeastern Turkey. A Preliminary Report on
the 1995–1999 Excavations. Paléorient 2000, Vol. 26 N°1. pp. 45–54.
SCHMIDT 2002 = Klaus SCHMIDT: Göbekli Tepe and the Early Neolithic Sites of the Urfa Region:
a Synopsis of New Results and Current Views. Neo-Lithics 1/01. 9–11.
SCHMIDT 2005 = Klaus SCHMIDT: „Ritual Centers” and Neolithisation of Upper Mesopotamia.
Neo-Lithics 2/05 The Newsletter of Southwest Asian Neolithic Research (2005) 13–21.
SCHMIDT 2008 = Klaus SCHMIDT: When Humanity to Settle Down. German Research 1/2008.
10–14.
SCHMIDT 2010 = Klaus SCHMIDT: Göbekli Tepe – The Stone Age Sanctuaries. Documenta
Praehistorica XXXVII 2010. 239–256.
SCHMIDT – SCHMIDT 2010 = Çiğdem Köksal SCHMIDT – Klaus SCHMIDT: The Göbekli Tepe
„Totem Pole” A First Discussion of an Autumn 2010 Discovery (PPN, Southeastern Turkey)
Neo-Lithics 1/10 74–76.

392 I XI. GRASTYÁN KONFERENCIA

Szigethi Dalma

Magyarként a varsói gyalogos zarándoklaton
az 1970–80-as években és napjainkban
Motiváció-vizsgálat

T

anulmányomban azt szeretném körüljárni, hogy miért zarándokoltak magyarok az
1970–1980-as években a lengyelországi Jasna Górára, és mi motiválja napjaink magyar zarándokait? Mi lehet az oka, hogy amint a diagram1 is tükrözi, az 1980-as években
kiugróan magas volt a magyarok részvétele?
Az 1970–1980-as évekre vonatkozó információkhoz interjúk és a zarándoklat lengyel nyelvű forrásai2 és szakirodalma vizsgálatával jutottam. 16 pécsi résztvevővel és
további 2 atyával, az akkor Budaörsön szolgáló Blankenstein Miklóssal3 és a budapesti
Bajcsy Lajossal készítettem interjút, akik az 1980-as években a zarándoklat fő szervezői voltak.4 Napjaink zarándoklatairól pedig 2007. augusztusában a varsói gyalogos zarándoklat résztvevőjeként megﬁgyeléseimmel5 és interjúk segítségével tájékozódtam.
Az interjúkat 2007-ben az ország különböző pontjairól jelentkező 6 fővel, és egy pécsi
pálos szerzetessel, Csóka Jánossal készítettem, aki a rendszerváltást követően éveken
keresztül a magyar csoport szervezője volt.

A varsói gyalogos zarándoklat
A zarándoklatok mindig valamilyen szent helyhez vezetnek, ahol különleges alkalom
nyílik a természetfeletti megtapasztalására, a kegyelmek kiáradására. A zarándokok
számára azonban a kegyhelyhez vezető út nem pusztán a célba jutás eszköze, hanem
a zarándoklat fontos és meghatározó összetevője, különösen a gyalogos zarándoklatok esetében.6 A hétköznapokból való kiszakadás, a zarándoklat miliője teszi lehetővé,
hogy a résztvevők ﬁgyelmüket az út során Istenre fordítsák. A menetelésben, az időben
kitolódott vezeklés által tud az ember bűneitől, rossz szokásaitól megtisztulva, megszabadulva7 lelkében helyet készíteni Isten kegyelmeinek a befogadására.
1

A diagramot a varsói gyalogos zarándoklat regisztereinek áttanulmányozása (Kronika WPP K. kötet, 592.,
Sprawozdanie 1975, 1977, 1979, 1985, 1986) és Csóka János pálos szerzetestől nyert információk alapján
szerkesztettem.
2
A varsói gyalogos zarándoklat minden résztvevőjének regisztrálnia kell magát, nevét, lakhelyét, életkorát
feltüntetve. Ezeknek a regisztereknek a végén statisztika is található, amelyek áttanulmányozásával sikerült
képet kapnom a résztvevő magyar zarándokok számáról.
3
Blankenstein György atyának a szervezésben az előző években a zarándoklaton részt vevő bencés atya,
Somorjai Ádám segített hasznos tanácsokkal.
4
Dobszay János is megemlíti Bajcsy Lajos szerepét a magyarok lengyelországi útjának szervezésében
(DOBSZAY 1996. 18.).
5
A motivációk egy-egy szegmensét például az is megvilágította, amikor a menet közben imádkozott rózsafüzérek
egy-egy tizedét a zarándokok egyénileg, a mikrofonhoz járulva felajánlották különböző szándékokra.
6
BÁLINT -BARNA 1994. 161.
7
Ezt fejezi ki, hogy a honfoglalás előtti ótörök eredetű búcsú szavunk „kiürül, megszabadul” jelentéssel bírt
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1. kép: A Jasna Góra-i Fekete
Madonna kegyképe

A varsói zarándoklat célpontja Częstochowa városában a Jasna Góra-i pálos
kolostor, a lengyelek nemzeti
kegyhelye, ahová a Fekete
Madonna csodatevő képe8
vonzza a híveket már a 15.
század óta.
Jasna Góra unikális jellege a gyalogos zarándoklatok
gyakoriságában és a résztvevők kiugróan magas számában rejlik. A gyalogos zarándokok a Częstochowába érkező összes zarándok 6%-át
teszik ki.9
2. kép: A lengyelországi gyalogos zarándokútvonalak
hálózata Jasna Górára10

A gyalogos zarándokútvonalak az egész országot behálózva, különböző városokból
indulnak, de a legnépesebb és legrangosabb a varsói, mert ez az egyetlen, amelyet immár több mint háromszáz éve, 1711 óta11 megszakítás nélkül járnak. A kommunista hatalom ugyanis igyekezett visszaszorítani a társadalmi ellenállást reprezentáló gyalogos

(BÁLINT –BARNA 1994. 16.).
8
A kegykép Magyarországról Częstochowába a XIV. századi Anjou dinasztia magyar-lengyel kapcsolatai
révén került. Opulai László magyar nádor, majd Lengyelország helytartója 1384-ben adományozta a két évvel
korábban alapított pálos kolostornak (JACKOWSKI–PACH–RUDZINSKI 2004. 6.).
9
JABŁONSKI 2000. 153.
10
Forrás: PTASZYCA-JACKOWSKA – JACKOWSKI – GOSPODAREK 1996. 120.
11
1711-ben Varsó lakosai fogadalmat tettek, hogy ha a Szűzanya a várost tizedelő tífuszjárványnak véget vet,
hálából minden évben gyalogosan elzarándokolnak Częstochowába (PACAN 1996. 247.).
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zarándoklatokat, ezért korlátozó rendelkezésként12 évekig csupán ezt az egy útvonalat
engedélyezte,13 azt is csak azért, hogy a külföld felé reprezentálja az országban a vallásszabadság biztosítását. A politikai rendszer azért tartotta veszélyesnek a gyalogos zarándoklatokat, mert azokon lehetőség nyílott a szólásszabadságra és a véleménykinyilvánításra: a csoportvezetők a cenzúra megkerülésével a mikrofonokon keresztül több
ezer embernek hirdethették a diktatúra ideológiájával szemben a nemzeti történelmet
és a társadalmi problémákat érintő egyházi tanításokat.14
A varsói gyalogos zarándoklat immár évszázadok óta augusztus 6-án indul a Szentlélek templomtól, hogy a hívek 9 nap alatt, augusztus 14-ére Częstochowába érkezzenek, és másnap, Szűzmária mennybevételének ünnepén, Nagyboldogasszony napján
közel 200.000-en részt vegyenek az ünnepi nagy szentmisén. Az útvonal is változatlanul a többszász éves hagyományt követi, összesen 260 km-t tesznek meg 40–10 kilométeres bontásban,15 5–6 előre kijelölt pihenővel,16 az időjárási körülmények tekintetbevétele nélkül.
A varsói gyalogos zarándoklathoz az 1970-es évektől egyre több külföldi ﬁatal is csatlakozik. Először 1972-ben kilenc ország 36 állampolgára érkezett, közülük négyen Magyarországról.17 A külföldiek általában a nemzetközinek is nevezett 17-es ifjúsági csoportba
regisztráltak, 1975-ben már 15 országból,18 napjainkban pedig 25 országból érkeznek:
főleg Franciaországból, Olaszországból, Magyarországról, Csehországból, Szlovákiából,
Spanyolországból, Németországból, Belgiumból, Oroszországból és Ukrajnából.19

Magyar zarándokok a varsói gyalogos zarándoklaton
Kik és hogyan értesülhettek Magyarországon a varsói gyalogos zarándoklatról az
1970–1980-as években? Magyarországon 1948 után az evangelizációs tevékenységet,
a nyilvános vallásgyakorlást a politikai rendszer tiltotta és meg is torolta, az egyházszervezet működését az istentiszteletre korlátozta,20 jóllehet a kommunizmus minden
szocialista országban hirdette a szabadságjogokat, köztük a vallásszabadságot is.21 Az
1960-as évek második felétől a politikai hatalom részéről az enyhülés jelei voltak tapasztalhatóak, a Kádár-rendszer a magánszférában és a hagyományos keretek között

12

MACH 1996. 105.
Majd a gazdasági válság gerjesztette társadalmi feszültség miatt a kommunista hatalom már más gyalogos
zarándoklatok szervezését is engedélyezte (JABŁONSKI 2007. 72.).
14
JABŁONSKI 2000. 333.
15
A szervezők Jasna Górához közeledve minden napra kevesebb kilométert határoznak meg. Ahogy fogytak a
napi távok, az ébresztőt is egyre későbbre tették, és a pihenőidők is egyre hosszabbak lettek. 2007. augusztus
7-én, 8-án, 9-én hajnali 4-kor volt az ébresztő, 10-én 5 órakor, 11-én fél 6-kor, 12-én és 13-án fél 7-kor, 14-én
pedig már 7 órakor.
16
A szervezők a pihenőhelyeket egy-egy útba eső kegyhelyen, nemzeti emlékhelyen, de legtöbbször nagyobb
létszámú csoport letelepedésére alkalmas tisztáson jelölik ki, ahol a zarándokok erőt gyűjthetnek a következő
útszakaszra. A megállóhelyeken a sérülteket ellátó egészségügyi szolgálat mellett többnyire különböző árusok
étellel-itallal várják a megfáradt zarándokokat.
17
Kronika WPP I. kötet, 592.
18
Olaszország 70, NDK 40, Csehszlovákia 30, NSZK 15, Magyarország 15, Portugália 5, Ausztria 3, Svédország
2, Svájc, Japán, Franciaország, Anglia, USA, Belgium és Marokkó 1-1 fővel képviselte magát (Sprawozdanie,
1975).
19
JACKOWSKI–KASZOWSKI 1996. 187.
20
Az egyház léte megkérdőjelezte a politikai berendezkedés legitimitását és csökkentette annak stabilitását
(TOMKA 1991. 70.).
21
TOMKA 2005. 33.
13
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gyakorolt vallásosságnak bizonyos határokon belül már teret engedett,22 de a hatalom
részéről az egyház elnyomása egészen a rendszerváltásig jelen volt.23 Az üldöztetések
és hátrányos megkülönböztetések a hitükért, egyházukért a megpróbáltatásokat kiálló keresztényekben hitvalló lelkiséget alakított ki. A hitnek eme tudatos, egyéni döntésen alapuló vállalása egy új típusú vallásosság kialakulásához vezetett, amely elsősorban a kisközösségekben24 és főleg a ﬁatalok körében terjedt.25 Az ország nagyobb
városaiban jó néhány templom ifjúsági központtá vált, és elsősorban az egyetemisták
körében komoly lelkipásztori kezdeményezések születtek. Ezek az ifjúsági mozgalmak a rendőri megtorlásoktól tartva26 csak kevésbé nyíltan szervezkedhettek,27 mert
az ifjúság megnyerése a politikai hatalom számára stratégiai jelentőségű kérdés volt.
Mivel az egyház nem rendelkezett valódi gyülekezési szabadsággal, és a pasztoráció
közösségteremtő formáit a hetvenes években is legfeljebb eltűrték,28 a varsói gyalogos
zarándoklat híre csak informálisan, személyes ismeretségen keresztül, szájról-szájra
terjedhetett, ifjúsági hittanosok, kisközösségek tagjai között, akik hálózatot alkotva,
mindannyian szoros kapcsolatban álltak egymással. Mivel csak azok értesülhettek
róla, akik adott közösséghez tartoztak, homogén csoportot alkottak és nagyon nagy
volt az összetartozás-tudatuk.
Mi változott a rendszerváltás után? Ezzel szemben 1989 után, az 1990. január 24-én
született lelkiismereti- és vallásszabadságról szóló törvény értelmében már nyilvánosan
szervezhették a varsói gyalogos zarándoklatra a magyar csoportot kezdetben Varga Kapisztrán atya vezetésével az újjáalakult esztergomi ferences, majd 1997-től a pécsi pálos
szerzetesek. Az érdeklődők immár országos kiterjedtségű keresztény hetilapokból, a
Keresztény Életből és az Új Emberből, templomi hirdetésekből és olykor plakátokról
is tájékozódhattak, ezért az ország különböző pontjairól és Erdélyből is érkeztek, és
életkori összetételük is igen változatos volt, de többségben voltak a ﬁatalok. Az immár
legális és „hangosabb” felhívásból fakadóan, a magyar csoport heterogén összetétele,
a lakóhely és életkor mellett a családi állapotra, zarándoklaton való részvételre is kiterjedt, azonban a zarándoklat híre továbbra is a hívő lakosság körében terjedt.

Jasna Góra magyar zarándokainak motivációi
Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a résztvevők mindkét korszakban hívő katolikusok voltak, akiket hitük nyilvános, tüntető jellegű megvallása és a közös vallási élmény
utáni vágyódás is a zarándoklatra vonzott. A résztvevőket turisztikai szempontok nem
vezérelték, kizárólag a zarándoklat miatt utaztak Lengyelországba, egyéb látványosságokat nem tekintettek meg. Az, hogy a résztvevők mind hívők voltak, a varsói gyalogos
zarándoklat jellegéből adódik, ahol a profán szféra alátámasztotta a vallásgyakorlat
lehetőségét az ébresztőtől a takarodóig. Mindennap közös szentmisén vettek részt,
22

SZÁNTÓ 1998. 15.
Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában előkerült a „Varjak” álnevű nyomozási anyag, amely
az 1980-as években egy katolikus kisközösségek elleni pert készített elő. Ebből kirajzolódik, hogy számos
csoportot, több közösségvezető papot és világot ﬁgyeltek meg. A BM csak a pártvezetőség döntésére várt, hogy
induljanak a házkutatások és ítéletek (TOMKA 2005. 207.).
24
A kisközösségekről bővebben ld.: KAMARÁS 1987; KERÉKGYÁRTÓ 1990; TOMKA F. 1985.
25
LUKÁCS 1991. 86–87.
26
A rendszer az ifjúsággal való foglalkozást tartotta a leginkább veszélyesnek, ezért volt a legkeményebb és a
legkevésbé elnéző ezen a téren (BERTALAN 2000. 317.).
27
DANKÓ 1991. 80.
28
LUKÁCS 1991. 85.
23
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menet közben egyházi énekeket énekeltek
és imádkozták az Úr angyalát, a hagyományos és az irgalmasság rózsafüzérét,
emellett a csoportvezetők elmélkedéssel is
készültek, és esténként, a szálláshelyen újból összegyűltek, hogy közösen végezzék
el az apelt.29
Mivel az 1970–1980-as években a ﬁatalok részvételét a zarándoklaton elsősorban
közösséghez tartozásuk tette lehetővé,
kevésbé voltak hangsúlyosak az egyéni
indíttatások, elsősorban együtt akartak
lenni, a közösségi együttlét, a közösségi
lét keretében gyakorolható vallásosság, ehhez kapcsolódóan vallási identitásuk megerősítése kapta a legnagyobb hangsúlyt. A
zarándoklaton megtapasztalhatták, hogy
az Istenbe vetett hitük nem maradi dolog,
hanem élő és elfojthatatlan, ezáltal támo3. kép: A magyar csoport 2007-ben a
gatást és biztatást kaptak vallásgyakorlanemzeti lobogóval a varsói gyalogos
tukhoz a mindennapokban. Részvételük a
zarándoklaton.
politikai rendszerrel szembeni ellenállás,
a lázadás egyik kifejezéseként is szolgált a nemzeti és lelki függetlenségért folytatott
küzdelemben. Jasna Górának, mint a közép-kelet-európai totalitarizmussal szembeni
lelki erődítménynek a jelentőségét Barna Gábor is megvilágította.30
Ezzel szemben a rendszerváltás után a magyar zarándokok döntésüket egyénileg
hozták meg, már nem közösséghez tartozásuk sarkallta őket a kiutazásra. A testi megpróbáltatásokat valamilyen szándékuk, kérésük beteljesüléséért ajánlották fel: otthon
maradt szeretteikért, egészségi állapotuk javulásáért, a szenvedéseik elviseléséhez,
feladataik teljesítéséhez szükséges lelki erőért, illetve Magyarország felvirágzásáért.31
Emellett volt, akit a lengyel nép iránti szimpátia vagy a lengyelek vallásossága vonzott, és
a Szűzanyához és a pálos szerzetesekhez kötődésüket is megnevezték. A totalitáriánus
rendszer megszűntével a zarándoklat a tiltakozó többletjelentését elvesztette, napjaink
zarándokait elsősorban gyalogos zarándoklatra vonatkozó szükségletük vezérli, ahol
van idő és lehetőség, hogy a mindennapokból kiszakadva elgondolkodjanak életükön,
megerősítsék kapcsolatukat Istennel és a kiáradó kegyelmek által, lelkileg feltöltődve
térjenek vissza környezetükbe.

29
Az apel egy énekekből, elmélkedésből és egy tized rózsafüzérből álló imádság, amelyet Stanisław Wyszynski
prímás hirdetett meg. Lengyelország katolikusait arra kérte, hogy minden nap este 9 órakor imádkozzák a
lengyel nemzet erkölcsi megújulásáért.
30
BARNA 2005. 47.
31
Mivel a szocializmus évtizedeiben csak a vallási ünnepeken lehetett az egészséges nemzeti érzést
megvallani, ezeken az alkalmakon a vallási és hazaﬁas érzelmek és jelképek összefonódása ﬁgyelhető meg
mind a mai napig (BARNA – PUSZTAI 1999. 13.). Mind az 1970–80-as években, mind napjainkban a magyar
zarándokok fontosnak tartották nemzeti hovatartozásuk jelzését és kifejezését a piros-fehér-zöld lobogó által.
Napjainkban a magyar nemzeti színeket egyénileg is viselték, kokárda és karszalag formájában, és amellett,
hogy a zarándoklatot többen Magyarország jövőjéért ajánlották fel, 2007. augusztus 14-én a magyar szentmisét
is Częstochowában, a Mária-kápolnában.
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Konklúzió
Kutatási eredményeim alapján megállapítható, hogy a két korszak, az 1970–1980-as évek
és napjaink politikai berendezkedése, ehhez kapcsolódóan a vallásgyakorlás lehetőségei alapvetően meghatározták a magyar zarándokok összetételét, és a Lengyelországba
utazás tényét, ebből fakadóan motiváltságukat is.
Míg az 1970–80-as években a varsói gyalogos zarándoklat a hitvallásnak, a nyilvános
vallásgyakorlásnak a nagymarosi ifjúsági találkozó mellett kizárólagos lehetőséget biztosított napjaink zarándokai már hitük megélésének és elmélyítésének kifejezetten ezt a
módját, a gyalogos zarándoklatot választják, az immár kibővült kínálatból. A rendszerváltást követően ugyanis a totalitáriánus rendszer megszűnésével egyrészt lehetőség nyílott az országhatáron belüli nyilvános vallásgyakorlásra, így hazánkban is felvirágozhatott a gyalogos zarándoklatok hagyománya. Másrészt a nyugati határok megnyitásával, a
mozgástér kitágulásával Jasna Góra elvesztette az addigi elsődleges szerepét.
Ehhez kapcsolódóan a Lengyelországba utazást is más-más szempontok idézték elő
a két korszakban. Az 1970–80-as években vonzerőt jelentett, hogy Lengyelország mint
szabad világ lebegett a szocialista blokk katolikusai előtt, ahol a kommunista vezetés
a társadalmi nyomás hatására nem tudta a nyilvános vallásgyakorlást megakadályozni.
Emellett a határok átlépését csak a keleti tömb országai között preferálták, így adott volt
a célország, mert a többi jelentős vallási központ a magyarok számára elérhetetlen volt.
Ezzel szemben napjainkban már számos külföldi búcsújáróhely közül választották a
lengyelországi kegyhelyre a zarándoklást. Ezért megﬁgyelhető, hogy napjaink zarándokai számára sokkal meghatározóbb volt a lengyelek iránti szimpátia.
Abból adódóan, hogy az 1970–80-as években a ﬁatalok adott közösséghez tartozásuk
miatt mentek a zarándoklatra, miután ifjúsági csoportjuk, közösségük a továbbtanulás,
munkavállalás, családalapítás folytán szétszéledt, nem jutottak el többé Jasna Górára.
Annak ellenére, hogy napjainkban sokkal nagyobb nyilvánosságot kaphat a varsói
gyalogos zarándoklat, mégse tud tömegeket megmozgatni, mint az 1980-as években.
Ennek oka, hogy egyrészt a nem megfelelő csatornákon, nem is jut el a híre a célközönséghez, a hívő ifjúsághoz, másrészt pedig, hogy már nem kell betöltenie egy vákuumot, hiszen a magyar ﬁatalok, immár hazájukban zarándokolhatnak több napon
keresztül gyalogosan, többek között Mátraverebélyszentkútra vagy Márianosztrára.32
2008-ban a pálos szerzetesek például nem is szervezték meg a magyar csoport kiutazását. A Magyar Pálos Rend ugyanis 2008-ban ünnepelte 1308-as pápai jóváhagyásának
700. évfordulóját, ezért a magyarországi pálos kolostorok bemutatására, népszerűsítésére törekedtek. Abban az évben a híveket a szintén augusztusban, Esztergomból
Mátraverebély-Szentkútra induló többnapos gyalogos zarándoklaton való részvételre buzdították, mert annak útvonala érinti a pálos rendi szerzetesek által gondozott
márianosztrai kegyhelyet.
A zarándoklaton való részvétel tehát szervesen kapcsolódik az adott korszak politika- és társadalomtörténetéhez, társadalomnéprajzához. Ezért úgy gondolom, hogy a
zarándoklatokon résztvevők motiváltságának kutatásán keresztül megragadhatóvá válnak a társadalmi élet bizonyos jellemvonásai, az emberek kielégítetlen szükségletei,
amelyekre többek között a gyalogos zarándoklaton való részvétel is gyógyírt jelenthet.
32
Ezek a magyarországi ifjúsági gyalogos zarándoklatok mind a varsói gyalogos zarándoklat hatására és annak
mintájára születtek.
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Szunomár Szabolcs

A legjobb védekezés a támadás?
A Szovjetunió és 1941. június 22-e.
Kísérlet egy történész-vita értelmezésére

,,1941

. június 22-e: A náci Németország megszegve a korábbi megnemtámadási szerződést, lerohanja a Szovjetuniót.” Azok, akik valamennyire
jártasak a modernkor történelmében, így azonosítják be ezt a napot.
A közelmúltban lejátszódó közép-kelet-európai rendszerváltások lehetővé tették a
kutatók számára, hogy mindaddig átléphetetlen politikai határvonalak nélkül fogalmazzanak a ,,dicsőséges Vörös Hadseregről”, és a szóban forgó dátumot megelőző eseményekről. Kevés levéltári hivatkozással ellátott Jégtörő című művében Viktor Rezun,
hazájából disszidált GRU tiszt, írói nevén Viktor Szuvorov tört lándzsát egy 1941 nyarára időzített és aztán végül elmaradt szovjet preventív csapás álláspontja mellett, ezzel
megindokolva a katonákon eluralkodó fejvesztettséget, zavart, valamint a védekezésre
való teljes képtelenséget.1 Művei és az időközben hozzá hasonló hangot megütő írások
tartalmuk újszerűségei révén meghökkentették, ugyanakkor meg is osztották a történésztársadalmat Oroszországban, Nyugaton és Magyarországon is. A témáról folytatott
vita jelentős része már az 1990-es években lezajlott, új elem 2000 után igazából nem
merült fel, újabb források nem kerültek ezzel kapcsolatban nyilvánosságra, a meglévő,
ismert adatokat kombinálják, ki-ki a maga szájíze szerint.2 Az objektivitása törekedő
kutatóknak ugyanakkor keserű szájízt adhat a téma sokszor politikai szándékokból történő megközelítése, kezelése és felhasználása.
A téma részletekbe menő kutatása nehézségekkel küzd, hiszen az orosz levéltárak
ezen a ponton igen szűkmarkúak a források nyilvánosságra hozásában. Magatartásuk
teljesen érthető, hiszen bizonyára kényelmetlen lenne beismerni, hogy a kétségkívül
hatalmas győzelmet és egyben óriási áldozatvállalást is jelentő Nagy Honvédő Háború
csak szükségszerű pótcselekvésként szerepelt a történelem színpadán.
Amennyiben valóban létezett szovjet oldalon egy elhatározott támadási terv és annak megvalósítására katonai előkészületek történtek, ezt a tényt egykori politikusok és
katonák visszaemlékezéseiben hiába keresnénk. Kellő távolságtartással kell szemlélni a
másik oldalon a harcokat irányító német tábornokok memoárjait is, egy szovjet veszély
kitűnő hivatkozási alapot teremthet saját agresszív szándékaik kisebbítésére.
Az 1930-as évek második felének egyre fokozódó nemzetközi légkörében a
Szovjetuniónak létérdekévé vált, hogy egy esetlegesen bekövetkező fegyveres konﬂiktusban ne a ,,kapitalista országok” egyesített erejével kerüljön szembe. Sztálin ezért kötötte meg 1939. augusztus 23-án a megnemtámadási egyezményt a hitleri Németországgal.

