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Agócs Nándor

Gladiatores Pannoniae

A pannoniai gladiátorokra vonatkozó régészeti és feliratos források

A történelem számtalanszor bebizonyította, hogy civilizáció és kegyetlenség nem 

feltétlenül egymást kizáró fogalmak. Miután Pannonia területe a rómaiak békéje 

alá került, a betelepülő romanizált népesség továbbra is ragaszkodott jól megszokott 

életviteléhez, szokásaihoz. A romanizáció előre haladásával, a gazdasági növekedéssel, 

az urbanizáció térnyerésével egyre nagyobb igény mutatkozott a római kultúra minden 

szegletére. 

Bár nem tudjuk, hogy a tartományban mikor rendezhették az első gladiátor via-

dalokat, az bizonyos, hogy a rendszeres és nagyszabású játékok megjelenése az 

amphitheatrum építésekhez köthető. A tartományból számos amphitheatrum ismert: 

az első Carnuntumban épült az itt állomásozó katonaság igényeinek kielégítésére; az 

I. század végén már fakonstrukciós épület állt, melyet a II. században kőbe építet-

tek át. A civil lakosság számára is épült egy némileg kisebb amphitheatrum.1 A má-

sik helytartói székhelyen, Aquincumban szintén kettő épült fel, a II. század közepén. 

Scarbantiában szintén épült egy, feltehetőleg a II. században.2 Egyes kutatók további 

amphitheatrumok létezésével is számolnak, Brigetióban további kettővel,3 Mursában, 

Gorsiumban eggyel-eggyel. Bár ezek alapján gyakorlatilag az összes nagyváros szóba jö-

het, bizonyosat azonban csak az öt eddig megásott amphitheatrumról lehet mondani.

 

Gladiátorábrázolások a pannon tartományokban

 

Pannoniában leggyakrabban a terra sigillatákon fordul elő gladiátorábrázolás. 

Budapesten az úgy nevezett gázgyári fazekastelepről több gladiátort ábrázoló relieffel 

díszített edény töredéke is előkerült.4 Aquincumból több helyről ismertek ilyen dara-

bok, az ún. festőlakásból,5 Aquincum déli sáncárkából,6 a canabaeból.7 Az aquincumi, 

gázgyári római kerámia műhelyből gladiátor formájú, téglavörös színű bélyegző került 

elő.8 A bélyegzőn egy jobbra lépő gladiátor látszik, fején ellenzős sisak, jobbjában négy-

szögletes pajzs, mindkét lábán térdig érő lábvért.9 Felszerelését még egy tőr is kiegészíti, 

ezek alapján vélhetően egy thraex típusú gladiátort ábrázol a több mint 3 cm nagyságú 

1 PRK 266–267.
2 GÖMÖRI – KAUS 2007. 92.
3 Ehhez a kérdéshez lásd BORHY 2009. 15–69.
4 KUZSINSZKY 1932. 366–367.
5 NAGY L. 1937a 150.
6 SZ. PÓCZY – PEKÁRY 1958. 532.
7 GABLER 2002. 239.
8 KUZSINSZKY 1932. 197.
9 KUZSINSZKY 1932. 197.
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bélyegző.10 A bélyegző valószínűleg nem helyi gyártmány, ugyanis más provinciákhoz 

képest igen kevés a gladiátorábrázolással díszített terra sigillata.11 Arrabonából (Győr, 

Kálvária) egy Drag. 37-es sigillata került elő, az első mezőben gladiátorok ábrázolásá-

val.12 Az arrabonai canabaeból is előkerült egy Traianus – Hadrianus korából szárma-

zó Drag. 37-es tál gladiátorábrázolással.13 Szintén ezen időszak alkotása az albertfalvai 

vicusból előkerült, Drag. 37-es tál a képmezőben gladiátorábrázolással.14 Ugyaninnen 

egy azonos formájú, de a Severus-korból származó tál ismert gladiátorábrázolással.15 

Pátyról szintén előkerült két Drag. 37-es tál oldal töredéke a képmezőben gladiátor alak-

jával.16 Ezek a tárgyak azonban a kereskedelem révén a tartományokba került tömeg-

áruk voltak, aligha következtethetünk belőlük a pannóniai gladiátor küzdelmekre.