1

Amellett, hogy írója szakmáját tekintve nem történész, olvasásakor inkább tűnik politikai megrendelésre
szánt ,,kurzusműnek”, mint tudományos alkotásnak
Ennek részleteit lásd Hadtörténelmi Közlemények 1996–97-es, és az Élet és Irodalom 2009. szeptemberi–
októberi számaiban
2
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Amikor alig több, mint egy héttel később, szeptember 3-án a német hadműveletekre
válaszul Nagy Britannia és Franciaország hadüzenetet küldött Berlinnek és kitört a második világháború, Sztálin lényegében elérte célját, országa kimaradt belőle.
Másrészt 1917. novemberi tettüket az orosz bolsevikok nem egyedi jelenségnek
szánták, biztosak voltak abban, példájukat szinte egész Európában követni fogják.
Álláspontjuk szerint a kizsákmányolt proletárok által kirobbantott és győzelemre vitt
felkelések szükségszerű eseményei a történelemnek. Sztálin korábban sokszor kinyilatkoztatta, békés viszonyok között a kommunista pártok nem tudják átvenni a hatalmat,
a világforradalom bekövetkeztére csak általános gazdasági válság, vagy újabb nagy háború során nyílik igazán alkalom. Hasonló véleményének adott hangot 1939 őszén is.3
Tehát a második világháború kezdetétől fogva a szovjet vezetésben saját biztonságán
túl a szocializmus terjesztésének gondolata is felmerült.
1939–1940 folyamán a Szovjetunió élve a Ribbentroptól kapott kelet-közép-európai
,,szabad kéz” lehetőségével olyan területeket csatolt magához, amelyek egykoron a cári
birodalom részét képezték és az első világégés után vesztek el számára. Ugyanakkor a
Finnországgal vívott ,,téli háború” felfedte a Vörös Hadsereg alapvető hiányosságait, a
tisztogatások hadvezetésre káros következményeit.
Az 1940 tavaszán végrehajtott személyi, katonai és gazdasági átszervezések, szigorítások halaszthatatlanságát Németország időközbeni látványosan gyors és hatékony
nyugati hadjárata is mutatta. Sztálin és Molotov ugyan elküldték gratuláló távirataikat
a náci vezetésnek, ám a gépezetbe homokszemek kerültek. A sztálini logika szerint az
,,imperialista hatalmak” háborúja az első világháború lövészárkaira emlékeztető hoszszú és kimerítő ,,anyagcsata” lesz, ezzel nyílik majd a Szovjetunió számára óriási lehetőség érdekei maximális érvényesítésére. Így viszont a ,,nagy összecsapás” időpontja
könnyen előrébb kerülhetett a Moszkvában tervezettnél.
Ugyanakkor a reformok mellett számos ﬁgyelemre méltó intézkedés történt, melyek
szertefoszlatják a békés építőmunkába feledkező, mit sem sejtő Szovjetunióról korábban alkotott mítoszt.
1940 nyarán és őszén számos parancsnoki-törzsvezetési, harcászati gyakorlatot és hadijátékot rendeztek. Támadó hadműveleteket modelleztek, harckocsik és repülőgépek
segítségével végrehajtott mélységi áttöréseket mutattak be és értékeltek ki.4 Ugyanerre
az időre tehetőek egy Németország elleni lehetséges háború tervének első változatai is.5
Az 1940 decemberében tartott magasabb-parancsnoki értekezlet hangulata és szellemisége már egyértelműen Németországot jelölte meg, mint lehetséges jövőbeni ellenfelet.
A nyugati hadjárat előkészületei 1941 elejétől határozottabb formákat nyertek.
Februárban hagyták jóvá az ország mozgósítási tervét ,,MP-41”6 fedőnévvel. Márciusáprilisban két katonai körzet, – a Balti és Távolkeleti – kivételével elrendelték az 1921.
szeptember 1-e után született sorkötelesek behívását, akikre az előző évben valamilyen
okból nem került sor. A sorozások mindenhol titokban, újsághirdetések és feldíszített
termek nélkül zajlottak.7
A szovjet offenzív szándékokat előtérbe helyező kutatók előszeretettel hívják fel a ﬁgyelmet Sztálin 1941. május 5-én, a katonai akadémiák végzősei előtt tartott beszédére.
Már önmagában óvatosságra utalt az intézkedés, miszerint a katonai iskolákban előre3

KOLONTÁRI 2003. 74.
MOSZKALENKO 1982. 8.
5
MINC 2011. 79–80.
6
Mobilizacionnij Plan=Mobilizációs Terv
7
KOLONTÁRI 1999. 132.
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hozták a tanévzárást, megvonták a szabadságokat és a parancsnokokat egységeikhez
irányították.8 Az elhangzottak korábban nem kerültek bele Sztálin válogatott beszédei
közé és a korabeli sajtó is elég szűkszavúan, általánosságokba merülve cikkezett róla.
Sztálin aznap két téma köré rendezte gondolatait, a Vörös Hadsereg állapotát, illetve
a nemzetközi helyzetet elemezte. Az este leglényegesebb momentuma viszont akkor következett be, amikor a pohárköszöntők alkalmával az egyik tiszt a diktátor által korábban
meghirdetett békepolitikát éltette, mire ő (Sztálin) így válaszolt: ,,Engedjenek meg egy kiegészítést. A békepolitika biztosította a békét országunk számára. A békepolitika jó dolog.
Mi egészen addig védelmi politikát folytattunk, amíg fel nem fegyvereztük hadseregünket, amíg nem láttuk el korszerű harci eszközökkel. Most, amikor hadseregünket megújítottuk, modern harci eszközökkel láttuk el, amikor erősek lettünk – most át kell térnünk
a védekezésről a támadásra. (…) A védelemről át kell térnünk a támadó katonapolitikára.
Támadó szellemben kell átalakítanunk nevelőmunkánkat, propagandánkat, sajtónkat. A
Vörös Hadsereg modern hadsereg. A modern hadsereg pedig támadó hadsereg.”9
Ezután a média átállítása németellenes irányba már tervszerűbben folytatódott, a
különböző orgánumokban, politikusok beszédeiben egyre gyakrabban ismételt kifejezéssé vált a ,,szocializmus frontjának kiszélesítése” jelszó.
Április és május folyamán hadgyakorlatok ürügyén tartalékosok behívását kezdték
meg, a bevonult kb. 800 000 főt a nyugati körzetekbe irányították.10
1941. május 15-én Zsukov átnyújtotta Sztálinnak a ,,Meggondolások a Szovjetunió
fegyveres erőinek hadászati felfejlődésével kapcsolatban a Németországgal és szövetségeseivel való háború esetére” címet viselő dokumentum ötödik, a korábbiaknál precízebben megszerkesztett változatát.11 Bevezetőjében Alekszandr Vaszilevszkij, a háború
során szintén fényes karriert befutott marsall fogalmazta meg legtisztábban a határra felsorakozott német csapatok elleni megelőző csapás szükségességét.12 Az először
1993-ban publikált, kézzel írt 15 oldalas, egyetlen példányban készült dokumentum
mellékletei, a térképek, táblázatok, stb. a mai napig titkosítva vannak.13
A Sztálin elé beterjesztett tervezet konkrét hadműveleteket tartalmazó része szerint az előzőek logikus folytatásaként a legkiválóbb és legtöbb szovjet haderőt a közös
német-szovjet határ déli részére összpontosítanák, ez képezné a támadás súlypontját. Elvágnák egymástól az Oderánál és a lengyel területeken állomásozó német haderőt.14 A Nyugati Front a Délnyugatihoz képest kisebb erőkkel Varsó irányába indul.
Ugyanebben az időben egy Prut folyón átkelő hadsereg megszállja, a Krím-félszigetről
felszálló repülőgép ﬂotta pedig bombázza a romániai olajmezőket, megbénítva ezzel
Hitler létfontosságú nyersanyagszállítmányait. A támadás 30. napján el kell érni a VarsóLodz-Oppeln vonalat, a siker érdekében az első rohamra 152 hadosztályt vonnak össze,
az ellenfél erejét 100 hadosztályra becsülték.15
Végrehajtásában a kulcspozíciókat kaptak a Kijevi Különleges Katonai Körzetben szolgáló, Tyimosenko és Zsukov ajánlásával, valamint kitűnő helyismerettel rendelkező tisztek. Zsukovra a Délnyugati- és a Déli Front tevékenységnek koordinálása hárult volna.16
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A hadművelet első szakaszának sikeres lezárása után a következő lépés Berlin irányában megindított roham lehet, de egyben lehetővé is teszi a szovjet politikai vezetésnek az erő pozíciójából kezdeményezett tárgyalásokat Közép-Európa jövőjéről.
Mindenesetre ilyen távlatokhoz kapcsolódóan nem hoztak döntést.17
A felvázolt ,,Meggondolások” ismeretében érdekes olvasmány Ivan Bagramjan, a
Kijevi Különleges Katonai körzet hadműveleti osztályának vezetője által leírt szemleútja a Kárpátok hegyeiben. 1940 végén továbbküldött jelentéseit nem védőállások kiépítésének céljával fogalmazta meg, sokkal fontosabb volt számára, hogyan lehet a legkönnyebben átkelni a magas hegyek szűk hágóin keresztül.18 A hegyek délnyugatra, az
ellenfelek irányában magasodtak.
A terv elkészültéhez és jövőbeni sorsához igencsak megosztottan viszonyulnak a
történészek. Még az sem teljesen tisztázott, Sztálin egyáltalán elfogadta-e a tervezetet, és ha igen, aláírásával hitelesítette-e azt?19 Másrészt természetesen minden állam
többféle eshetőségre felkészíti hadseregét, emellett igyekszik kezdettől fogva kezében
tartani az események menetét, meghatározva a konﬂiktus kirobbanásának idejét, lehetséges helyszínét. Még akkor is, ha jelen esetben a hatalmas távolságok és a ,,felperzselt föld” taktikája lehetőségeket kínált a védekezésre. Az önként vállalt visszavonulás
nem egyezhetett az ,,európai proletáriátus felszabadításának” céljával. De a támadásról
szóló vázlatok sem jelentenek önmagukban még semmit, az igazi kérdés inkább az,
tettek-e konkrét lépéseket a megvalósítására 1941 tavaszán? A május végi-június eleji
történések legalábbis arra engednek következtetni, hogy igen. Vannak olyan kutatók,
akik szerint a május 19-i haditanács, napirendre térve a történtek felett, döntött az indulásról és a következő hetek eseményei már ennek szellemében történtek.20 Plesakov
történész szerint az említett titkos találkozó öt nappal később, 24-én történt.21
1941 májusában–júniusában a katonák hatalmas áramlása folytatódott nyugat felé.
A Vörös Hadsereg jól álcázott menetelés keretében a határvonal felé indult, az akciót
számos szovjet tábornok megemlíti emlékirataiban.22 1941. május 13-tól 22-ig a meglévők mellé további négy hadsereget vonultattak fel a határra.23 Zsukovval ellentétben
Styemenko tábornok négy helyett ötöt említ, vagyis az előzőekkel együtt a 20. sorszámmal ellátott hadsereg is a határ felé tartott.24
Június 14–16-án a második vonal 114 hadosztályát állandó körleteinek elhagyására és
a határtól 20–80 km távolságban fekvő megindulási terepszakaszaik elfoglalására utasították. A művelet befejezésének határideje: július 1.25 Sztálin felszólította a repülőgépgyártásért felelős szerveket, június 25-től a kibocsátott harceszközök számát az addigi
napi 20-ról 50 db-ra emeljék.26
Május 27-i dátummal a leendő frontparancsnokok megkezdték berendezni harcálláspontjaikat, majd ezeket június 14 és 19 között el kellett foglalniuk.27 A határmenti
körzeteknek június 12–15. között kiadott utasítás szerint a mélységben elhelyezett hadosztályokat az államhatár közelébe indították, június 19-én megkapták a repülőterek,
17
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az egységek, a telephelyek, a raktárak és támaszpontok álcázására vonatkozó parancsot, valamint hozzáláttak repülőgépeik széttelepítéshez.28 Ugyancsak június 19-én az
európai kontinenshez tartozó vizeken horgonyzó 3 hadiﬂottánál elrendelték a harckészültséget.29 Június 21-én a katonai körzetek átadták helyüket a frontoknak, a körzetparancsnokokból frontparancsnokok lettek, ami egyértelműen a békés időszak végét
jelentette. Katonaság mögött tizenegy rendőrezredet is felállítottak, a majdan elfoglalt
területek paciﬁkálására.30 Ugyanekkor a már ,,szocialista útra tért” nyugati országrészekről megkezdték az osztályidegennek tartott elemek – kb. 170 000 fő – összegyűjtését és deportálását.31
Még az 1970–1980-as években kiadott 12 kötetes Második világháború története is
elismeri, hogy a szovjet csapatok első vonala a határhoz túl közel, 50 km-es távolságon
belül helyezkedett el, a 3., 10., 6., és 26. hadseregek ezt még fokozva, kiszögellésekben,
életveszélyes helyzetben álltak.32 Ha védekezni akartak volna, hátrébb helyezik őket,
megvárva, míg az ellenfél szétbontakozik a támadása során. Ugyanígy védekezés szempontjából abszurd módon helyezték el a hadsereg lőszer- és üzemanyagkészletének
jelentős részét. Eredetileg az utánpótlás helyéül a Volga bal partját jelölték ki, végül a
tárolásukra szolgáló raktárak megépítését inkább a határ közelében kezdték el.33
Az újonnan létesített reptereket a határtól 80 km-nyi távolságban építették,34 a gépek hatótávolságuk végpontját az ellenfél légterében érhették el. A bemutatott stratégia
szintén támadáshoz logikus, védekezéshez viszont nagyon veszélyes művelet. A Vörös
Légierő többsége földi hadműveleteket támogató bombázó vagy vadászgép volt,35 céljuk
az ellenség repülőerőinek földön tartása, ezzel a légifölény kivívása, az ellátó létesítmények, hírközlő berendezések, vasútvonalak elpusztítása. Légicsatákban nagyon sebezhetőeknek bizonyultak, a csatarepülők ugyanis két személyesek, az elől lévő pilóta a vezetésre ﬁgyelt, a hátsó kezelte a géppuskát. A legújabb konstrukciók mindegyike azonban
1 kezelőt tudott a fedélzetén.36 Belőlük nyugaton 1540 db várta a felszállási parancsot.37
Először érthetetlen az olvasó számára, visszaemlékezéseikben Zsukov és
Vaszilevszkij miért méltatlankodtak az 1939–1940 folyamán visszaszerezett területek
állapotát jellemezve. Arra panaszkodtak, hogy az úthálózat rossz minőségű, alig van
híd, a meglévőek sokszor a harckocsikat sem bírják el, a nyugat felé tartó vasútvonalak
áteresztőképessége csekély.38 Hiszen védekezés szempontjából az általuk talált állapot
kedvező, a benyomuló ellenség nem talál átkelésre szolgáló hidakat, a többit pedig csak
alá kell aknázni. A határ menti fejletlen infrastruktúra előnyt jelentett. Támadási szándék esetén teljesen érthetőek az általuk leírtak, a határra felzárkózó hadsereg feltöltésének gyorsasága az úthálózat sűrűségén múlik, nem mellékesen a harcok megindulásakor ezeken a vonalakon áramlik majd a szükséges utánpótlás.
Mindezen tényezők egy preventív csapás tervét támasztják alá. Ha Sztálin eleve védekezni akart volna, a határ mentén lövészárkokból, ágyúkkal és géppuskákkal ellátott
betonbunkerekkel, szögesdrót akadályokkal és aknamezővel kiegészített többlépcsős
28
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védelmi vonalakat építtet ki, mely kivérezteti és felőrli az ellenfelet. A fegyverkezésben
előnyt ad a távolsági nehézbombázóknak, aknarakó hajóknak, csatarepülőgépeknek.
Felfuttatja a páncéltörő és légvédelmi ágyúk gyártását. Azonban nem így történt.
A harcokat megelőző hónapokról a legtöbb irodalom olyan képet közvetíti felénk,
Sztálin eleve nem hitt a német támadás bekövetkeztében, egyesek szerint még meg is
bízott Hitler szavában, nem rúgja fel a megnemtámadási egyezményt, nem kezd kétfrontos háborúba, mely nem is olyan régen már katasztrófába sodorta Németországot.
Tény, Sztálin az ,,európai világháború” időszakában a felszínen mindvégig a
Németországgal fenntartott jó viszony további meghosszabbításában volt érdekelt.
1941 tavaszától már számos csatornán – a határ menti körzetekből, külföldi diplomatáktól és politikusoktól, hírszerző szervektől – érkeztek a közelgő veszélyről szóló egyre
erősebb ﬁgyelmeztetések. Nagy játszma volt készülődőben, Sztálin azonban továbbra
is passzivitást mutatott. Parancsban tiltotta meg a kémrepülők lelövését. Nehezen képzelhető el a véres kezű, viszont ravasz és teljhatalmú diktátorról, aki saját elvbarátait is
kivégeztette, vagy munkatáborba küldte, hogy megbízott a ,,Mein Kampf” írójában. Már
csak azért sem, mivel Hitlernek a börtönben írt művét ő fordíttatta le orosz nyelvre.39
Navitásának saját szavai mondanak ellent. Még szinte meg sem száradt a tinta a megnemtámadási szerződésen, Sztálin aznap este Nyikita Hruscsovnak – a későbbi utódnak
– a következőket mondta: ,,Tudja, itt játék folyik, hogy ki jár túl a másik eszén, ki csapja
be a másikat.”40 ,,Nos, ki fogja becsapni a másikat? Mi csapjuk be Hitlert.41 Az esetet
megerősíti Nyikolaj Kuznyecov haditengerészeti népbiztos is: ,,Amikor Ribbentrop eltávozott a teremből és Sztálin egyedül maradt környezetével, azt mondta: Azt hiszem,
sikerült túljárnunk az eszükön.”42 E néhány mondat rávilágít arra, mennyire tisztában
volt partnerével kötött szerződés komolyságával és országa várható jövőjével.
Amennyiben nem tartott érdemben egy német behatolástól, az élőerő és anyagi eszközök tekintélyes részének nyugati határokon való összevonása csakis saját támadó
szándékával magyarázható.
A másik közkedvelt, Sztálin magatartását jellemző elmélet szerint a pártfőtitkár
számolt az ellene irányuló agresszióval, de mivel nem tartotta még hadseregét és az
országot alkalmasnak a harc sikeres megvívására, minden eszközzel annak elodázására törekedett. Bízott abban, ha sem külpolitikai, sem katonai téren nem provokálja
Németországot, akkor talán kihúzhatja a nyarat, az őszi időjárás pedig már eleve kizárná a háború kitörését, így nyerne még egy értékes évet, amit a haderő fejlesztésére
fordíthatnak.
Következő alternatíva szerint Sztálin úgy vélte, ha a németek megindulnak, előtte
benyújtják követeléseiket (területi, gazdasági, stb.). Az ultimátumról való egyezkedések vagy annak elfogadása időt biztosít a hadsereg összpontosítására. Sztálin nem vette
számításba, a villámháború egyik legfontosabb ereje a meglepetés.
A preventív szovjet csapás elméletét kritizálók vagy egyenesen elutasítók érvként
hozhatják fel, ugyan Németország Narviktól Athénig terpeszkedett szét, mégis az eredeti sztálini koncepció szerint egy nyugaton meggyengült, leharcolt, kimerült német
hadsereget kellett támadnia, ezzel szemben hadjáratok nemhogy nem csökkentették a
németek harcértékét, de mind önbizalmukat, mind gazdasági potenciáljukat jelentősen
megnövelték. A következő cáfoló argumentum szerint az öt évre szóló szovjet–japán
39
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egyezmény után a kétfrontos háború lehetősége csökkent, de mégsem lehetett teljesen
kizárni Észak-Szahalin vagy Vlagyivosztok japánok általi lebombázását. Mindezen körülmények mérlegelésekor az óvatosságra hajlamos szovjet diktátor dönthetett a még
további kivárás mellett.
Egy támadás megvalósítása a valóságban nem csak a szándékon múlik. Megindításához
igen komoly előkészületek kellenek, hiszen milliós tömeghadseregekről volt szó. A nyugati határok védelmében 5 katonai körzet osztozott, ide az összesített létszámból június
22-ére virradóra 170 hadosztály és 2 dandár (összesen 2,9 millió fő) került.43
A náci Németország és szövetségesei támadásának bekövetkeztekor a Vörös Hadsereg
személyi állomány terén összesen 5 774 000 főt tett ki.44 A 303 hadosztály mellett
117 581 db löveget és aknavetőt, 25 784 db harckocsit, 24 488 repülőgépet45 kitevő, a
világ akkori leghatalmasabb hadereje 1941 júniusára még nem érte el a harckészültség
kellő fokát, az állomány feltöltéséhez, a fegyverek egy részének és a lőszerkészletnek
az első vonalba juttatásához még szüksége volt néhány hétre. A fegyvernemek messze
álltak tevékenységük összehangolásától.46 Lassította az előkészületeket, hogy azokat a
németek elől teljesen rejtve igyekeztek végrehajtani, pl. a vasúti szerelvények és katonai menetoszlopok éjszaka közlekedtek, ráadásul az ellenfelénél nagyobb létszám- és
eszközállományról beszélünk.
Június első felében a Kreml ura keveset járt be a hivatalába és szinte menekült azok elől,
akik az egyre tisztábban kivehető veszélyre ﬁgyelmeztették. Inkább a semmilyen kézzel
fogható ténnyel nem alátámasztott frázisaiba próbált kapaszkodni. Számos alkalommal
elutasította Tyimosenko és Zsukov kérését a harckészültség elrendelésére, mondván ez
csak ürügyül szolgálhatna a németeknek az azonnali cselekvésre. Márpedig visszaút nem
volt, az általa elindított gépezet már működésbe lépett, a katonai készülődéseket nem
lehetett egy képzeletbeli startpisztollyal visszalőni. Sok ezernyi szovjet katona, hatalmas
fegyver- és munícióállomány nyugaton állomásoztatása után Sztálinnak mindenképpen
lépnie kellett volna. A katonák huzamosabb ideig egy helyen tartása igazi cselekmények
nélkül rombolja a harci szellemet, az ipar pedig nem nélkülözheti ennyi munkáskéz kimaradását a termelésből. Egy nyár végi leszerelés a vasúthálózatot a végleteikig leterhelné, az
elszállításon kívül maradt felszerelésnek raktárak tucatjait kellene építeni a téli fagy miatt.
Ráadásul a mozgósítást a következő év tavaszán kezdhették volna újból elölről.
Csak a hivatalos hadüzenet után adták ki – már minden mindegy alapon – a támadási
parancsot. A június 22-i reggeli 2., majd az ugyanaznap, az esti órákban továbbított
3. számú direktíva a korábbi ,,Zsukov-terv” csökkentett, mérsékeltebb elképzeléseket
tartalmazó változatai voltak, irányai, célpontjai látványosan összecsengenek. De ekkor
már késő volt, a terveken túllépett az idő, az ellenség megragadta a hadászati kezdeményezést.
Amíg a levéltárak mélyéről minden kétséget kizáró bizonyítékokra nem lelünk,
kénytelenek vagyunk egyszerűen ,,rossz időzítésnek” tulajdonítani a kudarc okát, a
Vörös Hadsereg offenzívája saját hatalmas méretei és a tervek kidolgozóinak grandiózus elképzelései miatt szenvedett időben be nem hozható késlekedést. Egyelőre Zsukov
marsall szavaira hagyatkozhatunk: ,,Úgy képzeltük, hogy a fasiszta Németországnak is
annyi idő kell az összpontosításhoz és a szétbontakoztatáshoz, mint nekünk.”47
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A corticotropin-releasing factor (CRF) akut
életkorfüggő hatásai az energia háztartásban

A testtömeg életkorfüggő változásai
Emlősökben és emberben a testtömeg hosszú távú szabályozásában két fő tendencia
ﬁgyelhető meg. Az öregedés során a középkorúak elhízásra hajlamosak, ezzel szemben az idősek jelentős fogyásra (különösen az aktív szöveteket érintő cachexia-ra), az
izomzat nagyfokú sorvadására (sarcopenia) mutatnak hajlamot. A középkorúak elhízása számos krónikus betegséggel hozható összefüggésbe, mint pl. a 2-es típusú diabetes
mellitus, a hypertonia, a dyslipidaemia, a cardiovascularis betegségek. Az időskorúak
sarcopeniája többek között izomzat gyengeségével, fokozott osteoporosissal, gyakoribb
(jellemzően csípőtáji) csonttörésekkel, decubitus hajlammal, csökkent életminőséggel és emelkedett mortalitási rátával jár. Mindkét folyamat súlyos egészségügyi és ezzel együtt jelentős gazdasági terhet ró a társadalmunkra. Mivel az említett jelenségek
emlősökben is megﬁgyelhetőek, hátterükben komplex központi idegrendszeri szabályozási eltérések feltételezhetőek, amelyek az anabolikus (táplálékfelvétel fokozó és
anyagcsere csökkentő) katabolikus (táplálékfelvétel csökkentő és anyagcsere fokozó)
neurohumorális peptidrendszerek közötti egyensúlyt érintik.

A corticotropin- releasing factor
Szervezetünk egyik fő katabolikus modulátor-molekulája a 41 aminosavból álló
corticotropin-releasing factor (CRF), mely főként a hypothalamus paraventricularis magjában termelődik1. Anorexigen, azaz táplálékfelvétel-csökkentő, ill. hipermetabolikus,
anyagcsere-fokozó hatása a testtömeg csökkenéséhez vezet2. Ez a mediátor, a
hypothalamo- hypophysealis- mellékvesekéreg tengely tagjaként fontos szerepet tölt
be a stressz- reakciókban3. Ismert lázcsökkentő hatása is. Egyes tanulmányok szerint
a viselkedés szabályozásában is részt vesz, különös tekintettel a szorongásra és a depresszióra4.
A CRF és receptorai
A CRF hatásai két receptorhoz kapcsolhatók, a CRF-1 és a CRF-2 receptorhoz, melyek a
Gs proteinhez kapcsolt receptor családba tartoznak5. A CRF-1 feltehetően elsősorban a
1

TURNBULL – RIVER 1997. 1–10.
KRAHN – GOSNELL 1988. 63–69.
3
RIVER – VALE 1983. 325–327.
4
HEINRICHS – TACHE 2001. 647–649.
5
RICHARD ÉS MTSAI 2000. 36–39.
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stressz reakciók, az anxietas/szorongás kialakításában vesz részt, illetve egyes irodalmi
adatok szerint az akut anorexigén hatást közvetíti6. A CRF-2 ezzel szemben leginkább
az energetikai folyamatokban, a katabolikus és a krónikus anorexigén hatásban tűnik
fontosnak, emellett a stressz iránti érzékenységben is feltételezik szerepét7.
CRF és az életkor
Ismert, hogy az életkor előrehaladtával a CRF termelődése megtartott, sőt
adrenalectomia (mellékvese eltávolítás), vagy csökkent mellékvese aktivitás, melynek
előfordulása az életkor előrehaladtával nő, a CRF termelődés növekedését eredményezi8. Ezzel összefüggésbe hozható az a tendencia, hogy idős emberek körében gyakrabban fordul elő étvágytalanság, fogyás, illetve depresszió. Ez utóbbi esetében ellentmondásosak az irodalmi adatok arra nézve, hogy melyik receptor altípus jelentősége
nagyobb. Az idősebb korosztály lázra való hajlama is csökken, ebben is lehet szerepe
a fokozott CRF aktivitásnak.
CRF krónikus hatásai energetikai folyamatokban az életkor függvényében
Kutatócsoportunk korábban már vizsgálta CRF krónikus hatásait különböző életkorú
hím Wistar patkányokban. A 7 napos folyamatos, 1μg/μl/h CRF infúzió oldalsó agykamrában történő adminisztrációja során monitoroztuk az állatok táplálékfelvételét,
szívfrekvenciáját, maghőmérsékletét és spontán horizontális lokomotor aktivítását. A
ﬁatal, öregedő és öreg korcsoportban szigniﬁkáns testtömeg csökkenés tapasztaltunk.
Jelentősen csökkent a táplálékfelvétel a ﬁatal és az öreg állatokban. A hipermetabolikus
hatás legkifejezettebb a ﬁatal, a középkorú és a legidősebb korosztályban volt. A CRF
katabolikus hatásai, a testtömegcsökkenés alapján, összességébena középkorú patkányokban mutatkoztak a leggyengébbnek és a legöregebb csoportokban a legerősebbnek.

A melanocortin rendszer
CRF és MC-rendszer
A szintén catabolicus melanocortin (MC) rendszer endogén agonistája azalphamelanocyta-stimuláló hormon ( -MSH). A MC rendszer a CRF-hez hasonlóan
anorexigén és hypermetabolicus hatásokkal bír9. A MCR4 aktiválásán keresztül serkenti a hypotalamus paraventricularis magjának aktivitását, így a CRF termelődését
is10. Irodalmi források szerint CRF knock-out állatokban, amelyek hyperphagiasak,
MC agonista adását követően a táplálékfelvétel nem csökkent11. Másrészt, éheztetett
patkányokban re-feedinget követően az alacsony MCR4 expresszió normalizálódott,
kivéve az adrenalectomián átesett állatokat, ahol standard magas CRF szintet ﬁgyeltek
meg12. Ezek a megﬁgyelések utalnak a CRF és MC rendszer közötti negatív feed-back
jelenségre, illetve jelzik, hogy a CRF a melanocortin rendszer downstream mediátoraként működik.

6

SEMJONOUS ÉS MTSAI 2009. 775–785.
CULLEN ÉS MTSAI 2001. 992–999.;HASHIMOTO ÉS MTSAI 2001.; HEINRICH – TACHE 2001. 647–649.
8
SAWCHENKO ÉS MTSAI 1984. 1883.
9
MCMINN ÉS MTSAI 2000. 695–703.
10
LU ÉS MTSAI 2003. 7863–7872.
11
RAHMOUNI ÉS MTSAI 2003. 5998–6004.
12
GERMANO ÉS MTSAI 2008. 842–847.
7
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MC-rendszer energetikai hatásai az életkor függvényében
Kutatócsoportunk korábbi eredményei alapján akut -MSH adminisztrációt követően a
patkányok táplálék felvétele csökken, melyben jellegzetes életkorfüggő változások ﬁgyelhetők meg13. Az említett kísérletekben a lateralis agykamrába injektált -MSH hatását különböző életkorú patkányokon vizsgáltuk 24 órás éheztetést követő 3 órás refeeding során. A középkorú korcsoport kivételével, minden korosztályban szigniﬁkáns
re-feeding csökkenés alakult ki, de ennek mértéke életkorfüggő eltéréseket mutatott. A
standardnak tekinthető ﬁatal felnőtt korcsoportban mért anorexigén hatáshoz képest,
a juvenilis, illetve középkorú patkányokban jelentősen csökkent, míg az öreg korcsoportban igen kifejezett válaszkészséget észleltünk. A megﬁgyelt korfüggő változások
eltértek a hagyományosan elvárt eredményektől. Korfüggő, monoton válaszkészségcsökkenés helyett, öreg állatokban igen kifejezett hatás-fokozódást tapasztaltunk14.

Hipotézis és célkitűzések
A fenti eredmények alapján feltételeztük, hogy a centrális CRF injekcióra adott táplálékfelvétel csökkentő, ill. anyagcsere fokozó válaszkészség az öregedéssel eltérő módon változik. Vizsgálataink célja a CRF akut energetikai hatásainak elemzése volt eltérő korcsoportú (3, 6, 12, 18, 24 hó), normál táplálású Wistar patkányokban, illetve a kapott eredmények összehasonlítása a krónikus CRF és az akut -MSH adminisztrációja során tapasztalt
anorexigén és hipermetabolikus változásokkal. Továbbá célul tűztük ki a CRF injekció
energetikai hatásainak vizsgálatát különböző nemű állatokban az öregedés során.

Kísérletes munka
Kísérleti állatok
Kísérleteinkben hím és nőstény Wistar patkányokat vizsgáltunk a következő korcsoportokban: 3, 6, 12, 18 és 24 hónapos állatok, melyek a humán ﬁatal, a ﬁatalabb és az idősebb középkorú, az öregedő és az öreg korcsoportoknak feleltek meg. Az egyes kísérleti
állatokat 6 hetes koruktól faforgáccsal bélelt, individuális, fém ráccsal fedett műanyag
ketrecben tartottuk (méretei: 38 x 22 x 15 cm), amelyben az állatok szabadon mozoghattak. Kontrollált hőmérsékletű (23–26°C-os) szobában 12-12 órás sötét-világos ciklust
biztosítottunk, az állatok éjszakai aktív periódusa 18:00 órától 06:00 óráig tartott. Víz
és standard laboratóriumi patkánytáp (CRLT/N, Szindbád Kft. Gödöllő) minden állat
számára ad libitum rendelkezésre állt. Annak érdekében, hogy a méréseket optimális körülmények között tudjuk elvégezni, a patkányokat 2 hónapos kortól kézhez szoktattuk.
Sebészeti beavatkozások
A műtéteket ketamin + xylazin anesztéziában végeztük [78mg/kg – Calypsol (Richter)
+ 13mg/kg – Sedaxylan (Eurovet)]. Az altatószereket intraperitonealisan (IP) injektáltuk, a műtétek közben intramuscularisan Gentamycint adtunk proﬁlaktikusan. Ezek
az altatószerek kb. 1–1,5 órás mély alvást biztosítanak, amely irodalmi adatok és saját
tapasztalataink alapján megfelelő a beavatkozások elvégzéséhez.
13
14

PÉTERVÁRI ÉS MTSAI 2009. 483–487.; PÉTERVÁRI ÉS MTSAI 2010. 315–322.
PÉTERVÁRI ÉS MTSAI 2011. 316–324.
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Intracerebroventricularis kanül beültetése
A patkányok jobb lateralis agykamrájába sztereotaxiás eszközzel intracerebroventrikularis (ICV) kanült ültettünk be. Az ICV kanül csúcsát a bregmától posterior irányba
1mm-re, jobbra, lateralisan 1,5 mm-re, a duratól verticalisan 3,5 mm-re helyeztük el.
Két rögzítő csavart illesztettünk a koponyába és fogászati cementtel rögzítettük a kanült
a csonthoz és a csavarokhoz. A kanül megfelelő helyét oly módon ellenőriztük, hogy
20 ng angiotenzin II ICV injekcióját követően mértük az állatok folyadék fogyasztását.
A beültetést akkor tekintettük sikeresnek, ha az állat az injekciót követő 30 percen belül
legalább 5 ml vizet ivott. A megfelelő elhelyezkedésű vezetőkanülön keresztül a kísérleti állatok 0,3 μg dózisú CRF injekciót kaptak az anorexigén, ill. 1 μg dózisú CRF injekciót a hipermetabolikus válaszok vizsgálatára. A kontroll állatok hasonló elrendezésben
steril ﬁziológiás sóoldatot kaptak.
Mérőműszerek: automatizált táplálékfelvétel mérő (Feedscale, Columbus)
Kísérleteink során az állatok táplálékfelvételét automatizált táplálékfelvételmérő rendszerben mértük. Patkányainkat 24 órás éhezésnek tettük ki, ezt követte a CRF injekció
beadása az oldalsó agykamrába az ICV kanül segítségével, majd 180 perces nappali újratáplálás során monitoroztuk a patkányok táplálékfelvételét. Az etetők alatt egy digitális
mérleg helyezkedett el, ennek segítségével regisztráltuk a táp mennyiségi változásait.
Mérőműszerek: indirekt kalorimetria (Oxymax, Columbus)
A másik vizsgálati rendszerünk az indirekt kaloriméter volt, mely lehetővé tette az
anyagcsere, a maghőmérséklet és a hőleadás vizsgálatát. Az állatokat éber állapotban,
mozgásukban részlegesen korlátozottan helyeztük az anyagcsere kamrákba, melyek
állandó környezeti hőmérséklet biztosítása érdekében szabályozott hőmérsékletű vízfürdőbe merültek. Mindezekre azért volt szükség, hogy a kísérletek során az állatok
mozgása, vagy a környezeti hőmérséklet változása ne befolyásolja az anyagcserét. Az
anyagcsere kamra lehetővé tette az állatok oxigén fogyasztásának (VO2) monitorozását,
mely az anyagcsere változását mutatja. Réz-konstantán termoelemet helyeztünk az állatok vastagbelébe a maghőmérséklet (Tc), illetve farokbőrére (Ts) a hőleadás regisztrációja céljából.
Alkalmazott anyagok
Az injekció során corticotropin-releasing factor (CRF-41, Bachem) ﬁziológiás sóoldatát,
illetve steril ﬁziológás sóoldatot használtunk.
Posztmortalis beavatkozások
A kísérletet követően a patkányokat intraperitonealis uretán (3–5 g/ttkg) injekcióval
túlaltattuk. Az agyat ﬁxáltuk, majd a kanül helyzetét makroszkóposan ellenőriztük.
Statisztika
A kapott adatokat repeated-measures ANOVA teszttel elemeztük. Az eredményeket
p<0,05 értéktől tekintettük statisztikailag szigniﬁkánsnak.
Etikai megfontolások
Kísérleteinket a PTE-ÁOK Állatkísérletes Etikai Bizottság általános szabályainak és engedélyének (BA 02/2000-11/2011) megfelelően, illetve az Európai Unió vonatkozó bizottsága direktíváival (86/609/EEC, 2010/63/EU) összhangban végeztük.
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Kutatás támogatása
A kutatás a TÁMOP 4.2.A/2-11-1-2012-0001-azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program
– „Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és
működtetése konvergencia program” című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az
Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társﬁnanszírozásával valósul meg.

Eredmények
A CRF akut anorexigén hatásai hím Wistar patkányokban
Centrális CRF injekció során a ﬁatal (3 hó) és a középkorú állatokban (12 hó) jelentős
táplálékfelvétel csökkentő hatást tapasztaltunk, szemben az öregedő (18 hó) és az öreg
(24 hó) korosztállyal, így a táplálékfelvétel csökkentő hatás az életkor előrehaladtával
folyamatosan csökkent.
A CRF akut anyagcsere fokozó hatásai hím Wistar patkányokban
A ﬁatal (3hó) és a ﬁatalabb középkorú (6 hó) patkányokban szigniﬁkáns maghőmérséklet (Tc) és anyagcsere (VO2) emelkedés jelentkezett a CRF injekció hatására. Az öregebb középkorú állatokban (12 hó) az anyagcsere nem mutatott jelentős növekedést,
szemben a maghőmérséklettel, mely kisebb mértékben, de szigniﬁkánsan nőtt. Ennek
hátterében feltehetően a perifériás vasodilatáció elmaradása állhat. A legcsekélyebb választ a legöregebb korosztályban tapasztaltuk, ahol sem az anyagcsere, sem a maghőmérséklet nem mutatott jelentős változást, utóbbit tovább korlátozta az anyagbeadást
követő harminc perc után megjelenő szigniﬁkáns farokbőr hőmérséklet-növekedés,
mely jelentős hőleadás-fokozódásra utal. A fentiekből következik, hogy a CRF injekció
hipermetabolikus hatása az öregedés során jelentős hatáserősség-csökkenést mutatott.
A CRF akut táplálékfelvétel csökkentő hatásai nőstény Wistar patkányokban
A CRF injekció táplálékfelvétel csökkentő hatásait különböző életkorú (3, 12, 18, 24
hónapos) nőstény patkányokban is vizsgáltuk. Mind a négy korosztályban jelentős táplálékfelvétel csökkentő hatást tapasztaltunk, tehát a CRF anorexigén hatása az életkor
előrehaladtával megtartott maradt.

Következtetések
Kísérleteinkben az intracerebroventriculáris CRF injekciónak az energia háztartás paramétereire gyakorolt komplex hatásait vizsgáltuk automatizált táplálékfelvétel mérő
és indirekt kalorimetriás rendszerben patkányokban. A vizsgálataink során a lateralis
agykamrába juttatott CRF mennyisége (0,3 illetve 1 μg) jelentősen (több mint egy nagyságrenddel) meghaladta a CRF patkányok agyi magvaiban mérhető ﬁziológiás szintjét15.
A magas dózis alapján feltételeztük, hogy a beadott CRF a központi idegrendszeri receptorokhoz nagy valószínűséggel kötődni képes, és jelátviteli folyamatokat vált ki, így
feltételeztük, hogy az általunk használt módszer a rendszer válaszkészségének tesztelésére alkalmas volt.

15

LOVTRUP–REIN 1966. 405–415.; CHAPPEL ÉS MTSAI 1986. 2908–2914.; BANAY–SCHWARTZ 1992. 51–54.
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Jelen kísérleteink megerősítették, hogy a CRF injekció anorexigén és a hipermetabolikus
hatásai életkor-függő hatáserősség változást mutattak. Hím patkányokban akut CRF adminisztráció hatására a táplálékfelvétel csökkenés és az anyagcsere fokozódás az életkor
előrehaladtával mérséklődött. Mindez különbözik a CRF infúzió és az akut -MSH adminisztráció során tapasztalt változásoktól, ahol a középkorú hím állatokban tapasztaltuk
a leggyengébb, míg az öreg korcsoportban a legerősebb energetikai hatást. Előbbi hátterében a CRF két eltérő receptor típusán érvényesülő különböző energetikai folyamatok
állhatnak. Ezzel szemben a CRF akut energetikai hatásainak korfüggése hasonlóságot
mutat egyéb katabolikus peptidekéhez, így a centrális cholecystokinin injekció által kiváltott válaszban megjelenő életkorfüggő hatáserősség változásokhoz.
Szemben a hím patkányokkal, nőstény állatokban a CRF injekció hatáserőssége megtartott maradt az öregedés során. Ennek hátterében testtömeg/testösszetételbeli eltérések, illetve hormonális faktorok (elsősorban anorexigén ösztrogén hatás) állhatnak.
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Tóth, Anett

Interpretation strategies of normally developing
and autistic children

Abstract
Adults with autism spectrum disorder could be able to understand verbal irony, applying a kind
of heuristic interpretation strategy, based on the state of reality (Győri et al, 2002). In several
previous studies, I have found that normally developing children tend to apply an echo-based
interpretation strategy to understand verbal irony (Tóth, 2012), and therefore are able to interpret
(explicitly echoic) ironic statements, even if they are not yet capable of higher-order mentalization. In my latest study, I analyzed the performance of high-functioning autistic children in verbal
irony tasks, in order to establish whether they utilize any of these heuristic strategies.
Short stories containing verbal irony or delusion were shown to the children. Half of the ironic and
delusive utterances were echoic and half of them were not.
The analysis of performance patterns showed that autistic children also tend to apply the realitybased interpretation strategy and therefore some of them are able to understand simple ironic or
delusive utterances (even if they fail the false belief task). However, the performance patterns did
not reveal utilization of the echo-based strategy.
My results show that ASD children could be able to interpret complex communicational situations, utilizing heuristic strategies based on the cognitive analysis of the situation rather than on
nonverbal linguistic cues. These ﬁndings lead towards better understanding of the communicational difﬁculties in autism and also could be the base ground of successful communicational
strategies.
Keywords: autism, theory of mind, verbal irony

Autism spectrum disorder
Clinical picture, symptoms
The autism spectrum disorder (ASD) is a pervasive developmental disorder, characterized by the autistic triad of impairments (WING – GOULD 1979): signiﬁcant delay or abnormal functioning in the domain of (1) communication, (2) social interaction and (3)
imaginative, symbolic play. The clinical presentation of the disorder can be remarkably
diverse; autism is often accompanied by mental retardation, however, normal or higher
intelligence, sometimes associated with some exceptional skills, frequently occurs in
the affected population. Autism is considered as a spectrum disorder, in the sense that
its symptoms can occur in the most diverse constellations, on a very wide range from
moderate singular symptoms to the most serious clinical presentation; clear (diagnostic) boundaries do not exist.
Patients living with autism can usually be described by autistic loneliness, a lot of them
are much more interested in special objects, themes, hobbies, restrictive, repetitive
activities, than in social relationships. They usually need stability, a constant set of
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routines; their behaviour and cognition are quite inﬂexible, stereotyped. Motor stereotypes, neologisms, and echolalia are frequent symptoms in this disorder. In most cases,
autism is accompanied by perceptual difﬁculties which can affect any of the sensory
modalities (visual, auditory, tactile, olfactory, gustatory, somatosensory), or even all of
them at the same time.

Psychological theories of autism
It’s quite difﬁcult to trace back the remarkably various symptoms of autism to a single cause or core deﬁcit. Lots of theories are known about the possible causes of the
spectrum disorder, which try to reduce the complex phenomenon of autism to a welldeﬁned set of central symptoms. These theories suggest that the core deﬁcit in autism
is accounted for by deﬁcits of arousal modulation and sensory responsiveness (KINSBOURNE 1987; DAWSON – LEWY 1989); of motor functions (TEITLEBAUM – TEITLEBAUM – NYE – FREEMAN – MAURER 1998); of social, emotional development (FEIN
– PENNINGTON – MARKOWITZ – BRAVERMAN – WATERHOUSE 1986; WATERHOUSE
– FEIN – MODHAL 1996; HOBSON 1998); of language (TAGER-FLUSBURG, 1993), etc.
Out of the cognitive psychological theories of autism, the following three proved to be
the most predictive and inspired most researches: hypothesis of theory of mind deﬁcit
(BARON-COHEN – LESLIE – FRITH 1985; FRITH – HAPPÉ 1994; BARON-COHEN 1995),
the hypothesis of the weak central coherence (FRITH 1989) and the hypothesis of the
executive function deﬁcit (OZONOFF – PENNINGTON – ROGERS 1991).
Probably the most convincingly conﬁrmed of these cognitive theories is the theory
of mind deﬁcit hypothesis. According to the strong form of this hypothesis, weak mentalization skill is common in autism, it is speciﬁc for this disorder, and can explain the
main symptoms of autism in itself. Since autism is a spectrum disorder, with various
forms of clinical presentation, it’s obvious that the severity of theory of mind deﬁcit underlying these symptoms can also vary on quite a wide range. Some research data show
that high-functioning patients can perform well in tasks requiring such complex mentalization as understanding verbal irony (GYŐRI ET AL 2002). However, it is debatable
whether the interpretation of the situation is not based on real mentalization in these
cases: it’s possible that high-functioning patients become high-functioning by acquiring routines, if-then rules applicable in many social situations, and that’s how they can
manage everyday communication more or less successfully.

Pragmatic difﬁculties in autism
By the theory of mind impairment, patients living with autism have great difﬁculties in
understanding ﬁgurative language. In a communication situation, the hearer not only
hears the utterance and interprets its literal meaning, but also recognizes the intent of
the speaker. This simple process requires attribution of mental states.
In her famous study, Francesca Happé compared the performance of normally developing and autistic children in tasks requiring the understanding of ﬁgurative language
(HAPPÉ 1993). According to her results, the understanding of metaphors requires ﬁrstorder mentalization, while the understanding of verbal irony requires second-order
mentalization, because irony reﬂects the speaker’s attitude to a belief attributed to another person. In Happé’s study, only the subjects who passed the second-order false
belief test performed well in understanding communication situations containing irony.
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Comparison of normally developing and autistic children’s capacity
to understanding of verbal irony
Understanding verbal irony without mentalization – a possible heuristic strategy
In several well-designed studies (unfortunately involving small samples), Miklós Győri
analyzed adult ASD patients’ capacity to understand verbal irony. Contrary to the above
expectations, he concluded: ‘…most of our subjects were capable of recognizing the ironic nature of an utterance, and deducing the speaker’s communication intent and their
related emotional state…’ (GYŐRI – GY. STEFANIK – KANIZSAI-NAGY – BALÁZS 2002,
29.). In order to explain this unexpected result, Győri introduced a hypothesis which
states that to understand ironical utterances, subjects utilized a heuristic interpretation
strategy, based on the state of reality. The steps of this strategy are the following:
‘1. Represent the literal meaning of the utterance.
2. Represent the actual state of reality on the basis of the context.
3. Compare these two representations; are they corresponding?
4a. IF YES, the speaker is sincere;
4b.IF NOT, the speaker is insincere; consider the opposite of the literal meaning of his
utterance as ‘literal meaning’!’ (GYŐRI ET AL 2002, 31.)
In another study by Győri, the short stories shown to the subjects contained false
irony, where the speaker intended to be ironic and believed that their utterance is contrafactual, but was unaware of something what happened and made his utterance –
literally – true. Some of the subjects performed well in these tasks too, which means
that at least a minority of high functioning patients living with autism may be capable
of higher order mentalization. Győri called a large group of subjects ‘consistently failing’ as the pattern of their performance alludes to their utilization of the reality-based
strategy. This is a remarkable result, but the authors do not consider that verbal irony is
a speciﬁc type of ﬁgurative language.
The most notable theorists of modern cognitive pragmatics, Dan Sperber and Deirdre
Wilson attempt to explain the phenomenon of verbal irony through their theory of relevance (SPERBER – WILSON 1986, 1995; SPERBER – WILSON 1992). The basic assumption of their theory is that human communication characteristically strives to be economical. Every mental process is deﬁned by the required mental effort on one hand, and
the resultant cognitive effect on the other hand. From two utterances, higher relevance
will be attributed to the one that produces a larger effect, given the same effort, or the
same effect with less effort required. The principle of relevance postulates that any utterance addressed to someone automatically conveys the presumption of its own relevance.
Sperber and Wilson believe irony to have an echoic nature. Their understanding of
irony is based on the distinction between use and mention: an expression is used in the
descriptive sense if it refers to a real or possible state of the world, and employed in the
interpretative sense, i.e. mentioned if it refers to a pre-existing representation. They
argue that the essence of irony is the repetition – that is mention – of a proposition expressed in an earlier utterance, where the speaker clearly rejects the proposition, ’irony
is an attitude to an echoed content’(SPERBER – WILSON 1998, 286.). In certain instances, irony is not a speciﬁc utterance being ‘echoed’, but a reﬂection to some general
norm or expectation, assumed past, present or future thoughts or attitudes attributed
to someone, etc.
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One of the most important notions of the cognitive pragmatics is theory of mind
module. Given that the human communication is basically economic, the repetition
(mention) of a proposition is redundant in itself while the hearer’s expectation is that
it is somehow relevant. Understanding an ironic utterance requires realizing that it is a
repeated, echoed proposition, and also recognizing the speaker’s attitude to the proposition mentioned.
In order to clarify the role of echo in understanding verbal irony, I formerly conducted
three studies with normally developing children aged 5 to 8 (TÓTH 2012). In these studies, short stories containing a simple true or false statement, true or false delusion and
true or false irony were shown to the children. I found that subjects understood the beliefs
of the speaker better in the case of false irony than in the case of false delusion, even
though understanding of both communicational situations requires second-order mentalization. The results also showed that the echoic nature of an utterance facilitates its
understanding, even if the utterance itself is not ironic. I analyzed the children’s capacity
to understand echoic and non-echoic irony and delusion, related to their performance in
ﬁrst- and second order mentalization tasks, and I did not ﬁnd any relationship between
second-order mentalization skills and the understanding of explicitly echoic verbal irony.
These results seem to contradict Happé’s ﬁndings, and show that children tend to apply an
echo-based, heuristic interpretational strategy, and therefore are able to interpret (explicitly echoic) ironic statements, even if they are not yet capable of higher-order mentalization.

The aim of this study
The aim of the present study is to determine which interpretation strategy is used by
children diagnosed with ASD to interpret verbal irony: the reality based strategy, the
echo-based strategy, maybe both of them or neither?

Participants
15 children diagnosed with autism spectrum disorder participated in this study (2 girls,
13 boys, average age: 9,48 yrs, SD=1,05 yr). Subjects (who were formerly diagnosed)
returned to the Department of Child and Adolescent Psychiatry, Szeged, in order to be
assessed. Exclusion criteria were: (1) the lack of expressive language; (2) autism with
co-morbid mental retardation; therefore the IQ of the included subjects was over 70
(measured by WISC IV.). The children and their parents received oral and written information about the aim and the process of the study, and gave their written permission to
involve their children in the research.

Method
Short stories about 2 or 3 characters were read to the children, in a neutral tone (in order
to prevent the children from making their decision of the speaker’s communicational intent only on the basis of the ironic tone). Each story was accompanied by a projection of
3-6 slides. The presented communication situations were the following, in random order:
(a) ﬁrst-order false belief test
(b) second-order false belief test
(c) delusion
(d) irony
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(e) false delusion (with or without echo)
(f) false irony (with or without echo).
After each situation, the researcher asked the child:
(a) Was the utterance of the speaker true?
(b) Did the speaker think that their utterance was true?
(c) If not then why did the speaker say that?
The researcher also asked questions about details of the situations to check whether
the child paid attention to the story and understood it. I only took the answer given to
the question (b) into account if the subject answered correctly to question (a) and all of
the random checking questions.

Results
The stereotyped interests and thinking of ASD children entailed remarkable difﬁculties
in registering the tests, compared to the studies with normally developing children.
Even so, all of the tasks could be registered with each child. In addition to the small
sample size, a signiﬁcant limitation of the study was that a lot of answers were excluded
from the statistical analysis because of comprehension difﬁculties (for example when
they gave wrong answer to question (a)).
53,3% of the subjects passed ﬁrst-order false belief test, 46,7% of them passed secondorder false belief test and 33,3% of them passed both mentalization tasks. In the case of
stories containing simple verbal irony, 86,7% of the answers were correct, while in the
cases of simple delusion, all children answered perfectly to the questions. It is a remarkably high performance rate, especially in consideration that reality-based strategy is required to give the right answer in these cases. Furthermore, I did not ﬁnd any relationship
between the performance in simple irony and delusion tasks and the mentalization skill
of the children. It means that children with lower levels of mentalization skill could be
capable of understanding verbal irony and delusion, probably by utilization of the realitybased heuristic strategy. If this assumption is correct, than the performance of these subjects should be remarkably weak in false situations. Actually, 5 of the 13 children answering correctly in the simple irony and delusion tasks constantly failed the false situations.
56,7% of the answers given to the false irony tasks could be involved in statistical analysis
(this was the rate of the correct answers given to question (a)), 47,1% of them were correct. Neither the echoic nature of the utterances, nor the second-order mentalization skill
had signiﬁcant effect on performance in itself. (Tables 1 and 2 show the performance of
children passing/failing second-order false belief tests in echoic and non-echoic tasks, in
cases of false irony and false delusion.) However, according to the result of chi-square test,
children passing the second-order false belief test had a signiﬁcantly higher performance
in false irony tasks when the ironic utterance was explicitly echoic (p=0.033). Thus, echobased strategy could not be detected in clear form but accompanied by a higher level of
mentalization skill, it could be a cue facilitating the understanding of verbal irony.
80% of the answers given to the false delusion tasks could be involved in statistical
analysis, and 64,7% of them were correct. Here, neither the echoic nature of the utterance, nor the mentalization skill (nor both conditions together) had signiﬁcant effect
on the performance.
(These results show a – non-signiﬁcant – trend that children with higher order mentalization skill perform better in complex communication situations. This trend correspond with Happé’s ﬁndings, although the correlation is not very robust; the difference
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may be attributed to the remarkably reduced data or the newly added echo variable, and
it requires further analysis.)
Table 1. False irony
echoic
utterances
non-echoic
utterances

Passing second-order FBT
87,5%

Failing second-order FBT
0,0%

50%

20%

Passing second-order FBT
62,5%

Failing second-order FBT
25%

80%

28,6%

Table 2. False delusion
echoic
utterances
non-echoic
utterances

Discussion
The interpretation of the results is quite difﬁcult. First of all, it could be stated that the
possibilities of statistical analysis are limited in view of the small sample size and the data
having been reduced, due to the exclusion of subjects with complications in comprehending. It would be advantageous to expand the sample size as well as the number of the
performance tasks. The former is difﬁcult to realize, due to the limited size of the target
group selected for both diagnosis and age, the latter, on the other hand, could be achieved,
in fractionate sessions taking into consideration the attention capacity of ASD children.
Nevertheless, based on the data accumulated so far, several trends could be drafted for
establishment of further hypotheses. On account of the good performance (independent
of mentalization skill) in tasks containing simple verbal irony and delusion, it can be assumed that not only autistic adults but children diagnosed with ASD also tend to utilize
reality-based heuristic strategy to understand complex communication situations.
It’s an interesting observation that neither the second-order mentalization skill nor
the echoic nature of the utterances facilitated the understanding of false irony or false
delusion tasks, although such relationship was expected on the basis of Happé’s ﬁndings and my former studies conducted with normally developing children. It is possible
that the surprisingly good performance of the participants is a result of several other,
not yet recognized strategies which are working quite well in these contexts.
It’s also an intriguing result that second-order mentalization skill facilitated the understanding of false irony if, and only if the ironic utterance was explicitly echoic. To
a certain extent, it is in contradiction with the results of my studies conducted with
normally developing children (namely that the second-order mentalization skill affects
the understanding of irony only if it is not echoic, therefore, it can’t even be considered
as irony, at least according to Sperber and Wilson). It is possible that the acquirement
of the echo-based strategy requires a higher level of mentalization skill but after that
it works ‘automatically’ and can lead astray under certain circumstances. However, accompanied by a weaker mentalization skill, it does not facilitate the understanding in
itself. Clariﬁcation of these assumptions still requires further research.
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Tóth Dávid

A pénzhamisítás szabályai
az új Büntető Törvénykönyvben

Bevezetés

A

pénzhamisítás az egyik legrégebbi gazdasági bűncselekmény, amely valószínűleg
egyidős a pénz megjelenésével. A pénz verése, és forgalmazásának joga minden
időben az uralkodó, illetve az állam előjogai közé tartozott. Veszélyessége abban is
megnyilvánul, hogy támadja az állam által kibocsátott ﬁzetőeszközbe vetett bizalmat.
E veszélyes delictum visszaszorítására már a legkorábbi törvények is kísérletet tettek,
szigorú szankciók kilátásba helyezésével.

I. Történeti áttekintés
Írásos emlékeink között elsőként az ókorban Hammurabi törvénykönyve szabályozta
a pénzhamisítás deliktumát. Hammurabi egy sajátos jogkövetkezményt fűzött a törvénykönyvében ahhoz, ha a képmásával vagy nevének feliratával ellátott pénzt meghamisítottak: „...ha valaki nevem írását eltünteti, hogy saját nevét írja rá... annak az
embernek... Anu a nagy, az istenek atyja... végzetét átkozza meg”. Manu törvényeiben
csalásként minősült, ha valaki a csereforgalom körében a másikat megtévesztve, annak
vagyoni kárt okozott. Ennek az volt az indoka, hogy a kezdetleges cserekereskedelemben az értékmérés még nem számolással, hanem méréssel történt.1
A pénzhamisítás büntetőjogi előzményei felfedezhetők az ókori görög jogban is. A
kezdetleges pénzzel való visszaélések a görög jogban is csalásként voltak értékelhetők,
melynek már a kísérlete is büntetendő volt.2
Az Európa jogfejlődését megalapozó római jog a pénzhamisítást általában a falsum
igen jól tágítható fogalmába sorolta be, amint az a lex Cornelia testamentaria nummaria
rendelkezései között is olvasható. A romanisztika későbbi fejlődése során a pénzhamisítás büntetőjogi megítélése a megsértett felségjog szempontjaival bővült, így a császárkorban, már, mint crimen laesae maiestatis került értelmezésre. Az aranyból készült
pénzek hamisítását tűzhalállal büntették. Az ezüst- és bronzérmék esetén enyhébb
szankciókat helyeztek kilátásba.3
Hazai jogfejlődést tekintve az első források, amelyek említést tesznek a pénzhamisítás büntetéséről Károly Róbert és Luxemburgi Zsigmond uralkodása idejéből származnak. Károly Róbert Statutum camerae című dekrétuma a következőket tartalmazza a
pénzhamisításról: „annak a meggátlására, hogy a kereskedők és más vásárosok vagy
1
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akár a polgárok és idegenek is, gonosz szokásukhoz képest és csalárdságból kamaráink ez idei, tavalyi, harmad- és negyedévi pénzeiből a súlyosabb dénárokat ki ne
választhassák, vagy levágással meg ne kisebbíthessék, parancsoljuk és meghagyjuk,
hogy minden városban és közhelyen mindig egy súlymértékeivel ellátott mérleg álljon
készen és legyen kéznél… Továbbá, ha jelen pénzünket, rossz felügyelet következtében
akármely kamaraispán ispánságában vagy a tartományokban meghamisítanák, és ez
forgalomba kerülne s elszaporodnék, az illető kamaraispán pedig ezt a hamis pénzt le
nem foglaltatná, s meg nem semmisíttetné, ezt annak a kamaraispánnak úgy fogják betudni, mintha ezt a hamis pénzt az ő kamarájának a helyiségeiben készítették volna. ”4
Zsigmond király második dekrétumának (1405) 18. cikkelye 4. szakaszában kifejezetten ki van mondva, hogy, „akik a királyi pénzt körülmetszeni és kisebbíteni, különválasztani vagy meghamisítani merészkednek, mint hamisítók és gonosztevők ne csak
vagyonukkal, hanem országunk régi szokása szerint személyükkel is bűnhődjenek.”5
Máytás király idejéből 2 törvény tesz említést a pénzhamisításról. Az 1462. évi II.
törvénycikk 4. szakasz szerint hűtlenségi eset körébe tartozott a pénz meghamisítása.
Elkövetői azok „kik hamis pénzt vernek, vagy akik azt, kereskedést űzvén tudva és
nyilvánosan nagy mennyiségben használják“. Az 1464. évi XXVI. törvénycikk pedig kimondja, hogy „a hamis pénzverőket meg kell büntetni. Azokat a nyilván rossz hírben
állókat, kik hamis pénzeket vagy forintokat vernek, vagy azokat meghamisítják, az e
részben teljesített előleges vizsgálat után az ország bárói méltó büntetéssel sújtsák.”6
Werbőczy István Hármaskönyve szerint is hűtlenségért feleltek „kik hamis pénzt
vernek, vagy ilyent tudva és nyilván nagy mennyiségben használnak.”7
A 18. században a 1723. évi IX. törvénycikk, újból felsorolja a hűtlenségi eseteket, 4. szakaszában az eddig érvényben volt rendelkezéseken változtat: amennyiben
„a hamis pénzverőket vagy, akik ily pénzekkel tudva és nyilvánosan, mintegy ötven
forintnyi mennyiségben élnek” rendeli a hűtlenség bűnében büntetni, azaz, fejük és
a részükre eső ingó és ingatlan javak elvesztésében marasztalni. A cselekmény továbbra is felségjog bitorlásának minősül, s fej- és jószágvesztéssel büntetendő, de
csak akkor, ha a készített pénz az ötven forintot meghaladta és üzleti körben volt elkövetve. A halálbüntetés nem ritkán a máglyán való elégetésben hajtották végre.8
Az 1843. évi javaslat már vagyon elleni bűncselekmények közé iktatta a pénzhamisítást
és szabadságvesztéssel szankcionálta. A papírpénzek meghamisítását közokirat hamisításként büntette. A 357. szakasza pénzcsonkítást is büntette, a 362. szakasz pedig a
mai hamis pénzkiadását határozta meg.
Az első elfogadott Büntető Törvénykönyvünk Csemegi Károly nevéhez fűzödik. A híres magyar büntetőjogász, – aki igazságügyi államtitkár, és később a Kúria tanácselnöke
volt – kodiﬁkálta először a magyar büntetőjogot egy nagy kódexben. Az 1878. évi V.
törvényt, ezért nevezik gyakran Csemegi Kódexnek. A törvény továbbra is hangsúlyozta
a bűncselekmény felségsértő jellegét, ennek ellenére a maga korában modern szabályozási tartalommal bírt: 10 szakaszban szabályozta a pénzhamisítását. Belföldi és külföldi
pénz hamisítását egyaránt büntette.
A Pénzhamisítás bűncselekményét a Második rész XI. fejezetében tárgyalta.
Finkey Ferenc régies kifejezéssel 4 „tényálladékra” bontja a pénzhamisítást:
4
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1. Tulajdonképpeni pénzhamisítás
2. a hamispénz-forgatás,
3. hamis pénz csalárd használata
4. hamispénz kiadása.9
Ezt az 1908. évi Büntetőnovella a bankjegyek jogosulatlan kibocsátásának vétségével
egészíti ki. Jogi tárgyuk közös a közhitel, pénzforgalom biztonsága, elkövetési tárgyuk
pedig a pénz.
A pénzhamisítás szabályozásában a következő állomást az ún. szocialista kódex az
1961. évi V. törvény hozta meg. Tartalmilag nem sokat változott a tényállás, viszont formailag egyszerűsödött a szabályozás. A törvényi tényállást a Btk. a népgazdaság elleni
bűntettek közé sorolta. Elkövetési módjai:
1. A forgalomban levő pénz utánzása vagy meghamisítása.
2. A más által utánzott vagy meghamisított pénz forgalomba hozatal céljából történő
megszerzése.
3. A hamis vagy meghamisított pénz forgalomba hozatala alatt a birtoklásnak olyan
feladása értendő, amikor más ennek folytán a hamisítványnak a birtokába jut, vagy juthat. Nem lehet szó forgalomba hozásról a birtoklás olyan megszüntetése esetén, amely
kizárja a más által történő megszerzést. A forgalomba hozatalhoz elég a birtoklással
való felhagyás, azaz annak a lehetőségének a megteremtése, hogy mások a kérdéses
hamisítvány felett rendelkezési jogot nyerjenek.10 A törvény büntette a hamis pénz kiadását is.11
A következő állomás a ma is hatályos 1978. IV. törvény. A törvény megalkotása óta a
tényállás alig változott. 2001. évi CXXI. törvény, majd a 2003. évi CXXX. törvény azonban érdemben módosította a bűncselekményt. A törvény a gazdasági bűncselekmények
cím alatt szabályozza a tényállást.
A bűncselekmény jogi tárgya a pénzkibocsátás, a pénzforgalmának rendjéhez fűződő állami érdek, pénzgazdálkodás biztonsága, és a pénz valódiságába és értékébe vetett bizalom.12 Nagy mennyiségű pénz meghamisítása a forgalomban lévő pénzeszközök és az árualap egyensúlyát is veszélyezteti.13
A pénzhamisítás elkövetési tárgya egyes esetekben eredetét tekintve valódi, ám utóbb
meghamisított ﬁzetőeszköz, más esetekben az elkövetési magatartás eredményeként
létrejövő utánzott gyártott produktum formájában a pénz és minden más olyan értékpapír, amelyet a büntető jogszabályok szerint pénznek kell tekinteni.14 A pénz büntetőjogi
fogalmát a külön törvényerejű rendelet az 1979. évi 5. tvr. határozta meg.
A tényállás 4 elkövetési magatartást határoz meg, melyek a következők:
1. pénz utánzása
2. pénz meghamisítása
3. hamis, vagy hamisított pénz forgalmazás céljából történő megszerzése,
exportja, importja, tranzitja
4. végül a hamis vagy hamisított pénz forgalomba hozatalával.
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II. Az új Büntető Törvénykönyv szabályai
Az új Büntető Törvénykönyv, a 2012. évi C. törvény, amely 2013 július elsején lép majd
hatályba, a pénzhamisítást a XXXVIII. fejezetben szabályozza. A tényállás a következőképpen szól:
389. § (1) Aki
a) pénzt forgalomba hozatal céljából utánoz vagy meghamisít,
b) hamis vagy meghamisított pénzt forgalomba hozatal céljából megszerez, az ország területére behoz, onnan kivisz, azon átszállít,
c) hamis vagy meghamisított pénzt forgalomba hoz,
bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) A büntetés öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha a pénzhamisítást
a) különösen nagy vagy azt meghaladó értékű pénzre vagy
b) bűnszövetségben
követik el.
(3) Aki pénzhamisításra irányuló előkészületet követ el, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(4) Korlátlanul enyhíthető annak a büntetése, aki valódiként jogszerűen szerzett hamis vagy meghamisított, kisebb vagy azt el nem érő értékű pénzt forgalomba hoz.
(5) E § alkalmazásában
a) pénz: a törvényes ﬁzetőeszköznek minősülő, vagy jogszabály, az európai uniós jogi
aktus vagy a pénzkibocsátásra jogosult intézmény hivatalos közleménye alapján a jövőben, meghatározott időponttól annak minősülő bankjegy és érme, továbbá a forgalomból kivont bankjegy és érme, ha annak törvényes ﬁzetőeszközre történő beváltására
jogszabály vagy az Európai Unió jogi aktusa alapján a kivont bankjegyet, illetve érmét
kibocsátó állam nemzeti bankja köteles, vagy arra kötelezettséget vállalt,
b) a bankjeggyel azonos megítélés alá esik a sorozatban kibocsátott, nyomdai úton
előállított értékpapír, feltéve, hogy az átruházását jogszabály vagy az értékpapírra rávezetett nyilatkozat nem korlátozza vagy zárja ki,
c) pénz utánzásának kell tekinteni a forgalomból kivont pénz olyan megváltoztatását
is, hogy az forgalomban levő pénz látszatát keltse,
d) pénz meghamisításának kell tekinteni olyan jelzés alkalmazását vagy eltávolítását
is, amely annak megjelölésére szolgál, hogy a pénz csak meghatározott országban érvényes, illetve a pénz nemesfémtartalmának csökkentését is.
(6) A külföldi pénz és értékpapír a belföldivel azonos védelemben részesül.
A pénzhamisítás vonatkozásában az új Btk. a hatályos Btk.-hoz képest jelentős változtatást nem tartalmaz. A cselekmény büntetendősége a pénzhamisítás elnyomása tárgyában, Genfben, 1929. április 20-án kelt, Magyarországon az 1933. évi XI. törvénnyel
kihirdetett nemzetközi egyezmény szabályain alapszik.
A bűncselekmény jogi tárgya a pénz- és az értékpapír-forgalomba, valamint a kibocsátott pénzbe vetett bizalom és a pénzgazdálkodás törvényes rendjéhez fűződő érdek.
A pénzhamisítás elkövetési tárgya a pénz és a pénzzel azonos büntetőjogi megítélés
alá eső olyan értékpapír, amelyet pénznek kell tekinteni. Praktikus újítás, hogy a pénz
fogalmát ezen szakaszon belül deﬁniálja, továbbá az új Btk. azon pontosításokat hajt
végre. A jövőben nemcsak a pénzkibocsátásra jogosult intézmény hivatalos közleménye, hanem jogszabály, illetőleg az Európai Unió jogi aktusa is meghatározhatja a jövő-
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ben törvényes ﬁzetőeszköznek minősülő bankjegyet és érmét, valamint a forgalomból
kivont bankjegy vagy érme beváltására vonatkozó kötelezettséget.
Az új Btk. kibővíti a papírpénz fogalmát, azonban a hatályos szabályokkal szemben
nem taxatívan sorolja fel a meghatározott feltételek megállapítása esetén papírpénznek
minősülő értékpapírokat, hanem csak annyit rögzít, hogy a bankjeggyel azonos megítélés alá esik a sorozatban kibocsátott, nyomdai úton előállított értékpapír, feltéve, hogy
az átruházását jogszabály vagy az értékpapírra rávezetett nyilatkozat nem korlátozza,
vagy nem zárja ki. Változatlan a szabályozása abban, hogy a külföldi pénz, illetve értékpapír a belföldiével azonos védelemben részesül.
Az elkövetési magatartások: az utánzás, a meghamisítás, a célzatos megszerzés, az
országba történő behozatal, kivitel, illetve az ország területén történő átvitel, valamint
a forgalomba hozatal.
Az új Btk. már nem tartalmazza privilegizált esetként, ha a pénzhamisítást váltópénzre, vagy a kisebb vagy azt el nem érő értékű pénzre követik el. Szerkezeti korszerűsítés jegyében a (3) bekezdésben a hatályos Btk.-ban együtt szereplő két privilegizált
elkövetési formát külön pontban szerepelteti.
A korábbi szabályozáshoz képest szigorodott az új tényállás, a minősített esetekben
a maximális büntetési tétel 15 évig terjedő szabadságvesztéssel bünteti. Az előkészület
pedig bűntetti alakzattá változott, maximális büntetési tételét az új Btk. 3 évi szabadságvesztésre emeli.
Az új Btk. szakítva a korábbi jogi hagyományokkal, nem önálló tényállás alatt, rendeli büntetni a hamis pénz kiadását, hanem a pénzhamisítás körében. Tényleges különbség abban van a két cselekmény között, hogy ez esetben az elkövető jogszerűen
és jóhiszeműen jut a pénzhez, és csak utóbb észleli annak hamis vagy meghamisított
voltát. A jogszerűség a szerzés törvényes jogcímét jelenti. Ennek megfelelően nem
jogszerű a szerzés, ha bűncselekmény útján jut a hamis pénzhez. A jogi hagyomány
az elvárhatóság körében felmerülő okra tekintettel privilegizált esetként értékelte ezt
a cselekményt, amire a nemzetközi egyezmény is lehetőséget adott. A pénzforgalom
biztonsága érdekében fokozottabb védelem megteremtése indokolt. Nem értékelhető
az elvárhatóság hiányaként a nagyobb összeget kitevő hamis vagy meghamisított pénzt
forgalomba hozatala, hiszen az elkövető tisztában van ennek fokozott veszélyességével,
ezért az új Btk. a jövőben csak bizonyos körben, értékhatárhoz kötötten (kisebb értéket
meg nem haladó értékű pénzre) a büntetés korlátlan enyhítésre ad lehetőséget.15

IV. Európai Uniós szintű szabályok
A pénzhamisítás elleni nemzetközi küzdelemben az első fontos állomást az 1929. április 20-án elfogadott, Genﬁ egyezmény jelentette, mely a pénzhamisítás visszaszorítására irányult.
Az 5. cikk alapján egyenlő védelemben kell részesíteni a hazai, és a külföldi pénzt. A
Genﬁ egyezmény felismerte, hogy a pénzhamisítás elleni védelemhez szükséges a pénzhamisítás elleni nemzetközi védelem, ezért kimondta, hogy az olyan országokban, ahol
ismerik a visszaesés intézményét, ismerjék el visszaesőként azt, akit külföldön elítéltek
ezen bűncselekményben16. Az egyezmény előírta, hogy A hamis pénzt, le kell foglal15
16
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ni és el kell kobozni. Ezeket a pénzeket elkobzásuk után kérelemre ki kell adni akár
annak a kormánynak, akár annak a kibocsátó intézetnek, amelynek pénze a hamisítás
tárgya. A hamis pénzt mindenesetre forgalmon kívül kell helyezni.17 Kiemelhető még
a Genﬁ Egyezménynek az a része, amely az egyes országok illetékes központi szervei
közötti együttműködés megteremtését írja elő a csatlakozó államok számára.18 A szerződő államoknak kötelességük felállítani egy központi hivatalt, amely a pénzhamisítással szembeni fellépést megkönnyíteni hivatott. A Genﬁ Egyezmény hivatkozott rendelkezése alapján hozta meg a Tanács 2005. július 12-én azt a határozatot, amelyben az
EUROPOL-t jelölte ki az Európai Unión belüli pénzhamisítás elleni központi hivatalául.19
Hazánk a Genﬁ Egyezményt az 1933. évi XI. törvénnyel cikkelyezte be.
Az Európai Unió az euró bevezetését követően rendeletekkel kívánta védelmezni az
új pénznemet. Ennek kiváltó oka az volt, hogy a nemzetközi pénzhamisító szervezetek,
elsődleges célpontjává vált az euró, nem csak az Unión belül, hanem harmadik országokban is.20
Az EU egyrészt büntetőjogon kívüli eszközökkel próbálta védelmezni az eurót. Következő közösségi jogforrásokat kell kiemelni:
A Tanács 1338/2001/EK rendelete az Euró pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedésekről, valamint a Tanács 1339/2001/EK rendelete, amely az 1338/2001/
EK rendelet hatályának azon tagállamokra történő kiterjesztéséről szól, amelyek nem
vezették be az eurót egységes ﬁzetőeszközként. Rendeletről lévén szó, ezek a jogforrások kötelezőek és közvetlenül hatályosak, és alkalmazandók a tagállamokban. E közösségi jogszabály elsősorban – érintetlenül hagyva a nemzeti büntetőjogot – technikai
jellegű biztonsági intézkedések bevezetését írja elő a tagállamok számára így például
bankjegyek forgalomba hozatalára vonatkozó megfelelő biztonsági intézkedéseket kell
bevezetni, hamis bankjegyekre és érmékre vonatkozó műszaki és statisztikai adatok
gyűjtése, rendszerezése és az Európai Központi Banknak átadása.
A rendelethez kapcsolódóan meg kell említenünk az első PERICLES akció programot
(2002–2013), amelynek célja az euró védelmében részt vevő valamennyi személy felkészültségének biztosítása érdekében információ és munkavállalói csereprogramok szervezésének lehetővé tétele, műszaki és tudományos képzés, valamint támogatás útján. Az
Európai Bizottság javaslatában21 már kidolgozta a második PERICLES programot, amely
a 2013-ban hatályát veszti, első program folytatása lesz. A program 2014–2020-ig tartó
időszakban ad keretet a pénzhamisítás elleni harcban pénzügyileg, és szervezetileg. Az
Unió évente 1.1 millió eurót, 2020-ig pedig összesen 7.7 millió eurót áldoz erre a célra.22
Tanács 2001. december 6-i határozata, pedig a feltehetően hamis bankjegyek és érmék szakértői elemzésére vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket.
Másrészt az Unió büntetőjogi eszközöket is alkalmaz az euró védelme érdekében. A
2000/383/IB. számú kerethatározat előírja a tagállamok számára a korábban említett
Genﬁ Egyezményhez való csatlakozást. A tagállamok nagy része már a kerethatározat elfogadásakor ratiﬁkálta az egyezményt, így már egyfajta homogenitás jellemezte a
nemzeti szabályozásokat.

17

Genﬁ egyezmény 7. cikk
Genﬁ egyezmény 12–16. cikk
19
KONDOROSI – LIGETI 2008. 477.
20
KONDOROSI – LIGETI 2008. 478.
21
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0913:FIN:HU:HTML (Letöltés ideje
2013. 03. 21.)
22
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-921_en.htm (Letöltés ideje 2013. 03. 16.)
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V. Bűnügyi statisztika és Konklúzió
Az alábbi táblázat 2007–2011-ig tartó időszakban mutatja a pénzhamisítás elkövetésével kapcsolatos bűnügyi statisztikáját Magyarországon23:
Év
2007
2008
2009
2010
2011

Felderített bűncselekmények száma
2607
1767
1748
1970
1320

A gazdasági bűncselekmények aránya 2011-ben 7,2% volt, az összes bűncselekményt
tekintve. A pénzhamisítás mindössze 0,3% volt az összes bűncselekményt tekintve.24
A táblázatból, és a százalékos arányokból jól látható, egyrészt a csökkenő tendencia
az elkövetések számában, másrészt hogy alapvetően is alacsony a pénzhamisítások száma az összes bűncselekményeket nézve.
Következtetésképp a kriminálstatisztikák alapján a pénzhamisítás – e deliktum-típus
látenciáját is ﬁgyelembe véve – nem elsősorban mennyiségi, hanem minőségi problémája a bűnözésnek és különös veszélyessége abban áll, hogy a gazdasági viszonyok
működését, valamint az állami ﬁzetőeszközök biztonságába vetett bizalmat kérdőjelezi
meg. Remélhetőleg az új szabályozás, a szigorítás eredményeképp, tovább csökkenti a
pénzhamisítások számát.
A megfelelő normatív szabályozás mellett viszont fontos, hogy a számítástechnikai
rendszerek fejlődésének segítségével a készpénzforgalom kellő biztonságát garantálják. Fontos lehet emellett még, hogy az államok kifejezetten arra törekedjenek, hogy a
pénzforgalmat – részben az adóbevételi hatékonyság növelése céljából – a készpénzes
ﬁzetési eszközökről a pénzhelyettesítőkre tereljék át. A pénzhamisítás elleni küzdelem
csak akkor lehet eredményes, ha az állam a technikai modernizációval folyamatosan
lépést tart.
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Tóth Veronika

Kollonich Lipót recepciója Bécsben a 19. század
második felében a róla mintázott szobor alapján1

Bevezetés

K

ollonich Lipót gróf hosszú élete során változatos pályát futott be világi és egyházi
vonalon, Magyarországon és az osztrák és cseh tartományokban egyaránt. Magyar
földön elszánt katolikussága és kérlelhetetlen Habsburg-párti beállítottsága miatt sokáig gyűlöletes ﬁgurája volt a történetírásnak, míg a Monarchia osztrák tartományaiban Bécs 1683. évi második török ostromakor nyújtott helytállása miatt Rüdiger von
Starhemberg várkapitány mellett a 20. század első harmadáig az egyik legnépszerűbb
történeti személyiségnek számított. Nem csak a krónikákban övezi dicsőség Kollonich
nevét, hanem szobrokban és festményekben örökítették meg az alakját, utcát és teret
neveztek el róla, s helyet kapott az irodalom legkülönfélébb válfajaiban.
A tanulmányban szeretnék közelebbről rávilágítani a Bécsben élő felettébb pozitív, s a magyar historiográﬁával és történeti emlékezettel homlokegyenest ellenkező
Kollonich-recepció okaira. A választott korszak az ún. Ringstraße, a nagy városfejlesztés korszaka Bécs történetében, ami nagyjából egybeesik Ferenc József uralkodásának
idejével, a 19. század második felével. Kollonich alakját ábrázoló munkák ekkor sokasodtak meg; nem csak Bécs töröktől való megszabadításának közelgő 200 éves évfordulója miatt. A városfejlesztés következtében megnövekedett a ﬁzikai tér, új városterek, művészi terek alakultak ki. A fő hajtóerőt a polgárságnak azon növekvő igénye
jelentette, hogy a történelmi személyeket megörökítve lássák. A művészettörténet ezt
a periódust a historizmus korszakának nevezi. Elsődleges szándékom szerint adalékot
kívántam nyújtani a Kollonich-kutatáshoz, de az eredmények felhasználhatók többek
között a bécsi önkormányzat, de a Ringstraße-korszak művészettörténetének tanulmányozásához is. A kutatás módszere a tradicionális értelemben vett forráskutatáson
alapul. A történeti reﬂexió sokféle megnyivánulása maga után vonta a források sokféleségét. Külön-külön megvizsgálva mindegyiket végső soron látható, hogy a művek létrehozása mögött ugyanaz a gondolati tartalom és ugyanaz a szándék rejlett: Kollonich,
Bécs hős védője, s Kollonich, a keresztényi caritas megtestesítője, a betegek és az árvák
védelemzője. A magyarhoz hasonlóan egyoldalú, leegyszerűsítő történeti kép. Ezen
nem változtatott semmi: sem a török ostromról megjelent történeti művek, sem Joseph
Maurer Kollonich-életrajza – a Monarchia egyik felén sem. A reﬂexió egyik megtestesülése Vinzenz Pilz Kollonich Lipótról mintázott szobra volt. E szobor létrejövetelének
bemutatására vállalkoztam.

1

Ez a tanulmány a Bécsi Egyetemen a 2011. őszi félévében megvédett, hasonló témájú szakdolgozat egyik
fejezetére alapul. A bevett magyar fordítással nem rendelkező neveket eredeti német formájukban használom. A
levéltári forrásokat az adott intézmény irányvonala szerint eredeti formában, az ülés ill. irat pontos megjelölése
a keltezés, a nyomtványok esetében a cím megadásával történik.
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Rövid életrajzi adalék
Kollonich változatos és sokszínű életpályájából csak két, a téma számára fontos momentumot szeretnék kiemelni. A legrelevánsabb Bécs második ostromakor betöltött
szerepe. 1682-ben, amikor még csak rebesgették a szultán támadási szándékát, önként
a városban maradt, ahol megbízták a hadiélelmezési hivatal vezetésével. Az ostrom ideje alatt konﬁskálta az esztergomi érsek bécsi vagyonát, megnyitotta a jezsuiták pincéjét. Megszervezte lakosság és a katonaság lelkigondozását, gondoskodott a sebesültek
ellátásáról. A várost felszabadító ütközet után a legenda szerint ötszáz árva gyereket
gyűjtött össze a lerombolt elővárosokból, a városba vezette, és gondozásba helyezte
őket (MAURER 1887. 36.). Szolgálataiért 1686-ban megkapta a győri püspökséget, 1689ben a bíborosi címet.2
Az ún. pozsonyi prédikátorper 1673–74-ben és Kollonich perben vállalt szerepe megvilágítja az érdekes ellentmondást, amit Bécs történeti emlékezete őrzött róla. Az eseményt általában a magyarországi erőszakos rekatolizáció kezdetének szoktak tekinteni,
s Kollonichot ekkor már a protestantizmus egyik legnagyobb ellenségeként tartották
számon. A bécsi udvar célja a protestáns értelmiségi felszámolása volt, amihez az ideológiai alapokat a magyar hivatalnokok és a katolikus papság, köztük Kollonich Lipót
szállította. A per végeredményeként több mint ötszáz protestáns értelmiségit ítéltek gályarabságra – az ítélet értelmi szerzőjének Kollonichot tartják.3

Forrástani megjegyzések
Kollonich szobra az ún. Elisabethbrücke-szoborcsoport tagjaként napjainkban a bécsi
városháza előtt áll. A nyolctagú együttest eredetileg a Karlsplatz-on található, ma már
nem létező hídra helyezték el. A Karlsplatz Bécs városmagja és Wieden nevű elővárosa,
a mai IV. kerület között terül el. Története során egy változatos, sokfunkciós és dinamikusan fejlődő várostér volt, a modern irodalomban a Ringstraße „kísérleti területének“
(vö. HAIKO 2008) nevezik. A híd a térségben levő városkapu, a Kärntnertor előtt állt, átívelte a Wienﬂuß nevű folyót, s összekötötte a Kärtnerstraßé-t a Wiedner Hauptstraßéval (vö. TELESKO 2008). A híd és a szoborcsoport története szorosan összekapcsolódik. 1867-től, az együttes megvalósulásától kezdve Bécs városa eme nevezetességeiről a
honismereti irodalom különböző válfajaiban és a mérnöki munkákban találkozhatunk.
Walter Krause és Robert A. Kann 1980-ban megjelent tanulmányaikban levéltári forrásokra alapozott átfogó képet nyújtanak, melyek a munkám kiindulópontját képezték. A
felhasznált források közül a legfontosabbak a következők:
1. A szoborprojekt fő résztvevője és pénzügyi támogatója a bécsi önkormányzat volt.
A nyilvános ülések (Sitzungsprotokolle), ill. a városi tanács (Stadtratsprotokolle)
jegyzőkönyvei a kutatás törzsét képezték. Az önkormányzaton belül különféle
szekciók és bizottságok feladatkörébe tartozott a szoborprojekttel kapcsolatos
döntések előkészítése. A bizottságok iktatókönyveinek és jegyzőkönyveinek
segitségével megismerhetjük a projekt alakulásának pontos kronológiáját, ill. a
2
3

Az általános történeti leíráshoz vö. VARGA J. 1986.
ADRIÁNYI 1976.; S. VARGA 2002. 13–19., 24.
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szobrok protagonistáinak személyét. A döntésekről a közgyűlést a nyilvános üléseken bizottsági referensek tájékoztatták, akik általában azonosak volt a program
valamelyik protagonistájával. A közgyűlésben a kezdeményezésnek lelkes pártfogói es szkeptikusai egyaránt akadtak, de a viták ellenére is mindig megszavazták a
bizottsági előterjesztéseket.
2. Az önkormányzat a szoborprojektet kezdeményező Verein zur Beförderung der
bildenden Künste in Wien nevű szerveződéssel – amit az egyszerűség kedvéért
műegyletnek hívok – folytatott levelezése, valamint az ügyviteli akták az önkormányzat iratanyagában (Gemeinderatsakten) találhatók meg. A műegylet saját
irattárát tudomásom szerint egyetlen állami gyűjteményben sem őrzik, feltehetően magántulajdonban áll.
3. A szoborprojekt további anyagi támogatóra 1863-tól Ferenc József személyében,
s rajta keresztül a bécsi városfejlesztési alapban talált. A vonatkozó iratok, a műpártoló egylettel folytatott levelezés és a császárnak készített fogalmazványok a
városfejlesztési alap iratai között találhatók.
4. A híd tervezőjének, Ludwig Försternek saját közleményei fontos részét képezik az
elsődleges forrásanyagnak, amiket nyomtatott formában lelhetünk fel.

Híd a folyó fölött
Az Elisabethbrücke helyén már a rómaiak idejében állt egy híd, ami a tábort összekötötte a déli főúttal. A 15. első harmadában egy kőhíd épült, ami a 19. századig megmaradt.
Ezt folyamatos műszaki problémák és árvízkárok miatt 1851-ben lebontották. Az új hidat 1854. április 23-án nyitották meg, amikor Erzsébet, Ferenc József menyasszonya a
wiedeni császári nyári rezidenciából indulva átvonult a hídon, és beköltözött a városba.
Az esemény emlékére és a menyasszony tiszteletére a hidat Elisabethbrücké-nek, Erzsébet-hídnak nevezték el. A híd nem csak a városközpontba vezető útvonalként, hanem
reprezentációs térként is jelentős volt, a kora újkortól kezdve prominens személyiségek
felvonulásainak adott helyet. A Karlsplatz-ot azonban, a maga gazdag növényvilágával
és pompázatos díszével, a Károly-templommal paradox módon Bécs legpiszkosabb helyeként tartották számon. A folyó gyakran megáradt, ami komoly városhigiéniai gondokat is támasztott. A folyószabályozás Mária Terézia óta nem csak az uralkodókat,
hanem belföldi és külföldi szakembereket egyaránt foglalkoztatta. A probléma végleges
megoldása az 1890-es évektől kezdődött meg, és összekapcsolódott a városi vasút építésével. Az Elisabethbrücke, a korszak egyik legelső monumentális építménye ezeknek a
munkálatoknak esett áldozatul. A szobrokkal díszített híd Bécs egyik fontos látványossága, társadalmi találkozóhely és a képzőművészetek kedvelt tárgya volt. 1873-ban már
„Bécs egyik legforgalmasabb és legszebb“ hídjaként jellemezték.4

A szoborcsoport születése
Ludwig Förster a kezdetektől fogva nyolc szoborral együtt tervezte a művét. Az építési munkálatokat megelőző tárgyalások során azonban az alsó-ausztriai kormányzó-

4

A híd történetéhez lsd. FÖRSTER 1854a, FÖSTER 1854b; TELESKO 2008.
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ság anyagi okokra hivatkozva eltekintett a szoborállítás lehetőségétől.5 Az építész nem
adta fel, s a bécsi polgárság is kívánatosnak tartotta a szoboregyüttes felállítását. Förster
1849-ben kezdeményezte a nevezett műegyletnél a szobrok kivitelezését.6 A műpártoló
egyletet német és francia minták után 1830-ban alapították. Maga köré gyűjtötte a kor
bécsi művészeit, mint Ferdinand Waldmüllert és Carl Rahlt, s megnyitotta az átjárókat a
művészek és a közönség között. Kiállításokat rendeztek, műtárgyakat vásároltak, amelyeket sokszorosítottak, és sorsolásokat tartottak, minek révén a műtárgyakat kiosztották a tagok között (LÜTZOW 1895).
1850 novemberében az egylet azon ajánlattal fordult a bécsi önkormányzathoz,
hogy nyolc szobrot állíttatna az 1848–49-es itáliai hadjáratok győztes vezéreiről,7 de
közgyűlés olyan történelmi személyiségeket javasolt, akik a dinasztiát és az országot
valamilyen különös veszélytől mentették meg, és Bécs történetével a legközelebbi kapcsolatban állnak: Niklas Salm, Kollonich Lipót, Savoyai Jenő, Ernst Gideon von Laudon,
Lotharingiai Károly, Karl von Schwarzenberg és Josef Radetzky.8 Az egylet egyetértését
fejezte az ábrázolandó személyekkel kapcsolatban, és küldte a várható költségek listáját.9 Ekkor még senki sem gondolt arra, milyen ára van a monumentális művészetnek:
felelős szekcióban ülő urak elképedve vették kézbe a számítást, amiből kiderült, hogy
az egylet csak a költségek egy töredékét tudta volna saját erőből fedezni, s kimondatlanul, de az önkormányzat anyagi részvételére számított. A szoborcsoport állításától
a városiagzgatás anyagi okok miatt eltekintett, de kijelentették, hogy egy alkalmasabb
időben szívesen részt vesznek a vállalkozásban.10
Tíz év telt el, a szoborcsoport felállítását türelmetlenül szorgalmazták művészi és
polgári körök egyaránt. A műegylet sem tétlenkedett. Az 1850-es évek végén két szobormodellt készíttettek el, melyeket kísérleti céllal felállították a hídra, s ekkor megállapították, hogy az igazi művészi hatás csak a nyolc szobor együttes felállításakor érvényesül. 1861-ben ismételten a önkormányzathoz fordultak, együttműködés és anyagi támogatás reményében. A szobrokat márványszerű anyagból kívánták elkészíteni,
az önkormányzatnak csak a talapzatok, a feliratok és a szoborállítás költségeit kellett
volna magára vállalnia. Olyan történelmi személyiségek nevére tettek javaslatot, akik
„korszakos gondolatok hordozóiként vagy kiemelkedő tettek végrehajtójaként kiválóvá
tették magukat a hazában.“ Az önkormányzat kedvezően fogadta az ajánlatot, s élénk
vitába kezdtek az ábrázolandó személyekről. Kollonich ﬁgurája Noricumi Szent Szeverinnel szemben kapott előnyt. A felelős bizottság álláspontja szerint Kollonich egy
kivételes férﬁú, „aki a személyében egyesítette a papi erényeket egy derék katona odaadásával, majdnem olyan fontos szerepet játszott a második török ostrom során, mint
Rüdiger v[on] Starhemberg. Amit a kórházügy vezetőjeként, amit a város élelemmel
való ellátásában és a betegek és haldoklók hűséges lelki vigasznyújtásában teljesített,
elmúlhatatlanul élni fog az osztrák főváros évkönyveiben. Önfeláldozó odaadása lényegesen hozzájárult ahhoz, hogy a szörnyűséges ostrom nem ért rossz véget.“ Továbbá
az Elisabethbrücke városi-polgári jellege miatt nem a legjobb hely arra, hogy olyan vallási érdemeket dicsőítsen, amelyeket Szent Szeverin képvisel. Figyelemreméltó, hogy a

5

Bécs elővárosai ekkor még a kormányzóság hatáskörébe tartoztak. Lsd. FÖRSTER 1851. 4.
WStLA 1.6.1. A2. Gemeinderatsakten 3059/1861, „Anlage“
7
WStLA 1.6.1. A2. Gemeinderatsakten 3059/1861, „Die Statuen für die Elisabethbrücke“.
8
WStLA 1.6.1. A2. Gemeinderatsakten 3058/1850, 1850. november 5.
9
WStLA 1.6.1. A2. Gemeinderatsakten 65/1851, 1851. március 6.
10
WStLA 1.6.1. B6. Sitzungsprotokolle, 1851. április 15., 9. napirendi pont, ill. WStLA 1.6.1. A2. Gemeinderatsakten
65/1851, 1851. április 30.
6
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Kollonich-életrajz minden egyéb aspektusát ﬁgyelmen kívül hagyták, míg Gerhard van
Swieten nevét azért utasították el, mert „a nemkatolikusok elleni intoleranciájáról volt
ismeretes.“11
A végleges lista a következőképpen alakult:
1. II. (Jasomirgott) Henrik, „Bécs tulajdonképpeni alapítója“,
2. IV. (Dicsőséges) Lipót, „a Babenberg-dinasztia vitathatatlanul legdicsőségesebb
uralkodója“,
3. IV. (Alapító) Rudolf, akinek az érdemeit a referens feleslegesnek érezte ismertetni,
4. Niklas Salm, „Bécs rettenthetetlen védője“ az első török ostrom idején,
5. Rüdiger von Starhemberg, „a második török ostrom hőse“,
6. Kollonich Lipót,
7. Fischer von Erlach, a „nagyhírű építész“,
8. Josef von Sonnenfels, „Ausztria kultúrtörténetére gyakorolt meghatározó befolyása miatt“.12
A műegylet tudomásul vette a döntést, sietett létrehozni a projekt szervezeti hátterét,
és kiosztani a megbízásokat a művészek között:13
II. (Jasormigott) Henrik
IV. (Dicsőséges) Lipót
IV. (Alapító) Rudolf
Niklas Salm
Rüdiger von Starhemberg
Kollonich Lipót
Fischer von Erlach
Josef von Sonnenfels

Franz Melnitzky
Johann Baptist Preleuthner
Josef Gasser
Matthias Purkartshofer
Johann Baptist Fessler
Vinzenz Pilz
Josef Cesar
Hans Gasser

A hatékony ﬁnanszírozás érdekében az egylet 1863 elején kapcsolatba lépett a bécsi
városfejlesztési alappal, s ugyanekkor ismét a bécsi önkormányzathoz fordult, és egy
évenkénti támogatást kérvényezett.14 A városfejlesztési alap úgy vélte, bár nem tekinti
feladatának a művészet támogatását, a híd szobrokkal való díszítése a városkép, s az új
operaház „megfelelő lezárása“ lenne.15 Az önkormányzat a szoborprojekt támogatását
pedig egyenesen a kötelességének tartotta.16
A szobormodellek eredeti nagyságban 1866 tavaszára készültek el, ekkora már kiválasztották a kőanyagot is, a másodosztályú carrarrai márványt. A modelleket a nyers
tömbök kifaragása céljából Carrarrába szállították,17 ahonnan anyagi nehézségek és
az itáliai hadi események miatt csak 1867 elejére érkeztek vissza Bécsbe. Időközben
11

WStLA 1.6.1. B6. Sitzungsprotokolle, 1862. február 14. 9. napirendi pont.
U.o.
13
Vö. WStLA 1.6.1. A2. Gemeinderatsakten 101/1863, 1862. december 24. ill. WStLA 1.6.1. A2. Gemeinderatsakten
782/1863, „Programm der Vereins-Abtheilung für öffentliche Kunstwerke“.
14
WStLA 1.6.1. A2. Gemeinderatsakten 782/1863, 1863. február, ill. ÖStA AVA II STEF-Allg. 1861–1886 Kt. 108.
Prot. Zl. 5811/1863, 1863. február 6.
15
ÖStA AVA II. STEF- Allg. 1861–1886 Kt. 108. Prot. Zl. 5811/1863, 1863. mácius 10.
16
WStLA 1.6.1. B6. Sitzungsprotokolle, 1863. mácius 10. 6/c napirendi pont.
17
WStLA 1.6.1. A2. Gemeinderatsakten 2105/1866, dátum: 1866. április 19.; WStLA 1.6.1. B6. Sitzungsprotokolle,
1866. augusztus 3. 16. napirendi pont, ill. WStLA 1.6.1. A2. Gemeinderatsakten 4531/1866, 1866. augusztus 31.
12
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elkészültek a talapzatok, amivel együtt a szobrok mérete elérte az 5,3 m-t.18 A feliratok betűtípusait és az ábrázolt személyek nevének írásmódját az önkormányzat építési
szekciójával és az egylettel közösen a bécsi városi levéltár vezetője, Karl Weiß határozta
meg.19 A szobrok sorrendjéről maga a műpártoló egylet döntött.20 Kifejezett indoklást
ugyan nem találni, de az egymással szemben álló szobrok közötti összefüggés viszonylag könnyen felismerhető:21
Egykor IV. kerület / most: Városháza
Jobb
Kapcsolat
Johann Bernhard Fischer v.
VI. Károly és Mária Terézia
Erlach.
korabeli értelmiségiek.
Rüdiger Graf Starhemberg.
Leopold Graf Kollonits.
Bécs második török
ostromának hősei.
Herzog Rudolf der Stifter.
Niklas Graf Salm.
Közvetlen kapcsolat nélkül.
Herzog Heinrich
Herzog Leopold der Glorreiche. A Babenberg-dinasztia
Jasomirgott.
uralkodói.
Egykor: I. kerület / most: Ringstraße
Bal
Josef von Sonnenfels.

A művészek 1867 őszére bevégezték a művüket,22 az ünnepélyes leleplezésre Erzsébet császárné névnapján, november 19-én került sor. A műegylet örömmel nyugtázta,
hogy valami egészen kivételeset alkotott, mert Bécsben ekkor még nem akadt másik
monumentális szoborcsoport. Amiben kétségtelenül igaza volt. A polgárság és az uralkodóház eddig az időpontig csak magányosan álló szobrokkal képviseltette magát, az
első együttesre a Mária Terézia-emlékművel csak 1888-ban került sor.
A szoboravatás után az anyagi gondok még két évig folytatódtak, az egylet végül az
önkormányzathoz fordult. A tanácsnokok megelégelték a lassan igen kínossá váló ügyet,
ezért a város a szobrok városi tulajdonba adása fejében vállalta az adósággok rendezését.23
A szoborprojekt végső költségvetését az elszámolások, a számlák hiánya és a szórványos
adatok miatt még ma is csak hozzávetőlegesen lehet meghatározni. Az anyagi hozzájárulások tükrében, a talapzatok költségeivel és a munkadíjakkal együtt az összköltségek
65.000–80.000 forintra tehetőek, aminek a közel 50–60%-át a műegylet ﬁnanszírozta.24

A szobrok utóélete
Az ismertetésekben és a kritikákban mindenekelőtt a Kollonich-szoborról esett szó.
„Minden bizonnyal a legjobb az összes szobor közül“ – írta 1896-ban a magyar származású újságíró, Ludwig Hevesi (HEVESI 1896). „A legdinamikusabb a nyolc közül,
Vinzenz Pilz Kollonitcha, oszlopként emelkedik ki a talapzatból. (…) Az erős belső
feszültség kiemeli a művet a többi közül“ – véli Walter Krause művészettörténész. A
18

WStLA 1.6.1.A2. Gemeinderatsakten 2105/1866, dátum: 1866. március, ill. Künstlerhausarchiv (WStLA),
Mappa: Verein zur Beförderung der bildenden Künste in Wien, a műegylet nyomtatott íve 1867-ből.
19
WStLA 1.6.1. A2. Gemeinderatsakten 4686/1867, 1867. szeptember 22., ill. WStLA 1.6.1. B6. Sitzungsprotokolle,
1867. október 4. 8. napirendi pont.
20
WStLA 1.6.1. B6. Sitzungsprotokolle, 1867. október 4. 8. napirendi pont.
21
A nevek írásmódja a talapzatok feliratait követi.
22
ÖStA AVA II STEF – Allg. 1861–1886 Kt. 108. Prot. Zl. 18.760/1867, 1867. szeptember 25.
23
WStLA 1.6.1. B6. Sitzungsprotokolle, 1869. május 21. 6. napirendi pont.
24
A ﬁnanszírozási procedúra részletes leírását lsd. TÓTH 2011. 71–77.
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szobor visszafogott erőt rejt magában, ugyanakkor erős hangsúly kerül az érzelmességre, ami leginkább a „makacs“ arckifejezésben nyilvánul meg. A többi szoborra a mimikai közöny jellemző. „A Kollonich-szobor mintegy az erős akarat megtestesüléseként
ivódik be a szemlélő emlékezetébe“ (KRAUSE 1980. 39–40.). Én Krause-szal ellentétben
úgy látom, hogy a művész elementárisat alkotott, de ez pontosan megfelelt a történeti
reﬂexiónak, az erősakaratú püspök, a bécsi várvédők és az árvák támogatója képének.
A szeszélyes Wienﬂuß szabályozási munkálatai következtében 1897-ben végleg lezárták és lebontották a hidat. A szobrok ezután a városháza árkádos udvarában kaptak
átmeneti szálláshelyet.25 1899 nyarán visszakerültek a Karlsplatz-ra, az újonnan épült
városi vasutat szegélyező viaduktra.26 1902-ben felmerült, hogy a szobrokat a Városháza
előtti téren állítsák fel. A „mostani helyzet csaknem botrányosnak nevezhető“ – jelentette ki Karl Lueger polgármester. A vasúti mozdonyokat ekkor még szénnel fűtötték,
a kipufogó füst annyira bekormozta a márványszobrokat, hogy „nem is gondolná az
ember, hogy ezek az múlt századok híres férﬁai, hanem inkább kéményseprők ebből a
századból.“27 A szobrok végleges helyüket 1902 nyarán foglalták el. A nemzetszocialista
korszakban a csoport egyetlen „nem-árja“ tagját, Josef von Sonnenfels szobrát eltávolították, de nem rombolták le, hanem megőrizték a városháza egyik raktárában, míg a
talapzatát a szintén Vinzenz Pilz alkotta zeneszerző, Christoph Willibald Gluck szobra
foglalta el. A rezsim bukása után Sonnenfels visszatért a helyére. (KANN 1980. 283.).
A szoborcsoport azóta háborítatlanul övezi a városháza előtti teret.
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Vajda Anita

Anya-gyerek kapcsolat hatása
az érzelemszabályozás fejlődésére

A

z érzelmekről való tudományos gondolkodás döntően megváltozott az utóbbi évtizedekben, ezen belül a fejlődési pszichopatológiában pedig az érzelemszabályozás vet fel fontos kérdéseket. Az utóbbi közel harminc évben az érzelemszabályozás
elméleti és kutatási kérdéseihez a pszichológia minden területe (pl. biológiai, kognitív,
fejlődés-, személyiség-, klinikai és egészségpszichológia) hozzájárult.
Jelen tanulmányban az érzelemszabályozás fejlődéspszichológiai vonulatát ragadnám ki az elméletek közül, kiemelt szerepet szánva a korai tapasztalati mintázatoknak.

Érzelemszabályozás
Az érzelemszabályozás fogalmi keretének meghatározása nehézségekbe ütközik,
ugyanis egyrészt azt is jelenti, hogy az érzelmek szabályoznak más folyamatokat (érzelmek, mint szabályozók), másrészt az érzelmi folyamatok szabályozására is utal.1
Deﬁnícióként Thompson2 leírása a legelfogadottabb: az érzelemszabályozás külső vagy
belső motiváció hatására megvalósuló folyamat, amelynek szerepe az érzelmi reakciók
megﬁgyelése, értékelése és szükség esetén az érzelmi reakciók megváltoztatása, különös tekintettel az érzelmi reakciók intenzitására és idői jellemzőire. A szabályozás több
ponton is megvalósulhat, például az érzelmi arousal befolyásolásán keresztül, amely
képes mind elősegíteni, mind gátolni a hatékony működést.
Ahhoz, hogy egy szervezett, adaptív és konstruktív működést segítsen elő az érzelmi
arousal, az érzelmi válaszoknak ﬂexibiliseknek, kontextustól függőeknek és a teljesítményt segítőnek kell lenniük. Azáltal jutnak fontos szerephez az érzelemszabályozási
folyamatok, hogy szervezett viselkedési stratégiák szolgálatába állítják az érzelmeket.3
Mindebből az is következik, hogy a maladaptív szabályozó készségek merevek és az
arousal szintet vagy túl alacsony, vagy túl magas szinten tartják.
Az érzelemszabályozás kutatását három történeti előzményhez kapcsolhatjuk: a
pszichoanalitikus irodalomban az elhárító mechanizmusokhoz, a stressz kutatásban
a megküzdéshez, míg a fejlődéspszichológiában az önszabályozással kapcsolatos elképzelésekhez. A fejlődéspszichológia irodalmában az 1980-as években jelentek meg
az érzelemszabályozás mechanizmusával kapcsolatos leírások, amelyben leginkább
a személyközi kapcsolatok fontosságával foglalkoznak, vagyis azzal, hogy a gondozó hogyan szabályozza a csecsemő érzelmi állapotait.4 A korai tapasztalatok szerepe
1

GREENBERG – ELLIOTT – POS 2007
THOMPSON 1994
3
CICCHETTI – GANIBAN – BARNETT 1991; THOMPSON 1994.
4
KÖKÖNYEI 2008
2
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valóban fontos, hiszen a kötődés elmélet egyik legfontosabb fogalma az érzelem. Természetesen, nem hagyhatjuk ﬁgyelmen kívül, hogy a szocializációban a csecsemő is
aktív fél. Thomas és Chess5 hívta fel a ﬁgyelmet arra, hogy a gyermek fejlődésében a
kimenetel a gyermek és a szülő illeszkedésének függvénye. A „goodness of ﬁt” elmélet
szerint a csecsemő temperamentuma és annak anyai elfogadása, értékelése alapvető
szempont.
A téma áttekintésekor szükséges megkülönböztetni a neuroﬁziológiai és a környezeti hatásokat, ugyanis mindkettő szerepet játszik az érzelemszabályozás fejlődésében. Fontos hangsúlyozni, hogy a neuroﬁziológiai komponens és a környezeti hatások
egymástól nem elválaszthatóak, hiszen a neurológiai szerveződést nagymértékben
befolyásolják a gondozóval átélt, megélt tapasztalatok. A folyamat kétoldalúságát
bizonyítja, hogy a csecsemő idegrendszeri érettsége, megnyugtathatósága és válaszkészsége is hat a gondozóval történő interakciók gyakoriságára, minőségére,6 avagy a
kapcsolat alapvető meghatározója. A tanulmány célja az anya-gyermek kapcsolat hatásainak bemutatása az érzelemszabályozás fejlődésére, így a neuroﬁziológiai hatást
csak röviden ismertetem.
Születéskor az idegrendszer nagy része még funkcionálisan éretlen, ám a folyamatos
érés és konszolidáció lehetővé teszi az egyre hatékonyabb viselkedéses és érzelmi önkontrollt, illetve fogékonnyá teszi a gyermeket a külső szabályozói hatásokra. A rendszerek reaktivitását tehát a gyermek biológiai különbségein túl, a különböző környezeti
hatások is jelentősen befolyásolják.2 Ez utóbbi hatás egyik legfontosabb aspektusa a korai anya-gyermek kötődési kapcsolat, amelyet a tanulmány további részében tárgyalok.

Anya-gyermek kapcsolat hatása
Kutatási témám szempontjából az érzelemszabályozási készségek elsajátításának és
fejlődésének legfontosabb kontextusa a korai interakciós tapasztalatok területe. A különböző elméleti megközelítések a gondozói viselkedés és a környezet más-más aspektusait tartják fontosnak.
Bell és Calkins7 szerint az érzelemszabályozás implicit működése a kora gyerekkorra
vezethető vissza: ha az anya hatékonyan képes segíteni a gyereket, az őt érő distressz
kezelésében, akkor a diádikus kapcsolatban történt tanulás hatására a gyerek személyiségébe automatikusan beépül az implicit érzelemszabályozás.
Az anya-gyerek kapcsolatból tehát levezethetők az implicit automatikus érzelemszabályozás formái, melyekben az érzelmek és szabályozásuk egymástól nem elválaszthatóak. Ezt a tudattalanul zajló szabályozási folyamatot intrapszichés jelenségként tartjuk
számon, de vitathatatlan interperszonalitása,4 hiszen kapcsolatokból bontakozik ki.
Mivel az újszülött szinte csakis gondozójától függ érzelmi állapotai szabályozásában,
az anya egyik legfontosabb feladata gyermeke ﬁziológiai homeosztázisának fenntartása és arousal szintjének szabályozása. Az affektív kommunikációs rendszeren belül a
ﬁziológiai és viselkedéses egymásra hangolódás, az interakciók kölcsönös, kétirányú
szabályozása zajlik le a face-to-face interakciókban,2 például a szemkontaktus vagy a
dajkabeszéd révén.

5

THOMAS – CHESS 1977
SCHORE 2000, 2005; SIEGEL 2001
7
BELL – CALKINS 2000
6
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Összességében az érzelmi fejlődést a családi környezet három irányból is befolyásolja: a kötődés minősége, a gondozói magatartás és a szabályozásról nyújtott modell.
Ezt a folyamatot írja le Gergely és Watson8 szociális biofeedback modellje a szülői érzelem tükrözéséről. A modell szerint az anya érzelmi szabályozó és tükröző funkciója
jelentős a szükséglet kielégítés, állapotszabályozás, az érzelmi kontroll és a kognitív
funkciók összerendezettségének kialakításában. Az érzelemtükrözés az anya részéről
kiszámítható, kontingens módon tükrözi a gyermek reakcióit, érzelmeit. Így a másodlagos reprezentációkkal megteremtődnek a „cselekvés-predikció lehetőségei, amelyek
akkor jönnek létre, amikor érzelmi állapotokat tulajdonítunk a másiknak vagy a saját
szelfnek”.9 Az elsődleges gondozó a mediáló folyamatokkal közvetíti azt, hogy saját
és mások viselkedését legjobban érzések és gondolatok révén vagyunk képesek megérteni. A kontingens, érzelemtükröző kifejezésekkel a gondozó egyrészt a csecsemő
érzelmi állapotait szabályozza, másrészt az interakciók során fokozatosan kialakul az
érzelmi állapotok tudatos megélésének képessége.11
Témám szempontjából kiemelten hangsúlyos a fentebb említett kötődési minőség,
mint az érzelmi fejlődés egyik fontos befolyásoló aspektusa. A továbbiakban ezt a megközelítést emelném ki. A legtöbb szerző ugyanis a korai kötődési kapcsolat jellegét tartja meghatározónak.10

Kötődés és érzelemszabályozás
A kötődés elmélet alapvetően egy ösztönalapú viselkedéses mintázatnak képzeli el a
kötődést, amelynek biológiai funkciója a biztonság és a védelem biztosítása.11 Bowlby14
szerint a csecsemőt az ún. bioszociális ösztöne arra készteti, hogy az elsődleges gondozóval szoros kapcsolatot alakítson ki. A gyermek számára a kötődési személy jelenti a megoldást a fenyegető veszélyforrásokkal szemben. A tartós közelség fenntartása
kiemelt fontosságú és a kötődési viselkedésen (pl. sírás, mosoly, követés…) keresztül
érhető el. A kötődési viselkedések a termosztát alapon működő kötődési viselkedési
rendszer által szerveződnek. Stroufe12 szerint ennek a kötődési viselkedésnek a célértéke nem a ﬁzikai közelség, hanem a csecsemő átélt biztonsága. A gyermek viselkedésének célja tehát a kívánt biztonsági állapot elérése.
A kötődési ﬁgura rendelkezésre állása (elérhetősége és válaszkészsége) kritikus
szerepet tölt be az érzelemszabályozás egyéni különbségeinek kialakulásában.13 Az
elsődleges kötődési stratégia esetében a gyermek biztonság érzése miatt képes lesz a
distresszt kezelni, bízik mások jóságában illetve megtapasztalja az énhatékonyság érzését.4 Ha a kívánt biztonsági állapot elérése akadályokba ütközik, akkor másodlagos
kötődési stratégiák – érzelmek minimalizálása (deaktivációs stratégia) vagy maximalizálása (hiperaktivációs stratégia) – alkalmazására kerül sor, amelyek a fennmaradó
veszély elhárítására irányulnak. A hiperaktivációs stratégia megközelítő tendenciát jelent. A gyermeket megfelelő szabályozás hiányában elöntik az érzelmei, és az intenzív
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érzelemkifejezéssel a kiszámíthatatlan környezet gondoskodását igyekszik kivívni magának. Ezzel ellentétben a deaktivációs stratégia elkerülő tendenciát jelöl. A gyermek az
érzelemkifejezését próbálja meg minimalizálni az érzelmei elnyomásával. Ez a stratégia
akkor aktiválódik, ha a gyermek a közelségkeresés miatt büntetést vagy jutalom elmaradást tapasztal.13
Az optimális anya-gyerek interakciós mintázatok segítik a fejlődést. A mintázatok
kutatására nagy hatással volt Ainsworth munkássága,14 aki az Idegen Helyzet vizsgálattal a kötődési mintázatok egyéni eltéréseit azonosította. E laboratóriumi vizsgálatban olyan körülményeket teremtettek meg, melyben a közelségkeresés és az exploráció
egyensúlya megragadható a distressz szituációkban. A fokozatosan emelkedő distressz
működésbe hozza a gyermek kötődési viselkedési rendszerét, ezáltal pedig megﬁgyelhetővé válik, hogyan használja a gyermek a kötődési személyt a distresszel való megküzdésben. Ainsworth14 eredeti elképzelése szerint a jellegzetes válaszminták alapján
három csoportba sorolhatóak a gyerekek: biztonságosan kötődők, szorongó/ambivalens és szorongó/elkerülő kötődők.
A biztonságosan kötődő gyermek édesanyja érzelmileg hozzáférhető, szenzitív gyermeke szükségleteire és aktívan fejezi ki érzelmeit, így a gyermek gondozójáról alkotott
reprezentációja is megegyezik ezzel. A biztonságosan kötődő babák a pozitív és a negatív érzelmeket is mutatják, hiszen szüleik valamennyi érzelemkifejezésükre reagálnak.
A negatív érzelmek kifejezése esetén pedig – elvárásuk szerint – a gondozó csillapítani
fogja ezeket.15 A biztonságos kötődőkről kimutatták, hogy a distressz helyzetekben alacsonyabb ﬁziológiai reaktivitás és magasabb viselkedési önszabályozás jellemző rájuk.16

Optimálistól eltérő érzelemszabályozási stratégiák
A szorongó/ambivalens kötődésű gyerekekre az jellemző, hogy erős negatív érzelemkifejezéssel igyekeznek a gondozó ﬁgyelmét felkelteni és túlérzékenyek a szelfet érő
fenyegetésre. A gondozók következetlen válaszai miatt a csecsemők a negatív érzelmeiket zajosan fejezik ki – avagy érzelmeiket maximalizálják –, hogy a szülő válaszoljon
rájuk.15 Goldberg és mtsai.15 vizsgálata alapján kiderült, hogy az ilyen gyerekek anyukái legkevésbé a pozitív érzelmekre és leginkább a negatív érzelmekre válaszolnak. A
gyermekek stratégiája abból áll, hogy a kapcsolat hangsúlyozásával különösen erős
függőséget mutatnak a gondozó felé, hiszen esetleges megnyugvásukkal kockáztatnák
az édesanyával való kapcsolat megszakadását. A fenti stratégia a kötődési ﬁgurával
való kapcsolatban adaptívnak bizonyulhat, ám Bowlby11 kiemeli, hogy maladaptívnak
mondható olyan szempontból, hogy az érzelmek maximalizálása a kapcsolat létét fenyegetheti, illetve akadályozó tényező egyéb fejlődési feladatok végrehatásában, mint
például az exploráció.
A szorongó/elkerülő kötődésű babák mindenfajta érzelemből kevesebbet mutatnak,
avagy érzelmeik minimalizálásának stratégiáját alkalmazzák. Korábban az ilyen babák
szüleik részéről ismétlődő elutasítást éltek meg olyan negatív érzelmek kifejezésekor,
mint a szomorúság, a düh vagy a félelem.15 Az érzelmek minimalizálása ugyanis lehetővé teszi számukra, hogy minél közelebb maradjanak a gondozóhoz.16 Amikor ezek
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a babák negatív érzelmeket élnek át, csak kevéssé mutatják azokat. Nyugodtnak tűnnek, miközben heves ﬁziológiai reakcióik vannak. A negatív érzelmek minimalizálása
az előző stratégiához hasonlóan szintén adaptív stratégia lehet a kötődési személlyel
való kapcsolatban, más kontextusokban, különböző társas szituációkban azonban
maladaptívnak számít,11 mivel az érzelemkifejezések hiánya inadekvátnak, sőt akár zavarónak is tűnhet.
A szülő optimális esetben modulálja a negatív érzelmi állapotokat. Kiemelt feladata
a gyermeke érzelemkifejezéseinek felismerése és értelmezése, valamint az azokra való
megfelelő válaszadás. Ezen keresztül valósul meg a csecsemő ﬁziológiai és viselkedéses
szabályozása.16 Minden olyan esetben, amikor az elsődleges gondozó nem elérhető –
akár ﬁzikailag (pl. szeparáció), akár érzelmileg (pl. depressziós anya) – és/vagy nem
tud megfelelő szabályozóként működni, érzelmi diszreguláció alakulhat ki.
Main és Solomon17 nevéhez fűződik a dezorganizált kötődés leírása. Azok az Idegen
Helyzet során vizsgált gyerekek tartoztak ide, akik a distressz helyzetben alkalmazott
koherens válaszmintázatok hiányával voltak jellemezhetőek. A dezorganizált kötődésű gyermekeknél jellemző lehet a bántalmazó és/vagy elhanyagoló szülői környezet,
a szülői pszichopatológia és mentális betegség. A dezorganizált kötődés jellemzője a megközelítés-elkerülés ambivalens viselkedési tendenciája, a szülő felé mutatott
félelemteli kifejezések, lelassult mozgás, mozdulatlanná dermedés és az érzelmi állapotok hirtelen változása. Ebben az esetben tehát hiányzik egy koherensen szervezett
viselkedésstratégia, amit distressz helyzetben alkalmaznának a gyermekek. A kötődési
személyt a gyermek ijesztőnek vagy ijedtnek észleli, így egy paradox helyzet áll elő: a
gondozó, aki a biztonságos bázis, egyben a veszély forrása is lesz. A gondozó bizonyos
esetekben időről időre „kikapcsolhat” és disszociatív állapotba kerülhet, így időlegesen
elérhetetlenné válik. A disszociáló kötődési személy arckifejezései elveszítik tükröző
funkciójukat, és amennyiben ezek a korai interakciók sérülnek, a csecsemőnél nem
alakul ki az elsődleges érzelmek feletti akaratlagos és tudatos kontroll.18
Az érzelmileg bántalmazó környezetnek számos negatív következménye lehet. A
gondozói kritika, a büntetés, az elhanyagoló szülői magatartás vagy éppen a ﬁzikai
bántalmazás kiemelt kockázatot jelent. A ﬁzikailag bántalmazott gyerekek gyakran számolnak be negatív érzelmi állapotokról, mint szomorúság, düh és félelem,19 melyre
bántalmazó szüleik ismételt agresszióval reagálnak, ezáltal létrehozva az affektív-kommunikációs rendszer2 ördögi körét.

Korai kapcsolati tapasztalatok hosszú távú hatásai
A gyermeknek az eseményekről kialakított reprezentációi a fejlődés során elvárásokká
alakulnak, melynek a legfontosabb célja az elsődleges gondozó elérhetőségének előrejelzése. Ezekre az elvárásokra Bowlby11 a reprezentációs vagy belső munkamodellek
kifejezést használja. Ezek a munkamodellek leginkább úgy tekinthetők, mint a gyermek korai kapcsolati és a gondozóval való tapasztalatainak az internalizált belső reprezentációi. A gyermek tehát reprezentációt alkot az énről, a másikról illetve az én-másik
interakciójáról.20
17
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A belső munkamodell az érzelemszabályozásban is fontos. A korábbi interakciók
során kialakul az anya-gyermek sajátos érzelemszabályozási stílusa, amely tükrözi a
kapcsolatok minőségi és mintázatbeli különbségeit.13 Az ilyen belső reprezentációk képezik a hosszan tartó érzelmi hajlamok alapjait,21 melyek bár mutatnak stabilitást, de
változtathatóak, és minden későbbi interperszonális kapcsolat alapját képezik.20
A bizonytalan kötődésnek számos negatív következménye fellelhető serdülő- és felnőttkorban is. Ilyen például az alexitímia, avagy az érzelmek azonosításának nehézsége. Az alexitímiás egyének nagyobb arányban fordulnak elő az elkerülő és az ambivalens kötődésű csoportban22, amit Láng23 kutatása is alátámaszt. Az elkerülő kötődési
stílusú egyének úgy tűnik, hogy nemcsak a kötődési személy (pl. szülő, barát, partner)
közelségét kerülik, hanem az érzelmeik kifejezését is. A szorongó/ambivalens kötődésűek nehezen azonosítják érzelmeiket, és a szorongás testi tüneteit mutatják.23 Ennek
gyökere a korai anya-gyermek kapcsolatban rejlik, hiszen gyermekkori visszaemlékezéseikben az alexitímiások nehéz érzelmi légkört említenek.22 Az érzelmi diszregulációt
kapcsolatba hozták még a serdülők negatív énképével, a problémás viselkedéssel (pl.
bűnözés, szerhasználat…) és különböző pszichopatológiai tünetekkel (szorongás, depresszió, étkezési zavarok…).24

Összefoglalás
Összefoglalva, a tanulmány az érzelemszabályozás a korai kötődési rendszeren keresztül megvalósuló fejlődését tárgyalta. Az érzelemszabályozás folyamatai jelentős változáson mennek keresztül csecsemő- és kisgyermekkorban, melynek gyökerei a korai
anya-gyerek interakciókban rejlenek. A szülő-gyermek kapcsolat szoros kölcsönhatásban fejlődik az idegrendszer érésével, illetve a neurológiai rendszer fejlődése is alakítja
a kapcsolatot, így mindkét komponens vizsgálata fontos kérdéseket vet fel.

Kitekintés
Jelenleg is zajló kutatásomat25 az érzelemszabályozási deﬁcitek különböző pszichopatológiai állapotokban való megjelenése köré építettem fel. Úgy vélem, a legfőbb kérdés
fejlődési pszichopatológiai szempontból, hogy azonosíthatók-e olyan diszfunkcionális
mintázatok, amelyek a különböző pszichopatológiákhoz társíthatók, illetve hogy ezek
a diszfunkcionális mintázatok hogyan alakultak ki a fejlődés során.
A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-12012-0001 azonosító számú „Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia
program” című kiemelt projekt keretei között valósult meg.
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Vámos Eszter

Út a krími háború felé

A

z 1815-ben megalakuló Szent Szövetség és az ezzel egyidőben kezdődő (többek között) angol–orosz nagyhatalmi viták végpontját egyaránt a krími háború jelentette.
Ez fordulópontot jelentett a 19. században, ám Európa számára nem hozott a napóleoni
háborúkhoz hasonló belső változásokat; inkább belső reformok sorozatát indította el
egy olyan birodalomban, amelyet a dinasztikus politikai törekvéseknek köszönhetően
elkerültek a polgári forradalmak. A krími háború a 19. századi ipari forradalom, kapitalizmus, nacionalizmus és imperializmus időszakában zajló fegyveres konﬂiktus: kitöréséhez hozzájárult Anglia és Oroszország rivalizálása, az orosz–török ellenségeskedés,
az 1848–49-es forradalmak leverése következtében átrendeződött hatalmi viszonyok; a
francia bonapartizmus újjászületése, Nyugat-Európa és Oroszország közti érdekellentét, amely 1815 óta csak növekedett1.
De miféle problémákkal kellett megküzdenie ekkor a kontinensnek? Az egyik legjelentősebb a 19. század diplomáciatörténetét meghatározó keleti kérdés volt. A 18. századtól kezdődően egyre csak hanyatló Oszmán Birodalom és az európai nagyhatalmak
közötti harcot „Európa beteg embere” feletti gyámkodásért és örökségéért2 az első világháborút lezáró békerendszer oldotta meg. A keleti kérdés az 1821-es görög felkeléssel
került újra napirendre, az első komolyabb sérülést okozva a Szent Szövetség rendszerén.
A napóleoni háborúk leverését követően egyre tekintélyesebbé váló Oroszország vezetője, I. Sándor cár kezdeményezte a bécsi kongresszuson a Szent Szövetség létrehozását, amelyhez csaknem mindegyik európai állam csatlakozott; majd a felek négyhatalmi
egyezményt kötöttek, amely immár egy politikai és katonai szövetség volt3 – meghatározva a következő fél évszázad európai politikáját.

Egyiptomi válságok
A keleti kérdésben a legtöbb eredményt az 1832-ben kirobbant első egyiptomi válság
során érte el az Orosz Birodalom, amelynek élén ekkor már a határozott külpolitikai
elképzelésekkel rendelkező I. Miklós cár állt. A szultán ellen forduló egyiptomi csapatokkal szemben a Porta nem bírta tartani magát; kénytelen volt elfogadni a felajánlott
orosz segítséget. 1833-ban Unkar-Iszkeleszben Pétervár és Konstantinápoly védelmi
szerződést kötött, amelynek értelmében az oroszok jogot kaptak arra, hogy elfoglalják
a Fekete-tenger szorosait, ha a Török Birodalmat támadás éri4. Ez bölcs diplomáciai
lépésnek bizonyult; az Orosz Birodalom így biztosította egyoldalú befolyását a Török
1
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Birodalomban. (A keleti krízisek során egyszer sem ért el hasonlóan kimagasló eredményeket.) Anglia mindent elkövetett, hogy ezt a kiváltságot elvegye Oroszországtól.
1839-ben – angol érdekeknek megfelelően – kirobbant a második egyiptomi válság.
I. Miklós alkalmatlannak találta az akkori helyzetet a keleti kérdés önálló megoldására
és belátta ugyanakkor, hogy az Unkar-Iszkeleszben kötött szerződés megújításához hiányoznak a feltételek5. A krízist az 1841-es londoni egyezmény zárta le, melyet Anglia,
Franciaország, Oroszország, Törökország és Ausztria írt alá. A Fekete-tenger szorosai
bezárultak a külföldi hadihajók előtt, amely az orosz, illetve brit hajók mozgását is
korlátozta6. A britek ezt mégis sikerként könyvelték el, mert megszűnt az orosz–török
egyezmény, s ezzel az oroszok közvetlen befolyása Konstantinápolyban7. A szorosok
elzárásával – amely biztonságot nyújtott Oroszországnak – a keleti kérdés háttérbe szorult az orosz külpolitikában. 1844-ben I. Miklós cár londoni látogatása során azonban
mégis felvetette a Török Birodalom felosztásának tervét, de nem lelt támogatókra – az
európai hatalmaknak érdeke az oszmán Birodalom fenntartása8

Feszültségek a század derekán
Az 1848–49-es forradalmak során I. Miklós kiérdemelte az „Európa zsandárja” elnevezést. Ő képviselte a kontinensen a reakciót. A münchengrätzi nyilatkozattal párhuzamosan született berlini szerződés jogán beavatkozhatott a magyar szabadságharc
leverésébe9. A nyugati hatalmak kormányainak, főként Angliának, nem volt ellenére
az orosz beavatkozás, hiszen a birodalom hadműveletei egybeestek érdekeikkel: a közép-európai status quo fennmaradásával10. Poroszország és Ausztria között konﬂiktus
bontakozott ki 1850-ben a német egyesítés kérdésében. I. Miklós ﬁgyelmeztette a két
államot, hogy a németországi status quo minden egyoldalú megváltoztatását agressziónak tekinti; így egy időre elsimították ellentéteiket11.
Az a presztízs és dominancia, amelyet Oroszország az 1848–49-es forradalmak leverésével ért el a kontinensen, nem tarthatott sokáig. Európa „csendőrje” kívülről bár erősnek
tűnhetett, belülről gazdasági és társadalmi gondok feszítették. Az európai közvélemény
nem volt jó véleménnyel a cári birodalomról; Poroszország és Ausztria pedig kezdték
tehernek érezni a túlzott orosz gondoskodást. I. Miklóst viszont külpolitikai sikerei elvakították, minden eddiginél hatalmasabbnak és megrendíthetetlenebbnek érezte magát12.

Út a krími háború felé
1848 eseményeivel – az európai nagyhatalmi rend fenntartása érdekében – háttérbe szorult a keleti kérdés; de amint helyreállt a status quo, ismét előtérbe került13. A háború
egy látszólag jelentéktelen vallási kérdésből indult, amely francia–orosz szembenállás5
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hoz vezetett. A katolikusok és ortodoxok közötti konﬂiktusból, mert utóbbiak úgy érezték, bizonyos jogaik sérültek a latin keresztények miatt. Az 1840-es években a katolikus
egyház megerősödött és egyre többen zarándokoltak el a Közel-Keletre. Ennek folyományaként 1852-ben a katolikus szerzetesek kulcsot kaptak a betlehemi templomhoz;
noha mindeddig a görög-keleti keresztények gyakorolták a felügyeletet a főbb keresztény
szentségek és szenthelyek felett. A feszült állapot már odáig fokozódott, hogy Pétervár
azzal fenyegette a Portát: megszállja a Dunai Fejedelemségeket14. Párizs pedig egy jegyzéket küldött a szultánhoz, amelyben ﬁgyelmeztették, hogy Palesztinában a katolikus
egyház joga nem sérülhet. A szultán igyekezett kedvezni a kéréseknek, amelynek eredményeként a két állam megpróbálta saját problémáját Törökországra terhelni15.
Anglia eleinte támogatta Oroszországot a növekvő francia befolyás ellen. Úgy vélték,
hogy III. Napóleon azért avatkozik be Palesztinában, mert szüksége van a katolikus
klérus támogatására a hatalma megszilárdításához; de megkérdőjelezték, hogy Franciaország hajlandó lenne az egyház miatt konﬂiktusba keveredni Oroszországgal16. Az
orosz fenyegetést követően viszont már a szultán mellé állt17.
Az orosz követ 1852-ben megismételte 1844-es ajánlatát, miszerint Egyiptom és Kréta angol fennhatóság alá, a Balkán orosz protektorátus alá, Konstantinápoly pedig orosz
kézre kerülne. A Boszporusz orosz, a Dardanellák osztrák ellenőrzés alatt lettek volna. Nem sokkal később I. Miklós Péterváron ismertette az angol követtel elképzelését:
Törökország, a „beteg ember” haldoklik; Oroszországra és Angliára vár megölésének,
majd hagyatéka felosztásának feladata. Az angolok ismét elutasították az együttműködés lehetőségét18. A korábbi külpolitikai sikerektől elvakított cár azonban félreértette a
választ. Úgy értelmezte, Anglia a területtel kapcsolatos érdektelenségét jelzi, míg a britek ezt csupán egy informális véleménycserének ítélték meg. I. Miklósban emiatt kialakult az a téveszme, hogy támogatják a keleti kérdés megoldásában, mely a nemzetközi
politikában csupán mint orosz–török konﬂiktus jelenik meg19.
Pétervár arra számított, hogy visszaszoríthatja a Török Birodalmat Ázsiába. S ha a
Porta nem enged, háborút kényszerít rá. Ezt a lehetséges megoldást az orosz kormány
nem ítélte kockázatosnak; arra számított, hogy a fgrancia rendszerváltás miatt nem valósul meg az angol–francia együttműködés. Ezenfelül Bécs segítségét remélte, mintegy
a magyar szabadságharc leverésében, illetve az 1850-es német kérdésben nyújtott támogatás viszonzásaképpen20.
I. Miklós három dologban tévedett, melynek felismerésével elkerülhető lett volna a
későbbi kudarc. Anglia számára nem volt érdektelen a Török Birodalom, sőt, a törökök
fenyegetettsége esetén számítani lehetett angol fellépésre. Rosszul ítélte meg az angol–
francia kapcsolatokat is. A két állam képes volt esetleges ellentéteiket félretenni a közös
cél – jelesül az Oroszország elleni fellépés – érdekében. Ausztriával kapcsolatban pedig
megfeledkezett arról, hogy a diplomáciai kapcsolatok nem barátságok, hanem érdekek
mentén szövődnek.
Az oroszok kiélezték a vallási kérdést; 1853-ban a katolikusok és ortodoxok közötti
vita elmélyült. A szultán küldötte Jeruzsálemben ismertette a szent helyek és relikviák
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felosztásának módját, hogy mi tartozik a katolikus, és mi az ortodox egyház felügyelete
alá; mindazonáltal a fő relikviák a katolikusokhoz kerültek21. A cár válaszul rendkívüli
követséget küldött a Portához Mensikov herceg vezetésével. A herceg – nem bizonyult
szerencsés választásnak –botrányos és erőszakos viselkedése ellenszenvessé tette az
oroszokat az európai közvélemény szemében22. Mensikov követelte, hogy: a szultán
ismerje el a cárt mint a birodalom összes ortodox alattvalójának protektorát, rendezze a
vallási viszályt, váltsa le az oroszellenes Fuad külügyminisztert és helyébe az oroszbarát Resid kerüljön; továbbá Konstantinápoly kössön az 1833-as unkar-iszkeleszi szerződéshez hasonló megállapodást Pétervárral23. Az oroszok egyértelműen a Török Birodalom feletti teljes befolyás megszerzésére törekedtek.
Az orosz igények ezúttal angol diplomáciai ellenállásba ütköztek24. A britek azt javasolták a szultánnak, hogy a követeléseknek csak a felét fogadja el, a védnökség jogát
pedig semmiképp ne adja meg. Ugyanis ennek elnyerése volt Mensikov elsődleges célja,
erre hivatkozva beavatkozhattak volna akár a török belügyekbe is. A tárgyalások zavartalanul folytak, az angolok, franciák és törökök közötti, illetve az orosz–török viszony
látszólag nyugodt volt25.
Nagy-Britannia és Franciaország célja az volt, hogy Oroszország erősödését gátolják a Balkánon és a Közel-Keleten, miközben saját befolyásukat növelni próbálták. Az
1848–49-es forradalmak idején Oroszország több kezdeményező szerepet kapott, mint
amennyi a két hatalomnak érdekében állt volna; ezért úgy döntöttek, ha diplomáciailag
nem sikerül ellen fellépni, katonai erővel fognak. Egymás közötti ellentéteiket tehát
igyekeztek elsimítani26. A kontinens hatalmi egyensúlyának megtartása csak akkor lehetséges, ha Törökországot nem annektálja Oroszország.
Miután a Porta megtagadta Mensikov követeléseinek egy részét, majd pedig ultimátumát is elutasította, május 21-én az orosz küldöttség elhagyta Konstantinápolyt: megszakadtak az orosz–török diplomáciai kapcsolatok. Az orosz kormány ezt követően egy
újabb ultimátumot küldött és a román fejedelemségek megszállásával fenyegetőzött27.
A szultán a nagyhatalmak segítségével/támogatásával a háttérben (ﬂottát küldtek a
Dardanellákhoz) nem válaszolt a ﬁgyelmeztetésre.28. I. Miklós reakciója az 1853-as kiáltványban foglaltak szerint: „Miután jogos követeléseink békés rendezésére irányuló
minden szándékunkat és azzal együtt minden eszközünket kimerítettük, elkerülhetetlennek láttuk, hogy csapatainkat a Dunai Fejedelemségekbe irányítsuk, megmutatva
ezzel a Portának, mire vezethet makacssága.”29 Nyolcvanezer fős csapat vonult Havasalföldre és Moldvába; kivonásuk vasútvonalak híján nem volt lehetséges. Az események
e sorozata hadüzenettel zárult: kitört az ború30.
Amíg 1848-ban nem követte jelentősebb ellenállás a Dunai Fejedelemségek megszállását, ez alkalommal az angolok, franciák és osztrákok egyaránt szembeszálltak az oroszokkal. Ausztria semlegességet fogadott, a következő év tavaszán pedig egy osztrák
sereg felsorakozott a Dunai Fejedelemségek mentén, a térség kiürítését követelve. Az
21
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orosz vezetők később tévesen úgy gondolták, hogy ez volt a döntő tényező a háború
befejezésében31.
A háború során nyilvánvalóvá vált Oroszország gazdasági gyengesége, technikai elmaradottsága és hadviselésének korszerűtlensége. I. Miklós halála után a békére hajló
II. Sándor került trónra; minden eszközzel a háború lezárására törekedett32. Az 1856-os
párizsi kongresszuson Oroszország minden privilégiumát, azzal együtt a kontinens feletti hegemóniáját elveszítette.
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Varga Rita

A gyűlöletbeszéd ellentétének tükrében

A

dolgozatomban azt szeretném bemutatni, hogy a gyűlöletbeszédnek milyen fogalmát konstruálhatjuk meg, ha ezt a beszédtípust annak ellentétével, a „szeretetbeszéddel” párhuzamba állítva vizsgáljuk. A két, első ránézésre talán nagyon is különböző beszédtípus elmélyült összehasonlítása során számos hasonlóságot lehet találni.
Fontos kérdés, hogy milyen mozzanatokban érhető tetten a gyűlölet- és szeretetbeszéd
közös lehetőségfeltétele: milyen közös jegyekkel rendelkezik például a Hegyi beszéd
vagy Martin Luther King 1963. augusztusában tartott híres beszéde, amelyben a sokat
citált „Van egy álmom” szófordulat is elhangzik; és többek között Hitler némelyik kirekesztő szónoklata.
Manapság egyre többször merül fel a kérdés, hogy mi a gyűlöletbeszéd, vagy az,
hogy politikai vagy jogi szempontból hogyan kellene hozzá viszonyulni. E kérdésekre
a válaszadás felelősségét ezúttal elhárítanám, csupán a probléma komplexitását van
lehetőségem tovább árnyalni, és újabb kérdéseket nyitni meg a témával kapcsolatban.
A gyűlöletbeszéd és a „szeretetbeszéd” hasonlóságainak bemutatatására különböző,
ezen kategóriák valamelyikébe tartozó szövegeket használok fel. A segítségül hívott
szövegekben nem az értékrendbeli ellenmondásokat vizsgálom, hanem az értékrend és
a módszer közötti diszkrepanciát.
Hogyan lehet kontextualizálni a gyűlöletbeszédet? A gyűlöletbeszéd az előítéletes
kommunikáció egy durva és nyílt változata. Síklaki István úgy határozza meg az előítéletes kommunikációt, mint a sztereotip vélemények, az előítélettel teli hozzáállások,
illetve mint a diszkriminatív törekvések kifejezését1. Természetesen nem lényegtelen
szempont, hogy mennyire nyílt az ilyen véleménynyilvánítás. Milyen funkciókat tölt be
ez a fajta kommunikáció? Gazdaságos természete van, hiszen egy-egy jelzővel, címkével számos jelentést lehet indukálni. Ez az ökonomikus szempont természetesen akkor
léphet életbe, ha a beszélő és a hallgató azonos előítéletekkel gondolkodik egy adott
csoportról, hiszen csak így indulhat be egy meghatározott asszociáció-lánc. Én-védő
szereppel bír, és egyúttal az in-group feldicsérését is szolgálja, ami megjelenhet például a kigúnyoló humorban. A társadalmi funkciókra vonatkozóan két példát lehetne
említeni, az egyik, amikor (ahogy szintén Síklaki fogalmaz) a „külső csoporttól való
elkülönülés elfogadhatónak, nem diszkriminatívnak tekintett formáját célozza, a másik
a külső csoport megfosztását másokra, különösen a saját csoportra érvényes emberi
jogoktól”2. Különösen szélsőséges az az előítéletes kommunikáció, amikor egy adott
csoportot emberi mivoltukhoz való legitimitásuktól fosztják meg: „Az egyik társasház
lakója szerint mióta a »fészekrakók« beköltöztek, azóta elindult a lejtőn a társasház. Addig 1,5 millió megtakarításuk, mióta azonban 55 családból 10 nem ﬁzet közös költséget
1
2
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1,8 millió forint mínuszban vannak. Van, hogy a lakásokban akár 30–40-en is laknak
a cigányok. A házakban elképesztő a szag, a falﬁrka, a bokáig érő szemét, az ürülék a
falon, a leszakított vezetékek, vagy például az is, hogy amelyik emeleten »fészekrakó«
lakik, ott érdekes módon hiányzik egy villanyóra a szekrényből.”3 Az idézetben a szerző
egyszerre pendíti meg a részvét és a harag érzését, szembeállítva az emberinek tartott
szenvedést, az állatiként bemutatott pusztítással: előbbit az in-group tagjaira, utóbbit
az előítéletes kommunikáció célzottjaira vonatkoztatja. A harmincas évek hitleri nyelvhasználatában is meghatározó szereppel bírtak a fertőző animalitás metaforái, amelyek
az előítélettel illetett csoport megkülönböztető jegyeinek kulcsai lettek. Hitler hírhedt,
Mein Kampf című könyvében a kirekeszteni kívánt csoportot a tradicionálisan a lehető
legalacsonyabb státuszúnak tartott élőlényekhez hasonlítja: „Viszont a zsidóknál ennek a beállítottságnak még csak nyoma sem található. Ezért ő sohasem volt nomád,
hanem mindig csak parazita más népek testében”4. Az ilyen fajta kommunikáció különösen abban az esetben erősödik fel, amikor egymással fegyveres konﬂiktusban álló
emberekről beszélhetünk.5 Ehhez valószínűleg az is hozzájárul, hogy így az ellenséges
csapatokhoz tartozó személyeket könnyebb megölni. Az előítéletes kommunikáció lehetővé teszi a dominancia fenntartását.6 Van azonban egy olyan típus is, amely azt a
célt szolgálja, hogy a beszélőről olyan kép alakuljon ki, mintha ő nem rendelkezne
előítéletekkel.7 Pl. eufemisztikus kifejezéseket használ a csoport megnevezésére, így
titkolja azt az ellenszenvet vagy indulatot, amelyet próbál felkelteni az adott csoporttal
szemben az olvasóban vagy a hallgatóban.
A gyűlöletbeszéd fogalma és társadalmi-jogi megítélése azért vitatott, mert összeütközésbe kerül benne a demokrácia két alappillérének számító tétele: az emberi méltóság tisztelete és a szólásszabadság. Erre az egyik leggyakrabban idézett példa az Amerikai Egyesült Államok alkotmánya, amelyben ez a fenti ellentét az első és tizennegyedik
kiegészítés között feszül.8
A gyűlöletbeszédet hivatalosan folyamatosan meg akarjuk fékezni, szeretnénk a lehetőségét kiirtani: még akár a legáltalánosabban vallott értékeink kárára is. Kínálkozik,
hogy felvessük vele szemben egy másik beszédtípus lehetőségét: a szeretetbeszédét.
Nehezen tudnánk pontosan meghatározni, hogy mi is ez: nem feltétlenül ténylegesen
létező kategória, de mint igény mindenképpen időről-időre megjelenik. A gyűlöletbeszédet a deﬁníciós és a szabályozási kényszer korlátok közé szorítja, míg a szeretetbeszéd inkább az elasztikus vágyódás tárgyaként bukkan fel. Olyasmit képvisel, amelyet
idealisztikusan szembeállítunk az elutasított, nehezen meghatározható, de létező gyűlöletbeszéddel.
A gyűlöletbeszéd formai és tartalmi kritériumai nagyjából meg vannak határozva, de
a hipotetikusként kezelt szeretetbeszédnek bizonytalanok a határai. Tulajdonképpen
mit is takar ez a megnevezés? Felmerül a kérdés, hogy egyáltalán beszélhetünk-e szeretetbeszédről? Amennyiben elfogadjuk, hogy létezik ilyen beszédtípus, akkor a vizsgálat
tárgyául rögtön adódik Martin Luther King 1963-as beszéde, amelyben a feltételezett
szeretetbeszédre emlékeztető jegyeket fedezhetünk fel. A számunkra releváns tartalmat legtalálóbban a következő idézet foglalja össze:
3
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„A minket megillető hely kivívása során nem szabad bűnösnek találtatnunk törvénytelen cselekedetek elkövetésében. A szabadságra szomjazunk, de ne a keserűség és
gyűlölet poharából igyunk, ha szomjunkat oltani akarjuk. […] Nem engedhetjük meg,
hogy teremtő tiltakozásunkat a ﬁzikai erőszak szintjére aljasítsuk. Újra és újra fel kell
emelkednünk azokra a méltóságteljes magaslatokra, ahol a nyers ﬁzikai erő a lelki erővel találja szemben magát. Ennek a lenyűgöző, új harci szellemnek, amely a fekete
közösséget hatalmába kerítette, nem szabad oda vezetnie, hogy bizalmatlanná váljunk
minden fehérrel szemben, hiszen fehér testvéreink közül sokan, ahogyan azt jelenlétük is bizonyítja, felismerték: végzetük összefonódott a mi végzetünkkel, szabadságuk
pedig kibogozhatatlanul összevegyült a mi szabadságunkkal. Egyedül nem tudunk továbbmenni.”9
Az idézetből kiolvashatunk egy fontos különbséget: míg a gyűlöletbeszéd aktivitásra sarkall, addig a szeretetbeszéd alapvetően a passzivitást hirdeti: az erőszakra nem
szabad erőszakkal válaszolni, a „harcnak”, hiszen a megnevezés azért megmarad, békésnek kell lennie. Érdekes, hogy a szeretetbeszéd minden passzivitása ellenére sem
mond le bizonyos szűkített funkciójú harcias metaforákról, álláspontja árnyalásához és
kifejtéséhez inkább folyamodik önellentmondó vagy képzavaros megoldásokhoz mintsem, hogy lemondana a háborút idéző trópusokról. A másik fontos különbség a két
retorikai forma között a fennálló társadalmi rendhez való viszonyuk. A gyűlöletbeszéd
argumentációjának fontos része az aktuális társadalmi helyzet kényszerítő erejére való
hivatkozás, még ha ez a „valóság” kifejezetten torzítva és manipulálva jelenik is meg
benne. Robespierre beszédei is ilyen szükségszerűségekre építenek: „Ha a demokratikus kormányzat mozgatóereje békében az erény, forradalom idején a népi kormányzat
e mozgatórugója az erény és a terror. Az erény, amely nélkül a terror végzetes; a terror,
amely nélkül az erény tehetetlen. A terror nem más, mint gyors, szigorú és hajlíthatatlan igazságosság. Tehát a terror az erény emanációja; nem annyira külön elv, mint a demokrácia általános elvének következménye, amelyet a haza égető szükségleteire alkalmazunk.”10 Itt tetten érhetjük mind a predesztinációs logikát, mind a valóság torzítását;
bár ez a kettő tényező kölcsönösen feltételezi egymást: erősen értelmezni, sőt átalakítani kell a tényeket ahhoz, hogy zárt logikai struktúrában rendeződjenek az események.
Ezzel szemben a szeretetbeszéd elveti azt a gondolatot, hogy a társadalmi-szociális
konstrukciók megkötnék a cselekvés lehetőségét, a szeretet minősége képes semlegesíteni ezeket az tényezőket. Nincs kényszerítő erő, van választási lehetőségünk, és ezért
jól kell döntenünk. Mivel a gyűlöletbeszéd burkoltan vagy nyíltan olyan tettekre akarja
a hallgatóságot rábírni, amely még a szimpatizánsok szemében is bűnnek számít, kénytelen a szónok a szükségszerűség tényezőjére hivatkozni. Ahogyan a Hegyi beszédben
is olvashatjuk, az anyagi feltételek lényegtelenek, a hit és a szeretet képes felülemelkedni rajtuk: „Nem több az élet az eledelnél s a test a ruhánál? Nézzétek az ég madarait!
Nem vetnek, nem aratnak, csűrbe sem gyűjtenek – mennyei Atyátok táplálja őket. Nem
többet értek ti náluk?”11 A szeretetbeszéd, mint a „ﬁúi megnyilvánulás” tipikus módja
megszünteti a törvényt (illetve másként fogalmazva: tökéletesíti, beteljesíti azt), ez a típus teljesen apolitikusan viselkedik. Nem a társadalmi rendet, hanem a személyes létet
akarja kontrollálni. Friedrich Nietzsche leírja Az Antikrisztusban az evangélium alapvető tulajdonságait, amelyeket a szeretetbeszéd fő attribútumának is tarthatunk: „Ösz-
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tönszerű kizárása ez minden ellenszenvnek, minden ellenségeskedésnek illetve minden
határnak és távolságnak az érzelemben: következménye egy szélsőséges szenvedés- és
ingerelhetőségi képességnek, amely minden szembeszállást elviselhetetlen kellemetlenségnek (azaz károsnak, az önfenntartási ösztön által ellenzett dolognak) érez, már a
szembeszállás szükségességét is; s az üdvösséget (az örömet) egyedül abban ismeri fel,
hogy már semmivel és senkivel, sem a gonosszal, sem a gonosztevővel szemben nem
tanúsít ellenállást – a szeretet az egyetlen, végső életlehetőség…”12 Nietzsche szerint
e tanítás lényege a realitás teljes elvetése, amelynek hiányát az egyedüli valóságként
tételezett Mennyek Országa pótolja: „Az »örömhír« épp az, hogy nincsenek többé ellentétek; a Mennyek országa a gyermekeké; a hit, amely ebben hangot kap, nem olyan hit,
amelyhez harcolva jutottak el, – kezdetektől fogva jelen van, ez úgymond a szellemibe
visszahátrált gyermekesség.”13
Nietzsche, amikor ebben a művében rekonstruálni akarja a Megváltó pszichológiai
típusát, szétválasztja az eredeti jézusi életvitelt, az evangéliumi gyakorlatot, követőinek
reaktív teológiájától. A gyűlölet, a sajátosan nietzschei jelentésű „neheztelés” szerinte
az apostolok tevékenységének köszönhetően uralta el az újszövetségi szöveghelyeket
(a passzivitásból így reaktivitás lett): ennek alátámasztására sok példát hoz, többek között a Hegyi beszédből is idéz. Fontos különbség van a szeretet gyakorlata és a szeretet
megszólaltatása között: utóbbi nem képes nyelvi-gondolati okok miatt kivonni magát a
megkülönböztetések logikája alól. Míg a Nietzsche által posztulált jézusi tanítás nem ismeri a jutalmazás és büntetés gyakorlatát, addig maga az evangélium (és benne a Hegyi
beszéd is) hemzseg a Pokol fenyegető képzetétől. Konstruálódik ennek következtében
egy ellenség-kép is: „De jaj nektek, gazdagok, mert már megkaptátok vigaszotokat. Jaj
nektek, akik most jóllaktok, mert éhezni fogtok! Jaj nektek, akik most nevettek, mert
sírni és jajgatni fogtok!”14 Láthatjuk, hogy a megfogalmazott szeretetbeszéd, hiszen a
Hegyi beszéd mi más lenne, mint a szeretetbeszéd archetipikus példája, nem nélkülözi
az értékelő megkülönböztetést.
Ebből válik világossá egy további hasonlóság: ahogyan a legtöbb esetben a gyűlöletbeszéd is (kivétel lehet például Hitler 1932. január 27-ei, gyártulajdonosokat megszólító
beszéde) a lecsúszott, szinte nincstelen tömegek fanatikus támogatására épít, úgy a
szeretetbeszéd célcsoportját is a legszerencsétlenebbek alkotják. Alátámasztásul elég,
ha csak számba vesszük, kiket nevez meg a Hegyi beszéd, kik a szöveg megszólítottjai:
szegények, éhezők, szomorkodók, kizártak, szelídek stb. jelennek meg benne. Ahogyan Nietzsche is fogalmaz Jézus híveivel kapcsolatban: „S ez a szent anarchista, aki
a zsidóságon belül az alantas népréteget, a kitaszítottakat és »bűnösöket«, a csandálát
a fennálló renddel szembeni ellenszegülésre szólította fel – mégpedig, ha hihetünk az
Evangéliumoknak, olyan szókimondóan, hogy még ma is Szibériába jutna -, politikai
bűnöző volt, már amennyire politikai bűnözők egy abszurd-politikamentes közösségben egyáltalán lehetségesek.”15 A szeretetbeszéd egyedüli politikai vonása az, hogy a
politikai térben apolitikus üzeneteket fogalmaz meg: síkra száll a tradicionális politikum ellen, és egy olyan politikai tanítást vezet elő, amely érvényteleníti magát a politikumot, és egy sajátos morállal helyettesíti azt.
Mindkét típusban, a szeret- és a gyűlöletbeszédben is megﬁgyelhető az a differenciálás, hogy vagyunk mi – az egyik esetben az árja faj, németek, a másiknál a szelídek, nél12
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külözők – akikkel szemben állnak/áll az Ők, az ellenség, vagy azok, akiknél jobbaknak
kell lennünk. Mindig valakihez hasonlítva vagyunk értékesebbek.
Közös tulajdonsága mindkét beszédtípusnak, amely persze már az elnevezésükből
is következik, hogy azonos módon igyekeznek hatni a hallgatóságra: alapvetően az érzelmekre apellálnak. A gyűlöletbeszéd ugyan felveti az értelmi legitimizálás lehetőségét, de végső soron azzal csupán megnyitja saját elképzelhetőségét, érvelni nem kezd
el, hanem igyekszik felkelteni a hallgatóság haragját. Mivel a tények is sajátos kontextusban jelennek meg, így elkerülhetetlenné válik az érzelemmel való telítődésük. Erre
például szolgálhat Hitler 1938. szeptember 26-i beszéde, melyben nem észérveket sorakoztat fel állítása mellett, miszerint nem akar a Szudéta-vidéken túl újabb területeket,
hanem így szól: „Nem akarunk cseheket!”16 A szlávokkal szembeni ellenérzésre építi
beszéde hitelességét.
Jellegzetesen hasonló a kétfajta beszéd meggyőzés-technikája. Egyfelől mindkettő
feltűnően sokszor él a hallgatósággal szembeni szokatlan elvárások eszközével: mindig
kontrasztba állítja a beszélő a szokványos etikai-törvényi követelményeket az általa hirdetett erkölcsi normákkal. A régi elvárás itt hétköznapi formájában mindig látszólagos,
amelyet az új horizont teljesít be valójában: a beszédben jelentkező norma egyszerre
a természetesség igényével lép fel, ugyanakkor a fokozás trópusaival élve szinte képtelen követelményeket is generál. Például a Hegyi beszédben természetesnek hat a lelkiismeretiség írott törvénnyel szembeni hangsúlyozása, ám ez egyúttal irreális követelés
formáját ölti végül: „Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes!”17 A
gyűlöletbeszéd is ehhez hasonlóan a szokványos etikai elvárásokkal szemben egy veszélyhelyzetre hívja fel a ﬁgyelmet, amely még talán a szónoklat alatt is egyre inkább
fokozódik, szinte képtelenség megfékezni, mégis ezt várja el a szónok a hallgatóságától.
Feltűnően gyakran nyúl mindkét beszédtípus organikus metaforákhoz, hasonlatokhoz,
csak míg a szeretet-központú a gyengék erejét reprezentálja a trópusban pozitív előjellel,
addig a gyűlöletbeszéd a kártékony elemek gyors terjeszkedését hangsúlyozza általa.
Az előbbiekben, Nietzsche kapcsán már szó esett arról, hogy a szeretetbeszéd is végül magával hozza a büntetés és jutalmazás keretrendszerét. A Hegyi beszéd bővelkedik
az olyan szöveghelyekben, melyek a helyes cselekedet jutalmaként felléptetik a Másvilág
ígéretét: „Ha megbocsátjátok az embereknek, amit vétettek ellenetek, mennyei Atyátok
is megbocsát nektek. De ha nem bocsáttok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg bűneiteket.”18 Az ígéret természetesen a gyűlöletbeszédben is nélkülözhetetlen
elem. Hitler egyik beszédében hangzik el: „[…] és a nemes harc végeredményeként egy
teljesen, belülről is megújult politikai élet születhet, amely nem tűri, hogy valaki a nemzet és a nemzet érdekei ellen vétsen, amely senkit nem tűr meg, aki nem ismeri el, vagy
ellenzi ezeket az életbe vágó érdekeket, amely nem tűri és kíméletlenül lecsap azokra,
akik megpróbálják tönkretenni vagy elpusztítani ezt a politikai életet, de mégis készen
áll a békére és a barátságra mindazokkal, akik békét és barátságot akarnak.”19
Így manifesztálódik a különböző beszédtípusokban a mindkét résztvevő számára lényeges „gazdasági” szempont, miszerint a beszélő oldaláról nézve az általa felajánlott
„szolgáltatásra”, illetve „termékre” minél több hallgató tartson igényt, továbbá a „vásárló” számára a hallottak alapján minél jobban megérje az adott „áruba” invesztálni. A szeretetbeszéd esetében az üdvözülés az, ami a földi szelídségért és nélkülözésért kapható,
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a gyűlöletbeszéd esetében pedig adott esetben pénzzel vagy emberéletekkel mód van
bosszút állni azokért, akiket a mindennapi élet szenvedéseinek okaiként megjelöltek.
Azonban, ha elfogadjuk a nietzschei érvelést, miszerint az általunk hozzáférhető
Hegyi beszéd valójában a jézusi tanítványok kreálmánya, és Jézus valójában nem ezt
mondta, gondolta, nem e szerint cselekedett, akkor az egész eddig bemutatott koncepció megkérdőjeleződik. Feltételezhetjük, hogy abban az ismeretlen beszédben valódi
szeretetbeszédről lehet szó, amely nem mutat hasonlóságot a gyűlöletbeszéddel. Ebben
az esetben mi történik Martin Luther King elemzett beszédével? Ha ismernénk azt az
idealisztikus szeretetbeszédet, az kihatna az egész kérdéskörrel kapcsolatos álláspontra, és valószínűleg így nem szeretetbeszédként tekintenénk a King-szónoklatra, és minden olyan retorikai megnyilvánulásra, mely eljárásaiban sokban hasonlít az általunk
ismert Hegyi beszédre.
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Zóka Péter

Benedict Anderson és Alexander Bernát
nemzetfogalmainak összehasonlító elemzése

Kérdésfelvetés

T

anulmányom címéből következően joggal gondolhatja a tisztelt olvasó, hogy az
alábbiakban egy eszmetörténeti, azon belül is egy nacionalizmustörténeti témájú
munkát olvashat. Ez valóban igaz is, azzal a kitétellel, hogy mindezt alapvetően ﬁlozóﬁai nézőpontból teheti. Rövid írásomban ugyanis arra kívánok rávilágítani, hogy a ma
rendkívüli népszerűségnek örvendő politikai-, nacionalizmustörténeti munkák sem,
ahogyan semelyik tudományterület sem, nélkülözhetik a ﬁlozóﬁatudomány több évezredes módszereinek alkalmazását, hiszen ezek hiányában számos téves megállapítást
tehetünk, hibás vagy érvénytelen konklúzióra juthatunk különféle felmerülő problémák megoldása kapcsán.
Munkám során a következő kérdésekre próbálok feleletet adni:
Melyek Benedict Anderson, a kortárs eszmetörténeti irodalomban rendkívüli népszerűségnek örvendő nemzetkoncepciójának kulcsgondolatai, összevetve a magyar ﬁlozóﬁatörténet egyik kiemelkedő alakjának, Alexander Bernátnak a nemzetről, illetve a
nemzeti szellemről vallott nézeteivel?
Vannak–e jellegzetesen 19. századi nacionalista beszédmódok, illetve Alexander
Bernát gondolatai mennyiben tekinthetőek kompatibilisnek ezekkel?
Végső soron inkább hátrányos, vagy előnyös a nemzetállam mint társadalmi-politikai
létforma, illetve valóra válhatnak–e a nacionalizmus korának végéről tudósító elméletek?
A kérdések megválaszolásakor alkalmazott módszerem a komparatív fogalomelemzés lesz, a formális logika szabályait szem előtt tartva.

Benedict Anderson nacionalizmus-elmélete
Benedict Anderson (1936–) a Cornell University tekintélyes professzora, politikatudománnyal és történettudománnyal foglalkozik. Fő kutatási területéhez elsősorban a
délkelet-ázsiai régió országai tartoznak, de széles látókörrel rendelkezik az európai és
amerikai kontinens államainak modernkori történeti fejlődésével kapcsolatban is.
A szerző nacionalizmustörténeti munkásságának vitathatatlanul legfontosabb részét
képezi az először 1983-ban megjelent Imagined Communities: Reﬂections on the Origin
and Spread of Nationalism1 című kötet. Megjelenése óta több tucatnyi nyelvre fordították, és mára alapművé vált az eszmetörténeti irodalomban. Tanulmányom készítése

1
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során az 1991–ben megjelent javított és bővített kiadást2, valamint a 2006-ban, mintegy
huszonhárom éves késéssel megjelent első magyar nyelvű kiadást3 használtam.
Anderson nagyon szép ívvel, gazdag történeti tényanyagot felvonultatva, ám nem
minden tendenciózusságtól mentesen rajzolja meg a nacionalizmus fejlődéstörténetét
a 18. század végi újvilági megjelenési formájától, 19. századi európai átalakulásain keresztül, egészen a 20. század végéig. Rendkívüli éleslátással mutatja ki, hogy a főként
az 1820–as évektől megjelenő ún. népi-nyelvi európai nacionalizmusok, valamint a század közepétől kibontakozó ún. hivatali nacionalizmusok alapvetően már a nacionalizmus második hullámához tartoznak.
Maga a nacionalizmus tehát nem Európában születik meg, első fellángolásai Észak–
Amerika és Latin-Amerika országainak az anyaországoktól való függetlenedési szándékaihoz kapcsolódtak, és kialakulásában-elterjedésében nagy szerepe volt annak
a zarándok hivatalnoki rétegnek, akiknek az a közös sors jutott osztályrészül, hogy
megjárva saját Odüsszeiájukat az iskolai és hivatalnoki életben, az anyaországokban
gyarmati származásúakként csak rendkívül korlátozottan érvényesülhettek. Ennek az
első generációs nacionalizmusnak még nem volt meg a nyelvi jellege, hiszen az anyaországi és gyarmati társadalom esetében a származás és a nyelvhasználat azonosságából
kifolyólag nem merült fel ilyen probléma.
Maga Anderson a nacionalizmust mint jelenséget a történeti fejlődés „anomáliájának”4 tekinti, alig tompítva valamit Tom Nairn véleményén, aki szerint a nacionalizmus
gyógyíthatatlan neurózis, a modern fejlődéstörténet patológiája.5
Anderson szerint a nacionalizmus kialakulásában legnagyobb szerepe egyrészt a
társadalmi lét hagyományos struktúráinak felbomlása folytán támadó általános bizonytalanság érzésének, de leginkább a nyomtatás-kapitalizmus kibontakozásának és elterjedésének volt. Végső soron tehát a piaci szükségleteknek.6
Anderson a nacionalizmus kulturális gyökereinek vizsgálata során az eszmét, illetve
a hozzá tartozó nemzeti érzést a vallásos érzülettel állítja rokonságba. Rámutat, hogy
a 18. századi Nyugat-Európában a vallásos gondolkodás és világnézet alkonya egyben
a nacionalizmus kialakulásának hajnalát is jelentette. A felvilágosodás eszméinek hatására a megváltás gondolata egyre szélesebb körben vált abszurddá, ugyanakkor megmaradt az emberi szenvedés és esendőség érzése, mely szükségessé tette a korábban
alapvetőnek tekintett elképzelt (vallási) közösségnek, egy az új eszméknek és eszményeknek jobban megfelelő, ám nem kevésbé elképzelt (nemzeti) közösséggel való tudati „lecserélését”. 7
Anderson szerint a nacionalizmust, mint jelenséget az őt megelőző kulturális rendszerek és identitások, mint a vallási közösség és a dinasztikus birodalom ellen létrejöttként kell értelmezni, éppen ezért ezek felbomlását vizsgálni és értelmezni szükséges a
nacionalizmustörténeti kutatások során is.
Ami a vallási közösségeket illeti, Anderson kifejti, hogy a felvilágosodás térhódítása
előtti korszakokban a nagy szakrális közösségekhez való tartozás szolgált az ember
számára elsődleges igazodási pontként. Minden ilyen közösség központi helyet foglalt
el a kozmoszban és az általa használt „szent nyelven” keresztül kapcsolódott a földön2
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túli rendbe. E szakrális nyelvek által meghatározott klasszikus közösségek különböztek a modern nemzeti elképzelt közösségektől, hiszen az adott közösség nyelvének
egyedülálló „szentsége” határozta meg, hogyan lehet az adott közösség tagjává válni.
E „szent nyelvek” a valóság emanációi voltak, az ontológiai valóság megértése csak a
reprezentáció egyetlen, kiváltságos rendszerén keresztül volt lehetséges. A nagy vallási
közösségek összetartó ereje, identitást meghatározó jellege azonban a középkor alkonyán folyamatosan gyengülni kezdett.8 Anderson ezt főként két tényezővel magyarázza. Egyrészt a nagy földrajzi felfedezések folytán kitáguló világképpel, másrészt a fent
említett „szent nyelvek” fokozatos leértékelődésével. A középkori Nyugat-Európában
a latin volt az egyetlen „tanított” nyelv, és az 1500 előtt keletkezett könyvek több mint
háromnegyede ezen a nyelven volt csak hozzáférhető a kiváltságosok számára. A reformáció térhódítását követően azonban a latin mint „szakrális nyelv” fokozatosan viszszaszorult, és megszűnt a páneurópai vezető értelmiség közös nyelve lenni. E folyamat
következtében felgyorsult a nyugat-európai társadalom pluralizálódása, széttöredezése
és territorializálódása, mely tényezők együttesen alapozták meg a nacionalizmus későbbi elterjedését.
A dinasztikus birodalmak uralkodói isten kegyelméből, isteni elrendelés alapján gyakorolták hatalmukat alattvalóik felett. Birodalmuk határait nem csupán háborúk által,
de ügyes házassági politikával is kiterjeszthették, mely utóbbira talán a Habsburg-ház
térnyerése a legjobb példa.9 Ezeknek a „szent monarchiáknak” a legitimációja is gyengülni kezdett a 17. századtól a fentebb említett folyamatok következményeképpen. Számos uralkodó igyekezett hatalmának forrását és uralkodásának célját „nemzeti” köntösbe bújtatni a 19. században, míg a következő évszázad elejére a legitimáció régi elve
végleg a történeti emlékek sorába került.
Látható, hogy Anderson elgondolása szerint a nemzetek elképzelt közösségei mögött a világfelfogás formáinak alapvető megváltozása rejlik. Ezen formák közül nem
elhanyagolható jelentőségű az idő- és térszemlélet átalakulása. A középkori keresztény
elme nem rendelkezett a történelem végtelen ok-okozati láncként való értelmezésének,
illetve a múlt és jelen szétválasztásának lehetőségével. Isten szemében az itt és a most
örök. Auerbach és Benjamin ezt a hagyományos időfelfogást „egyidejűségnek”10, illetve
„messiási időnek”11 nevezik. A mi modern időfelfogásunk összefügg a világi tudományok fejlődésével. Modern időképünket Anderson, Benjamintól kölcsönzött kifejezéssel élve, „homogén, üres időnek”12 nevezi. Európában a 18. században kezdtek elterjedni a modern óraszerkezetek és naptárak. Megjelentek a modern regények és napi
sajtótermékek, újságok, melyek a nemzet típusú közösségek megjeleníthetőségének
technikai hátterét biztosították.
A fentiekből is kitűnik, hogy Anderson szerint a nemzet elképzelésének lehetősége
csak akkor merülhetett fel az emberi történelemben, amikor három alapvető kulturális
koncepció megszűnt axiómaként jelen lenni az emberek tudatában. Ezek a koncepciók
szilárdan rögzítették az emberi életet a dolgok rendjéhez. Az első a „szent nyelven” keresztüli hozzáférés az ontológiai igazsághoz, a második a központi uralkodónak mint a
társadalom magától értetődő igazodási pontjának gondolata, a harmadik az időbeliség
azon felfogása volt, mely szerint kozmológia és történelem elválaszthatatlanok.
8
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Az egyenetlen gazdasági változások, földrajzi- és tudományos felfedezések, a gyorsuló közlekedés és a kommunikáció új formái egyaránt gyengítették ezeket a szemléletmódokat. Elsőként a nyugat-európai gondolkodásban ment vége a kozmológia és
történelem szétválasztása, a testvériség, a hatalom és az idő fogalmainak új értelmű
összekapcsolódása.13
Az új gondolkodásmód egyre gyorsabb ütemű elterjesztésében Anderson szerint a
nyomtatás-kapitalizmus játszotta a vezető szerepet. Már Francis Bacon is felismerte,
hogy a könyvnyomtatás alapvetően változtatta meg a világ megjelenését és állapotát.14
A nyomtatás elterjedésében pedig a kapitalizmus játszotta a vezető szerepet. A kapitalizmus egyik fő mozgatórugója az állandó és folyamatos piackeresés, mely természetesen a könyvkiadás szegmensének is jellemzője volt. A nyomtatott könyv volt tulajdonképpen az első modern stílusú tömegtermeléssel előállított ipari termék, mely eltérően
mondjuk a textiltől vagy a cukortól, önmagában értelmezhető tárgyként készült. Az
eredeti könyvpiac célközönsége természetesen a latinul olvasni tudó, általában legalább
kétnyelvű, művelt európai szellemi elit volt. A könyvpiacot nagy internacionális kiadóházak felügyelték, és a könyvkiadás nagytőkések által uralt „nagyipari” ágazattá vált. A
fent említett eredeti könyvpiac azonban hozzávetőlegesen 150 év alatt telítődött. Az írni-olvasni tudók rétege nem bővült olyan mértékben, mely lehetővé tette volna nagyobb
példányszámok értékesítését. Az átlagos kiadási példányszám még a 18. században is
2000 alatt maradt, beleértve a legnépszerűbbnek számító műveket. Nyilvánvaló, hogy
az emberiség legnagyobb része mindig is egynyelvű volt, nem véletlen tehát, hogy a
latinul tudó elitpiac telítődése után az egynyelvű tömegek óriási piacának meghódítása
lett a cél. Olcsón megvásárolható, a nép által használt nyelven íródott munkák kiadása
vált egyre inkább szükségessé.
A kapitalizmus által indukált eme forradalmi köznyelviesítést Anderson interpretációja szerint alapvetően három tényező erősítette.
Az első tényező mindenképpen a latin nyelv használatának változása volt. A humanisták az antik irodalomhoz és nyelvhasználathoz való visszatérést pártolták, noha a
latin nyelv rengeteg változáson ment keresztül a középkor évszázadai során.15
A második és talán a legfontosabb tényező a reformáció hatása volt. Luther 1517ben megfogalmazott téziseit alig két hét elteltével már az egész német nyelvterületen
ismerték, s rövidesen Európa-szerte ismertté váltak. Ő volt az első modern értelemben
veendő „bestseller” szerző, aki gyakorlatilag saját nevével tudta értékesíteni műveit.16
Köznyelviesítő törekvéseivel a reformáció rendkívüli hatást gyakorolt a nyomdaiparra.
A német nyelvű könyvnyomtatás korábban sohasem tapasztalt mértékben lendült fel
1520 és 1540 között. Anderson végső soron azt állítja, hogy a nyomtatás a reformáció
eszközévé vált az emberek tudatáért folytatott küzdelemben.
A harmadik tényezőt pedig Anderson abban a folyamatban véli felfedezni, melynek
során a lassan, földrajzilag egyenetlenül terjedő köznyelvek az adminisztratív központosítás eszközeivé váltak. A köznyelveknek a hatalmi nyelvek státusába való emelkedése hozzájárult a kereszténység mint elképzelt közösség eszméjének hanyatlásához. 17
Összességében a szerző véleménye szerint tehát a kapitalizmus termelési rendszere,
viszonyai, az új kommunikációs technológiák megjelenése (nyomtatás), valamint az
13
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emberiség nyelvi megosztottságának sorsszerűsége azok a faktorok, amelyeknek félig
véletlenszerű, robbanékony kölcsönhatásai pozitív értelemben tették lehetővé a nemzetnek, mint új típusú közösségnek az elgondolhatóságát.

Az andersoni deﬁníció és kritikája
Szerzőnk a következő deﬁníciót fogalmazza meg a nemzetre vonatkozólag: „elképzelt
politikai közösség, melynek határait és szuverenitását egyaránt veleszületettnek képzelik el [az adott közösség tagjai – Z.P.]”.18
Ez az antropológiai szellemben megfogalmazott megállapítás azonban számos olyan
kérdést, problémát indukál, melyek igencsak megnehezíthetik számunkra elfogadását.
Anderson igyekszik részletekbe menően megindokolni álláspontját, mégpedig a deﬁníció egyes elemeinek pontosabb megvilágítása által.
Anderson véleménye szerint a nemzet abban az értelemben közösség, hogy tagjait
„mély, horizontális bajtársiasság, […] testvériesség”19 érzése hatja át. Ezzel a kissé szűkre szabott eszmefuttatással jómagam is egyetértek.
Más a helyzet azonban, ha ﬁgyelmünket az „elképzeltség” andersoni kritériumai felé fordítjuk. A nemzet ugyanis szerinte azért „elképzelt” közösség, mert „még
a legkisebb nemzet tagjai sem ismerhetik meg a nemzet más tagjainak többségét…”.20
A problémával rögtön szembesülhetünk, ha végiggondoljuk a következőt: ha létezik
andersoni értelemben véve „elképzelt” közösség, akkor ebből fakadóan léteznie kell
„nem elképzelt” közösségnek is, bár maga a szerző sehol sem használja ezt a kifejezést.
A „nem elképzelt” közösség tagjai a fenti deﬁníció alapján tehát alapvetően ismerik
egymást. Fel kell tennünk azonban azt a ﬁlozóﬁai szempontból nem elhanyagolható
jelentőségű kérdést, hogy mit jelent „ismerni” valakit? Anderson nem adja meg pontosan az „ismeretségben lenni” szükséges kritériumait. Filozóﬁai értelemben még önmagunk megismerése is egy egész életen át tartó folyamat. Gondoljunk csak a híres
delphoi jósda bejárata fölötti felirat kezdő sorára. Így hangzik: γνῶθι σεαυτόν – Ismerd
meg önmagad! Tudhatom példának okáért a sarki fűszeres nevét, tudhatom életútjának
néhány fontos állomását is, de vajon elégséges feltételek ezek az andersoni értelemben
vett „ismeretségben levéshez”? Ugyanakkor lehetséges, hogy országnyi távolságokra
élő nagyszüleimről kevesebb információval rendelkezem, mint az imént említett fűszeresemről? Látható, hogy az „ismeretségben lenni” kritériuma immanensen hordoz egy
olyan fokú meghatározhatatlanságot, amely tökéletesen alkalmatlanná teszi a kifejezést
szándékolt feladatának elvégzésére. Persze maga Anderson is érzékeli a problémát, és
megfogalmazza, hogy „Valójában minden közösség, mely nagyobb, mint az eredeti, a
személyes kapcsolaton alapuló falu (de talán még ez is), elképzelt.”.21 Én magam azt az
álláspontot képviselem, hogy mivel szigorúan értelmezve valójában minden közösség
elképzelt, nem csupán a személyes kapcsolaton alapulók, de még az önmagammal való
ismeretségemen alapuló is, ezért tökéletesen értelmetlen az „elképzelt” kifejezés, mint
megkülönböztető jelző használata.
Anderson továbbá a nemzetet, mint politikai entitást értelmezi. Egy olyan politikai
entitásként, melynek határai vannak és szuverenitása. Valóban még a legnagyobb „nem18
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zet” is területileg behatárolt, s rajta túl már más nemzetekhez tartozók élnek. A szuverenitás, mint a szabadság záloga is nagyon fontos, hiszen a modern nemzetek olyan korban születtek, amikor a felvilágosodás és a forradalmak lerombolták az isteni elrendelésen alapuló, hierarchikus-dinasztikus birodalmak legitimitását.22 Ha azonban jobban
átgondoljuk a dolgot, hamar világossá válik számunkra, hogy andersoni értelemben vett
határai és szuverenitása az államoknak, és nem a nemzeteknek vannak. Erre a fogalmi
dichotómiára a szerző nem mutat semmiféle érzékenységet, és számos szöveghelyen a
nemzet fogalmát a nemzetállam értelmében használja. Véleményem szerint, ahogyan
azt a 19–20. századi, elsősorban német orientációjú szerzők egész sora, így amint rövidesen látni fogjuk, Alexander Bernát is teszi, érdemesebb a nemzetnek mint politikai
entitásnak a fogalmát elvetni, és helyébe a meineckei értelemben vett kultúrnemzeti
fölfogást magunkévá tenni. A nemzetnek politikai entitásként való értelmezése aligha
szolgálhat elégséges magyarázatul számunkra annak tekintetében, hogy miért áldozták
fel életüket sokszor önként emberek milliói a „nemzet vagy a haza oltárán” az elmúlt
két évszázad során. Alig hihető, hogy túlzottan sokan tehették volna ezt egy korábban
nem is létező politikai alakulat határainak és szuverenitásának megőrzése érdekében. A
megértés kulcsa sokkal inkább az Anderson által nagyon helyesen megfogalmazott nemzeti közösségiségben, „a mély horizontális bajtársiasság”, sőt „testvériesség” érzésében
keresendő. Azokban a pszichikai motiváló- és mozgatórugókban, melyek által egyesek
úgy érezhetik, hogy áldozatot hoznak tágabb értelemben vett „családtagjaikért”.
Anderson nemzetre vonatkozó deﬁníciójából tehát minden erőfeszítésének dacára,
fogalomelemzésünk után, a pontosság által megkövetelt szigorúság szellemében pusztán annyi marad, hogy a nemzet egyfajta közösség.

Alexander Bernát helye a 19. századi nacionalista diskurzusokban
A 19. századi nyugat-európai nacionalizmus légköre nagyban befolyásolta Alexander gondolkodását, viszonyát „nemzetihez” és „európaihoz.” Az európaiság eszméje
ugyanúgy jelen van gondolkodásában, mint a „nemzeti” iránt való elkötelezettség és
felelősségtudat.23 Fontos megjegyezni, hogy Európában a 19. század második felében a
kortárs szellemi elit közbeszédjében kétféle nemzetfogalom volt használatos. Az egyik
a „francia nemzetfogalom” néven aposztrofáltatott a nacionalizmus történetében és
a nemzet fogalmát az állam geopolitikai kereteivel azonosította. Legnagyobb hatású
képviselője Renan volt.24 A másik nemzetfogalom a „német nemzetfogalom” – mely a
meineckei25 értelemben vett kultúrnemzeti fölfogást foglalta magában, és az egy nemzethez tartozás kritériumaiul a közösen használt nyelvet, a közös hagyományokon
nyugvó kultúrát tekintette.
Bár Alexander történetﬁlozóﬁájában erősen tükröződik a francia Taine és Renan eszméinek hatása is, a nemzet fogalmát többnyire a „német nemzetfogalom” értelmében
használja. Nemcsak azért, mert a német hatások és kapcsolatok voltak a legmeghatározóbbak a magyar kultúra egészére nézve, hanem mert személyes létélményei a soknemzetiségű monarchiában, a magyar társadalom szövetébe integrálódni vágyó zsidó
család gyermekeként is erre sarkallták.
22
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Alexander Bernát nemzetfelfogása
Amint az egyes fogalmak precíz behatárolásának jogos ﬁlozóﬁai igényét szem előtt tartva próbálunk egy a nemzetre vonatkozó meghatározást adni, rögtön nehézségekbe ütközünk. Nem véletlen, hogy a kezdetektől a ﬁlozóﬁai fogalomalkotás igényével fellépő
Alexander Bernát meg sem kísérli egy Andersonéhoz hasonló, főként politikai töltetű
deﬁníció felállítását. Alexander egyébiránt is ahhoz az „idős” hazai ﬁlozófusgenerációhoz tartozott, akiket alapvetően jellemzett egyfajta apolitikus beállítottság.26
Ő csupán annyit mond akadémiai székfoglalójának bevezetőjében,27 hogy minden
nemzet életében a legfontosabb szerepe a nemzeti szellemnek van. A nemzeti szellem pedig először is létezik, teremtő/alkotó erővel bír, természetesen ősi eredetű. E
tekintetben Alexander mondanivalója nem különbözik a 19–20. század fordulóján e
témában véleményt formáló alkotókétól. Alexander azonban nem elégszik meg effajta
általánosításokkal, és egy olyan fogalmi keretet alkot, mely nem törekszik ugyan Anderson látszólagos matematikai egzaktságára, mégis megfelelőbben képes megvilágítani
számunkra, hogy melyek azok a kohéziós erők, amelyek valamiféle tudati egységbe
foglalják egy nemzet társadalmának szakadozott szövetét.
Alexander nemzetfölfogásának tengelyét a „néplélek” és a már említett „nemzeti
szellem” fogalmai alkotják. Az alexanderi néplélek azon maradandó szellemi viszonyok foglalata, amelyek több ezer év alatt váltak egy közösségre jellemzővé, lakóhelyük
éghajlata, talajviszonyai, egyszóval természeti környezetük, eredendően jellemző foglalkozásaik következtében. Ezen viszonyok az egyén életidejét ﬁgyelembe véve észrevehetetlenül lassan változnak csak. A néplélek milyensége, eredeti jellege legtisztább,
legeredetibb formájában a társadalom alsóbb, magas kultúra alatti rétegeiben tapasztalható leginkább. A néplélek tehát antropológiai egységbe kapcsolja egy nemzet társadalmának szakadozott szövetét. A nemzeti szellem ellenben egy sokkal lazább, kultúrtörténeti egységet jelent. A nemzeti szellem, noha a néplélek talaján nő fel és kapcsolatban
áll vele, mégsem ugyanaz.
A nemzeti szellem első és legfontosabb produktuma a nyelv, legsajátabb szentélye
pedig a szépirodalom. A nemzeti szellem megnyilatkozik egy nép mondavilágában és
népköltészetében, s egyáltalán a társadalmi lét minden fontos aspektusában. Alexander
fölfogásában a világon minden valamilyen viszonyrendszernek a része, önmagukban a
világ jelenségei nem értelmezhetők helyesen. A nemzeti szellem is egyfajta viszony. A
viszonyokról pedig csupán annyit lehet elmondani, hogy dolgok között állnak fenn. A
nemzeti szellem első megközelítésben tehát egy olyan viszony, amely a nemzet részei
között áll fenn. A nemzeti szellem nem valamiféle platonikus létező, mely fölöttünk
áll és mi csak részesülünk belőle. A nemzeti szellem hozzánk, mint a társadalmat alkotó egyénekhez van ugyan hozzákötve, de nem egyénileg birtokoltként, hanem mint
a közösség, a társadalom közbirtoka. Ennek a viszonylatokban való gondolkodásnak
kialakulásában nagy szerepe volt Robert Zimmermann professzornak,28 aki Alexander
szerint túlságosan is jól ismertette meg tanítványait Herbart metaﬁzikájával a bécsi
egyetemen. A nemzeti szellem historikum, története van, korszakolható (kialakulás,
virágzás és bukás), nem halhatatlan, el lehet idegenedni tőle. Az, hogy egy nemzet
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szelleme milyen teljes fényében, a maga teljességében „nagy embereiben, reprezentánsaiban” mutatkozik meg. Ilyen „reprezentánsai” a saját nemzeti szellemüknek Giordano Bruno, Hume, Descartes, Kant és Petőﬁ. Alexander radikálisan társadalomközpontú
világfölfogása, valamint nyelvről vallott nézetei szoros rokonságot mutatnak Wilhelm
Wundt29 tanításaival.

Konklúziók
Ha elfogadjuk a már korábban említett, Anderson által expressis verbis ki nem mondott,
csak sugallt tételt, akkor ebből az következik, hogy a piaci folyamatok alakulásának
függvényében könnyen fel is bomolhat az emberiség jelenlegi nemzetállami létformája.
Vannak a modern társadalom- és bölcsészettudománynak olyan prominensei, akik
azon a véleményen vannak, hogy a nemzetállamok felbomlásának folyamata már meg
is kezdődött. Gondolhatunk itt Jürgen Habermasra30, aki a „posztnemzeti állapot”
megvalósulását hirdeti, vagy Eric Hobsbawmra31, aki már évtizedekkel ezelőtt a nacionalizmus korának végét jövendölte számunkra. Tagadhatatlan, hogy megﬁgyelhetők
bizonyos makrogazdasági- és politikai folyamatok a világban, melyek az előbbi víziók
megvalósulásának irányába mutatnak. Véleményem szerint azonban nem olyan egyszerű megjósolni a nemzetállami létforma jövőjét. Tudniillik a nacionalizmus szelleme
kiszabadult a palackból, és láthatólag alapvetően határozza meg és befolyásolja mindennapi gondolkodásunkat. Jelen pillanatban még nemzeti hovatartozásunk ugyanúgy
velünk született módon tartozik hozzánk, mint például születési dátumunk.
Fontos megjegyezni, hogy Benedict Anderson a nacionalizmus és a nemzetek kialakulása kapcsán nem a „miért?”, mint inkább a „hogyan?” kérdésre ad egyfajta plauzibilis
választ. Ha azonban tekintetünket a korábbi kérdés felé fordítjuk, meg kell állapítanunk,
hogy a nacionalizmus kialakulásának hátterében egy az emberre alapvetően jellemző
pszichikai mozgatórugó húzódik. Ez pedig a szűkebb csoportidentitás szükségessége.
Ma már közhelynek számít a társadalomtudományokban, hogy az ember közösségi lény.
Már az ókori görög történetíróknál, ﬁlozófusoknál megjelenik a „mi” és az „ők” közötti
különbségtétel. Egyrészt vagyunk „mi”, a görögül értők és beszélők, másrészt vannak
„ők”, a barbárok, azaz mindenki más, aki ezen a körön kívül helyezkedik el.
Végső konklúziót vonva az elmondottakból véleményem szerint a nemzetállami létforma felbomlásának víziói, tekintetbe véve a világszerte napi szinten megjelenő nemzetiségi- és etnikai konﬂiktusokat is, még egy ideig csupán a ködös teóriák légvárának
építőkövei maradnak. Az emberiség nemzetállamokra való tagoltsága pedig egyáltalán
nem csak negatív következményeket hordoz. Magam is osztom Alexander Bernát nézetét, aki szerint, amiben egy adott nemzeti szellem kimagasló, abban egyetemes érvényű
is. Egy adott nemzeti szellemnek más nemzetekkel való érintkezése kifejezetten kívánatos dolog. A különböző nemzeti szellemek ugyanis egyre újabb, megtermékenyítő
erejű impulzusokat kapnak más kultúrákkal való érintkezésükkor, és egyedül ez a folyamatos pozitív értelmű megmérettetés, párbeszéd az, ami biztosítja nem csak az adott
nemzetek fennmaradását, de az egész emberiség kulturális közkincsének gyarapodását
és fejlődését is.
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Zsidó András Norbert

Individuális különbségek affektív ingerek hatásában
egy vizuális keresési feladat során

Elméleti háttér

A

z érzelmeknek hatása van a kognitív funkciókra, például a ﬁgyelemre, ezen belül
pedig például a vizuális keresésre. A kérdés az, hogy vajon az érzelem mely komponense játszik szigniﬁkáns szerepet ebben a hatásban.
Általában a kutatók megegyeznek abban, hogy az érzelem alkotóelemeinek tekintik
az érzelemkiváltó ingerszituációt, az idegrendszeri folyamatokat és az érzelem testi jellegzetességeit (ami többek között jelenti az érzelem kimutatását és az érzelem belső,
szubjektív élményét. (HÁMORI 2006.)
Abban szintén egyetértenek a kutatók, hogy az érzelmek döntő szerepet játszanak
az információfeldolgozásban és segítenek a céljaink osztályozásában, annak eldöntésében, hogy aktuálisan melyik fontosabb, ahogy Herbert Simon (SIMON 1967.) is állította.
A megállapításából burkoltan bár, de az is következik, hogy fennállhat olyan szituáció,
melyben a túl erős érzelmek meggátolják egy cselekvésünket, félbeszakítják azt (CARVER
– SCHEIER 2001.). Máshol szintén ezzel egybehangzó utalásokat találunk, miszerint az
érzelmi állapotok néha energiát kölcsönöznek, néha viszont megzavarnak minket és tevékenységünket – függően az élmény intenzitásától, állapot hosszától, egyéntől. Az intenzitás tekintetében az emocionálisan semleges arousal segíti a legjobban az éberséget, ám a
túl intenzív inger, mind kellemes és kellemetlen rendszerint a viselkedés vagy gondolkodás zavarához vezethet, amelyre már Donald Hebb (HEBB 1975.) is felﬁgyelt.
Mindemellett a valencia hatását már leírták azzal kapcsolatban, hogy a negatív érzelmi állapotok kiválthatók kellemetlen ingerekkel (pl. félelem, undor). Félelmetes ingerek
orientálják és hatásosan vonzzák a ﬁgyelmet, jobban, mint a semleges ingerek (FOX
GRIGGS MOUCHLIANITIS 2007.); a negatív inger csökkentheti a későbbi vizuális ingerek detekciójának pontosságát. Általánosságban elmondható, hogy bebizonyosodott,
hogy az arousalnak van moduláló hatása a kognitív folyamatokra. Javítja a feltűnő ingerek feldolgozását, miközben csökkenti a nem feltűnőekét.
Mindezen állításokból, megﬁgyelésekből azt a következtetést szűrhetjük le, hogy
az érzelmi állapotok energiát kölcsönözhetnek és azt, hogy az érzelem és megismerés
összefüggenek. Itt fontos pontosítani ezt a viszonyt. Az emberi szervezet éberségét –
tehát, hogy adott pillanatban mennyire képes koncentrálni, ﬁgyelni, stb. – két, azonos
súlyú faktor határozza meg: speciﬁkus (idegpályák és kérgi projekciós területek) és
aspeciﬁkus (alacsonyabb szintű, agytörzsi területek) információközvetítés és feldolgozás. Moruzzi és Magoun 1941-ben azt állapították meg, hogy a két agyfélteke alatt, a perifériáról (izmokból, belső szervekből) érkező idegkötegek és a magasabb szintű feldolgozást végző agyi területek találkozási pontja az agytörzsben van, ahol az aspeciﬁkus
retikuláris aktivációs rendszer, tehát az ARAS található – ide nagyrészt válogatás nélkül
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kerülnek az idegi impulzusok, s ez határozza meg a tudatállapotot, az éberségi szintet
(BERNÁTH RÉVÉSZ 2002.).
Sakaki és mtsi. (SAKAKI NIKI MATHER 2012.) azt mondják, hogy a valencia és az
arousal önmagában nem elég, hogy megmagyarázzuk az érzelem – megismerés interakciót. Egy másik fontos faktor a motivációs relevancia az evolúciósan adaptív ingerek feldolgozásában. Az averzív ingerek gyors felismerése segíti a túlélést és a reprodukciót. A félelmet keltő ingerek (pl. kígyók, fegyverek) felismerése gyorsabb, mint
a semleges ingereké (pl. virágok) (ÖHMAN FLYK ESTEVES 2001.). Mindezen felül a
memória is olyan eseményekre van hangolva, melyeknek adaptív értéke van (NARINE
PANDEIRADA. 2010.).
A 2000-es években elevenítették fel őket újra a megismerés és érzelmek viszonyának
területét. Ezek többnyire egyetértenek abban, hogy az érzelem két legfontosabb és vizsgálandó komponense a kellemesség (valencia) és az intenzitás (arousal). Mindkettő egy-egy
dimenzió. A valencia kétpólusú: a dimenzió egyik oldala negatív, másik oldala pozitív,
míg közepe semleges. Az arousal egy olyan skála, mely az igen gyenge hatástól a nagyon
erősig terjed. Ebből következik, hogy egy érzelem megadható ezen két érték szerint.
Az elsők közé tartoznak Eastwood és mtsi (EASTWOOD SMILEK MERIKLE 2001.),
valamint Frischen és mtsi. (FRISCHEN EASTWOOD SMILEK 2008.), akik érzelmi
töltetű arcokkal vizsgálták a keresési teljesítmény, valamint Suslow és mtsi (SUSLOW
JUNGHANNS AROLT 2001.; SUSLOW JUNGHANNS 2002.), akik klinikai populációt
(főként depressziós betegeket) vizsgáltak.
A kezdeti általános összefüggések feltárását követően a kutatások egyre speciﬁkusabb irányt vettek, és igyekeztek feltárni az érzelmek moduláló szerepét a ﬁgyelmi
folyamatokra, az emlékezetre. Dolan (DOLAN 2002.) az érzelmek emlékezetre gyakorolt hatását vizsgálta, amit az érzelem két fő komponensével ragadott meg, ami a
kellemesség (valencia) és az intenzitás (arousal). Kísérletében azt találta, hogy minkét
komponens hat az emlékezetre. Gotoh és munkatársai (GOTOH KIKUCHI ROßNAGEL
2008.) Stroop-feladatban vizsgálták a viszonyt és azt találták, hogy negatív szavak jobban zavarják a teljesítményt és hosszabb időbe telik a negatív szavak felsorolása, mint a
semlegeseké. McGlynn és munkatársai (MCGLYNN WHEELER WILAMOWSKA KATZ
2008.) a változások észlelésével vizsgálták a kérdést, szerintük hosszabb időbe telik a
ﬁgyelem elfordítása magas intenzitású, félelmi relevanciával bíró ingerekről. A vizuális
keresés talán a legnépszerűbb kísérleti módszer az érzelem és megismerés viszonyának
kutatásában. Kihara és Osaka (KIHARA OSAKA 2008.) valamint Smith és munkatársai
(SMITH – MOST NEWSOME ZALD 2006.) ﬁgyelmi kihagyást találtak nagy intenzitású
negatív ingerek esetén. Trick és mtsai. (TRICK BRANDIGAMPOLA ENNS 2011.) szerint
a ﬁgyelem felkeltése és megragadásában inkább az arousal és nem a valencia számít.
Sok vizuális keresési feladat érzelmi töltetű arcokat használ, mint ahogy azt már
említettem Eastwood és mtsi. vizsgálatánál (vagy későbbi vizsgálatuk: FRISCHEN
EASTWOOD SMILEK. 2008.), de van egy másik tábort is, akik kísérleteikben állatok,
növények és egyéb tárgyak képeit használják fel (például ÖHAMN MINEKA. 2001.; FOX
GRIGGS MOUCHLIANITIS. 2007.; BROSCH SHARMA. 2005.).
Ez a tábor az érzelmek két fő komponense mellett még arra hívja fel a ﬁgyelmet,
hogy a képen mennyire evolúciós természetűek az élőlények és tárgyak. A negatív valencia kiemelt szerepet kap, hiszen itt nemcsak érzelmekről van szó, hanem arról is,
hogy mi adaptálódott evolúciósan a ﬁlogenezis során; erre hívja fel a ﬁgyelmet Sander
és mtsi. (SANDER GRANDJEAN SCHERER 2005.) is. Az agynak gyorsan kellett rá reagálnia, ha meg akarta tartani a szervezet ﬁzikai integritásának sértetlenségét. Vannak
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olyan ingerek, melyek nagyon rég jelen vannak az emberek életében, rég megtanulták
őseink, hogy veszélyesek, így automatikusan félelmi választ váltanak ki (pl. kígyók)
már a gyermekekben vagy azokban is, akik annak előtte sosem találkoztak az adott
ingerrel. Azonban vannak olyan ingerek is, melyek ezekhez képest nagyon újak és csak
az egyedfejlődés során tanulja meg minden ember, hogy veszélyesek (pl. fegyverek).
A félelmetes ingerek detekciója egy agyi komplexumhoz köthető, melynek központja
az amygdala, ami igen fontos ezek gyors felismerésében és a válaszadásban (LEDOUX
2000.; CALDER LAWRENCE YOUNG 2001.).
Öhman kutatócsoportja (ÖHAMN MINEKA 2001.; 2003.; ÖHMAN FLYK ESTEVES
2001.) vizsgálataikban azt állítják, hogy egyrészt számít az inger félelem relevanciája, azaz a negatív valenciájú ingereket gyorsabban találják meg a kísérleti személyek
a semleges képek között, valamint az is számít, hogy az inger onto- vagy ﬁlogenetikus
(náluk: pisztoly és kígyó). Azt mondják, hogy a ﬁlogenetikus félelmeknek elsőbbsége
van, azokat gyorsabban felismeri az előbb említett komplexum, az amygdala. Ezt a nézőpontot támasztja, hogy a fóbiák gyakrabban alakulnak ki régi félelmekre, mint újakra
(SELIGMAN. 1971.; DESILVA RACHMAN SELIGMAN. 1977.). Mindent egybevéve tehát
azt mondja Öhman és Mineka, hogy a félelmi-központ könnyebben aktiválható, ha az
ingernek van evolúciós történelme.
Ezzel szemben Broch és Sharma (BROSCH SHARMA 2005.), valamint Fox és mtsi.
(FOX GRIGGS MOUCHLIANITIS 2007.) azt az eredményt kapták, hogy valóban érzékenyebben reagálnak az emberek fenyegető ingerekre, de nincs különbség onto- és
ﬁlogenetikai inger között.
Felmerül a kérdés, hogy mi okozhatja ezt az ellentmondást. Szerintünk abból fakad,
és az a problémája ennek a rengeteg vizsgálatnak, hogy a kutatók nem kontrollálták az
arousalt, mind csak a valenciával és evolúciós relevanciával foglalkoztak. Tették mindezt annak ellenére, hogy tudták: az érzelem két legfőbb komponense a valencia és az
aroual. Ezen felül szerintünk még az is közrejátszhatott az ellentmondás kialakulásában, hogy minden esetben érzelmi keresés volt a feladat, tehát egyszerre több ingert
láttak és az volt a feladat, hogy a sok elterelő inger közül azt válasszák ki, amiből egy
van (példáért ld. 1. Ábra).
A vizuális keresést persze nem csak így lehet elképzelni, már sokan foglalkoztak
vele, egészen az 1980-as évek elejétől kezdve, mondja Wolfe (WOLFE 1994.). Wolfe
(WOLFE 1994.; 2004.) átfogóan foglalkozott ezzel a területtel, írásában a legkülönfélébb feladatokkal találkozhatunk, szól arról, hogy mi a szerepük a színeknek, a nagyságnak és még sok más tulajdonságnak a vizuális keresés során. Olyan feladatokkal
foglalkozik, ahol több, a célingerhez hasonló, elterelő inger között kell keresni (példa
2. Ábra). Rajta kívül még találunk fMRI-s vizsgálatokat is, melyek szintén ilyen jellegű
feladatokra mutatott agyi válaszokat vizsgálnak (MÜLLER-PLATH 2008.; MAVRITSAKI
ALLEN HUMPHREYS 2010.). Ezek a kutatók azt találták, hogy a frontális lebeny, a
parietális lebeny, az occipitális lebeny és a temporo-parietális terület mind érintettek
egy vizuális keresési feladat során. Tehát ezek mind irányított vizuális keresési feladatok voltak, ahol előre meghatározott ingereket kellett megtalálni hozzájuk nagyon hasonló ingerek között. A mi feladatunk lényegében nagyon hasonló alapokon nyugszik.
A félelem-detektáló rendszer sokkal érzékenyebb azokban az emberekben, akik
jobban félnek a kígyóktól. Magas félelem-érzékenység esetén rövidebb a ﬁxációs idő,
hasonlóan azok, akiknek kígyófóbiájuk van, túlszkennelik a perceptuális mezőt és a ﬁgyelmüket könnyen lekötik a fenyegető ingerek (ROSA GAMILTO OLIVEIRA MORAIS
SARAIVA 2011). Ez is az individuális különbségek meglétét és fontosságát implikálja.
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Az eddig leírtak összegzésképpen elmondható, hogy az eddigi kísérletek nem vizsgálták az érzelmek és megismerés viszonyában szisztematikusan az arousal szerepét (erre
fel is hívják a ﬁgyelmet Gerritsen és mtsi (GERRITSEN FRISCHEN BLAKE SMILEK
EASTWOOD 2008.)) és a vizuális keresést nem választották szét tisztán kognitív és
érzelmi ingerekre, hanem azokat különböző módokon, de együtt kezelték. Ezen felül
nem vizsgálták szimmetrikusan a valencia két pólusát és az egyéni különbségeket sem

Kutatói kérdések
Mi befolyásolja leginkább a keresési teljesítményt? Az inger evolúciós vagy félelmi volta, esetleg a bemutatási sorrend vagy az arousal?
Milyen egyéni különbségek vannak az inger hatásában a keresési feladat során?

Módszer
Vizsgálatunkban az ingeranyag különböző paraméterű képeket tartalmaz, melyek a
valencia és arousal skálán eltérnek egymástól, valamint számmátrixokat, melyek egyforma nehézségűek.
A választás azért esett éppen az IAPS, azaz International Affective Picture System
(LANG BRADLEY CUTHBERT. 2005.; DEÁK CSENKI RÉVÉSZ. 2010.) képekre, mert
azokat igen nagy, reprezentatív mintán mérték be, s feltételezhetjük, hogy így olyan
vizuális stimulushoz jutunk, mely egyrészt érzelmet vált ki, másrészt mérhetővé teszi,
az ingert, amit prezentálunk, s amitől a viselkedéses változást várjuk, hiszen az IAPS
képek bemérésekor a képeket valencia és arousal mentén kellett megítélniük a résztvevőknek. Mi pont az érzelmi valencia és arousal hatását kívánjuk vizsgálni. Igen széles
spektrumon mozog a képek tartalma, így ki tudtuk választani közöttük a kísérlethez,
hipotézisekhez és elméleti megközelítésünkhöz leginkább illőt.
Itt meg kell említenem még egy okot, amiért a választásunk ezen képadatbázisra
esett és amiért fontosnak tartottuk, hogy eltérjünk számos előző kísérleti paradigmától,
ahol először az érzelmi töltetű ingert látták a kísérleti személyek, s csak utána a vizuális keresési feladatot (vö. BECKER. 2009.) vagy egyszerre több érzelmi töltetű ingert
prezentáltak nekik és úgy kellett megkeresniük egy adott valenciájú ingert (ÖHMAN
FLYK ESTEVES. 2001.; ÖHMAN MINEKA. 2001.; ÖHMAN MINEKA. 2003.; MINEKA
ÖHMAN. 2002.). Szerintünk magasabb az ökonómiai validitása annak a helyzetnek,
ahol az érzelmi inger a kognitív feladattal társulva (de mégsem egyként), egyszerre
jelenik meg és sokkal megbízhatóbbak az eredmények, ha egyszerre csak egy valenciát
lát a kísérleti személy, ami teljesen kitölti a látóterét. A képek zavaró, ﬁgyelemelterelő
hatása természetes, minek következtében romlania kell a keresési teljesítménynek a
háttér nélküli vizuális kereséshez képest.

Vizsgálat
Résztvevők
A kísérletben összesen 196 személy vett részt: a számmátrixok bemérésében 66 fő, míg
a tényleges vizsgálatban 130 fő. Utóbbiak közülük senki sem vett részt a számmátrixok
bemérésében vagy az előző kísérletben. A vizsgálatban résztvevő kísérleti személyek
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18 és 48 éves kor közöttiek voltak (átlag 21,38; szórás 4,575), 82 férﬁ és 48 nő, végzős
középiskolások és egyetemisták.

Ingeranyag
Több kategóriát különítettünk el: alacsony valencia – közepes arousal, alacsony valencia – magas arousal; közepes valencia – alacsony arousal, közepes valencia – közepe
arousal, közepes valencia – magas arousal; magas valencia – közepes arousal, magas
valencia – magas arousal. Ebből az látszik, hogy alacsony és magas valencia esetén
nincs alacsony arousalű kép, ami abból fakad, hogy ilyenek nincsenek, egy bizonyos
arousal szint alatt minden képet semleges valenciába sorolnak a megítélők, így ettől a
két kategóriától kénytelenek voltunk eltekinteni, de ennek ellenére szisztematikus és
szimmetrikus maradt az elrendezésünk. Az egyes kategóriákat meghatározó komponenseken (valencia és arousal) belüli különbség kisebb volt a csoportok közötti különbséggel. Tehát odaﬁgyeltünk arra, hogy az arousal és valencia mentén létrehozott
csoportok jól elkülönüljenek egymástól és arra is, hogy elég sok kép reprezentáljon
egy csoportot.
Előttünk több kísérletben is kígyó és pisztoly képekkel próbálták meg eldönteni ezt
a kérdést. Úgy gondoltuk, hogy ez valóban jó választás, de előző kísérletünkből tanulva
szükségesnek éreztük, hogy egy-egy kategóriában ne csak egy kép legyen. Fontos volt
még, hogy minden kategóriában azonos számú kép legyen, így a kategóriák számosságát a legkevesebb eleműhöz mérve a végső kategóriánkénti elemszám 5 lett.
Kiválasztottunk 33, magyar mintán bemért IAPS képet, valamint 13 számmátrixot. A képek valencia (kellemes, semleges, kellemetlen) és arousal (közepes, magas)
mentén változtak (kellemes – közepes és magas, semleges – közepes és magas, valamint kellemetlen – közepes és magas), valamint 3 kontroll képet (alacsony arousal –
semleges valencia) is használtunk. Pontos paramétereket ld. 3. ábra, példa a képekre
4. ábra.
A számmátrixok (ld. 5. Ábra) közül ki kellett választani, hogy melyek egyformák a
keresési teljesítmény tekintetében, nehogy az okozzon eltérést később, hogy valamelyik könnyebb vagy nehezebb a többinél. Ezt meg is tettük 66 emberrel, az eredmény
alapján kiválasztott 13 nem tér el egymástól szigniﬁkánsan (F (12, 384) = 0,432; p >
0,05). Ezután egy számítógépes program segítségével a képekre ráillesztettünk egy-egy
számmátrixot, ami 50%-osan átlátszó volt, így lehetett látni a képet is a háttérben és a
számokat is (ld. 6. Ábra). Ezzel a módszerrel 6 ingeranyagot készítettünk, változott,
hogy kellemes, semleges vagy kellemetlen valenciájú ingerrel találkozik a kísérleti személy és az, hogy közepes vagy erős arousalű képekkel folytatódik a sorozat – minden
személy először a 3 kontroll képet látta.

Eljárás
Minden személlyel egyenként, külön számítógépnél ülve került felvételre a teszt. Egy
power point prezentáció segítségével vezettük őket végig az ingeranyagon (minden kísérleti személy esetében csak egy ingeranyagot rögzítettünk). Az instrukciót az első
diákon olvasták, a feladat egyszerű volt: „keresd meg az 1-est, majd a 2-est, s így tovább
keress, míg lejár az idő” (ami 40 másodperc volt).
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Eredmények
Az adatokat bevittük egy SPSS táblázatba, majd miután megvizsgáltuk, hogy nincsenek-e hibás adatok vagy elírások és megtisztítottuk a táblázatot az outlierektől, majd
lefuttattunk egy több szempontos kevert mintás varianciaanalízist (ld. 7. Ábra).
Az eredmények azt mutatják, hogy nemek között nincs különbség (F(1,124) =
0,721; p> 0,05), ezen kívül nem számít, hogy a kísérleti személyek az erős vagy magas arousalű képeket látják-e először (F(1,37) = 3,362;p> 0,05, F(1,41) = 1,102;p> 0,05,
F(1,46) = 0,043; p> 0.05) és az sem, hogy az inger onto- vagy ﬁlogenetikus eredetű-e,
ha az arousal szint azonos (t(47) = -1,038 ;p> 0,05). Továbbá sem az arousal (F (1,127)
= 0,983; p> 0,05) sem a valencia (F (1,127) = 0,236 ; p> 0,05) nem szigniﬁkáns, de az
arousal X valencia interakció igen (F (2,127) = 4,233; p<0,05) – ezekről ld. az 1. és 2.
táblázatot.
Ezért két egyszempontos varianciaanalízissel külön elemeztük a 2 arousalt (közepes
és erős) a 3 valencia tükrében, de sem a közepes arousal esetén (F (2,127) = 0,068 ; p>
0,05), sem erős arousal esetén (F (2,127) = 1,514 ; p> 0,0,5) nem találtunk szigniﬁkáns
eltérést.
Ekkor 3 csoportra bontottuk az adatokat a sebességváltozás alapján. Alapvonalnak
tekintettük az első 3 képre (semleges valencia – alacsony arousal) adott teljesítmény
átlagát, majd ehhez képest a gyorsuló csoport tagjai lettek azok, akik ennél jobb teljesítményt nyújtottak mind közepes, mind magas arousal esetén; és szintén ehhez képest
a lassuló csoport tagjai lettek azok, akik mindkét arousal esetén rosszabb teljesítményt
mutattak; a harmadik csoportba az előző kettőbe nem besorolhatók kerültek – ezeket
később nem használtuk.
Újra lefuttatva egy többszempontos kevertmintás varianciaanalízist kaptunk egy
szigniﬁkáns valencia X sebességváltozás interakciót (F(2,88) = 3,374 ; p< 0,05). Ezt jól
szemlélteti a 8. Ábra és láthatók az eredmények a 3. Táblázatban.

Megvitatás
Az első kevert mintás varianciaanalízis azt mutatja, hogy itt mélyebbre kell ásni a felületi összehasonlításnál, van valami, ami meghatározza a kísérleti személyek teljesítményét. Ahogy már említettem az elméleti bevezető során szerintünk nem elhanyagolhatók az egyéni különbségek sem, mert sokszor úgy tűnhet, hogy ezeknek nincs szerepe,
de csak azért nincs, mert kiátlagolódik.
Az előző kísérletünkben már felvetettük, hogy az akkor érdekes eredmény magyarázat lehet az arousal hatása, az onto- ﬁlogenetikus inger vagy maga a bemutatási sorrend
nem elhanyagolható hatása, ez is volt az első kutatói kérdés.
Jelen eredményünk úgy tűnik, kizárja ezeket az elképzeléseket. Sikerült beválogatnunk egy arousal kategóriába onto- és ﬁlogenetikus ingert is (kígyót és pisztolyt). Ezeket összehasonlítva kiderült, hogy nincs közöttük szigniﬁkáns különbség, tehát nem
számít, hogy egy fenyegető, negatív inger mennyire adaptálódott evolúciósan, az emberek hasonlóan fognak rá reagálni. Tegyük hozzá, hogy a kutatás felnőttekkel folyt,
akik különböző médiumokban vagy akár élőben is sokszor találkozhattak mindkét ingerfajtával – bár számos előző cikk is ilyen emberekkel kísérletezett, de ők nem vették
ﬁgyelembe az arousal hatását. Noha az arousal önmagában nem mutatott szigniﬁkáns
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eltérést, a valenciával való interakciójából látszik, hogy egyáltalán nem elhanyagolható
faktor, érezteti a jelenlétét és ha valaki nem foglalkozik vele, akkor valószínűleg félrevezető eredményeket kaphat. Ezeken kívül a bemutatási sorrend volt még, amit említettünk, viszont azt most kiküszöböltük előre, már az ingeranyag szintjén – hiszen
minden kísérleti személy csak egy valenciával találkozott.
Térjünk ezzel rá a második kutatói kérdésünkre. A sebességváltozás alapján elkülönített csoportok, tehát, hogy valaki lassuló vagy gyorsuló tendenciát mutat-e, adhatnak
választ. A szigniﬁkáns interakció a valencia és ezen csoportosító változó között azt mutatja (és ez jól látható az említett ábrán), hogy amikor semleges vagy pozitív ingereket
látnak a kísérleti személyek, nincs közöttük különbség, de negatív valenciájú esetben
már szigniﬁkáns a különbség a két csoport között – ez jól látható. Aki gyorsulóként
jelenik meg, az negatív inger esetén még inkább felgyorsul az alapvonalhoz képest, és
aki lassulóként jelenik meg, az ebben az esetben még jobban lelassul. Szerintünk ez azt
jelenti, hogy van egyfajta egyéni különbség abban, hogy ki mennyire érzékeny egy-egy
negatív (pl. fenyegető) ingerre és ha megjelenik ez az inger, akkor az vagy egyfajta blokkolást vagy gyorsulást fog adni a kísérleti személyeknek – attól függően, hogy az adott
személy milyen belső tényezőkkel rendelkezik. Az egyik jövőbeli célunk közé tartozik
ezen faktorok felfedezése is (pl. szorongási szint, stb.).
Eredményeink mindenképpen érdekes dolgokat érintenek, hiszen hasonló vizuális
keresési feladatokban eddig ez sosem merült fel. Persze, ha valaki nagy általánosságban
akar nyilatkozni a dolgokról, akkor nem is feltétlenül kell ﬁgyelembe vennie ezt , de mivel érzelmekről van szó és több cikkben azt feszegetik, vajon hogyan reagálnak ezekre
az emberek, így nem feltétlenül jó, ha csak az átlaghoz ragaszkodunk. Mint itt is látjuk,
nem szélsőséges és kis csoportokról van szó egy-egy ilyen kísérletben, hanem körülbelül a teljes minta harmada alkot 1-1 csoportot. Tehát ez azt jelenti, hogyha összeátlagoljuk ezeket és ügyet sem vetünk az egyéni különbségekre, akkor téves predikciókat
tehetünk, hiszen csak az emberek harmada fog úgy reagálni, ahogy mi azt jósoltuk! Ez
elképesztő szám, s egyben azt is jelenti, hogy az ilyen alapon nyugvó kísérletek ökonómiai validitása ismét csorbát szenved, hiszen nem csak azt nem veszik ﬁgyelembe,
hogy ha érzelmekkel és kognícióval dolgoznak, akkor nemcsak az érzelem valenciája
számít, hanem erőssége, arousal szintje is, s az is, hogy az emberek között mekkora
egyéni különbségek vannak.
A kísérletünk tehát sikeresnek tekinthető, igazoltuk egy új – az arousalen kívüli – faktor szerepét és jelenlétét az érzelem és megismerés viszonyában, mely szintén kevéssé
kutatott és ﬁgyelembe vett. Ezen felül még elmondható, hogy az ingeranyag kiterjesztése és átalakítása is jól sikerült, fontos volt bővíteni a kategóriákat, ezzel is növelve a
validitást.
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Mellékletek

1. Ábra: Példa az érzelmi kereséses kísérletekre

2. Ábra: Példa a tisztán kognitív vizuális
keresési feladatokra
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4. Ábra: Példa a képekre. Kellemetlen valencia, közepes arousal (1070)
3. Ábra: A felhasznált IAPS képek
paraméterei

6. Ábra: Példa az ingeranyagra.

5. Ábra: Példa a számmátrixokra.

7. Ábra: Graﬁkon az első kevertmintás varianciaanalízisről. Arousal X Valencia interakció.

8. Ábra: Graﬁkon alakulása, ha a gyorsuló
és lassuló csoportokkal végezzük a kevert
mintás varianciaanalízist.
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1. Táblázat: Arousal és arousal x valencia interakciója.

2. Táblázat: Valencia.

3. Táblázat: Sebességváltozás mint csoportosító és valencia interakciója.
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