Ebből a szempontból sokkal több fi gyelmet érdemelnek a személyes élmény alapján 

készített, gyakran naiv és kezdetleges ábrázolások. 

Egy a budapesti gázgyár területéről származó, nagyobb méretű, sárgás színű edé-

nyen pedig egy thrák (thraex) típusú gladiátort ismerhetünk fel: „Felső teste meztelen, 

balteust és subligaculumot visel. Jobb kezében rövid, hajlott élű tőr (sica), balján kis 

négyszögű paizs (parma), mely csak a mell védelmezésére elégséges. Mind a két lábán 

páncél (ocrea).”17

Jelenleg a Göcseji Múzeum állandó kiállításán látható egy gladiátort ábrázoló ter-

rakotta szobrocska töredéke (GM.R.Z.2002.7.1.). Az egykori Salla területéről előkerült 

szobrocska a második század alkotása lehetett.18 Az üreges szobor egy gladiátor fel-

sőtestét jeleníti meg, a szobor öntött volt, az illesztésnyomok jól megfi gyelhetőek a 

karján. A fején jellegzetes sisak (galea cristata), testén könnyű köpeny (subligaculum), 

jobbjában gladius, baljában pedig egy parma, azaz egy kis kerek pajzs.19 Sisakja alap-

ján egy secutor típusú gladiátort jelenít meg. A szobrocska megmaradt részének legna-

gyobb magassága 10.2 cm, legnagyobb szélessége 6,4 cm.20 A parma széle pecsételéssel 

és koncentrikus bekarcolt körökkel díszített. A sisak szemnyilása körül szintén bekar-

colt körök találhatók. 

Az egykori papföldi ásatásokon egy 18,2 x 10,7 x 3,5 cm nagyságú tegula töredék ke-

rült elő.21 A tegulába még kiégetése előtt egy gladiátor sematizált alakját karcolták. A bal 

felé néző gladiátornál háromágú szigony (fuscina, tridens), azonban a gladiátor kezeit 

nem karcolták be, a fegyver csupán a dereka környékén vízszintesen van berajzolva.22 

A fegyver kétségtelenné teszi, hogy egy retiariust láthatunk. Testét mindössze egy négy 

részre osztott kötény (subligaculum) fedi. Az alak felső része nem maradt meg, ugyanis 

a tegula itt hiányos. Nagy Lajos szerint az alak mellkasán látható félkör a retiarius pán-

célját a spongát jelképezi.23 A hálót (rete, iaculum) nem ábrázolták legalábbis a megma-

radt részeken nem látható nyoma, tőrét azonban talán a szigony felett húzódó kis vonal 

10 KUZSINSZKY 1932. 197.
11 KUZSINSZKY 1932. 198.
12 GABLER 1967. 39.
13 GABLER 1971. 25. 
14 GABLER 2007a, 71.
15 GABLER 2007a, 73.
16 GABLER 2007b, 242.
17 NAGY L. 1937b 183.
18 REDŐ 2002. 48.
19 REDŐ 2002. 48–49.
20 REDŐ 2002. 49.
21 NAGY L. 1937b 181.
22 NAGY L. 1937b 181.
23 NAGY L. 1937b 182.
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jelzi. A jelenet ennél jóval gazdagabb lehetett, ugyanis láthatók egyéb, a töredékesség 

miatt értelmezhetetlen vonalak is a tegulán.

Egy Savariából származó lepénymintán két gladiátor szerepel (Rómer-Desjardins 

426, képpel).24 A minta bal oldalán egy fegyverétől megfosztott félig fekvő retiariust lát-

hatunk, aki kegyelmet kérve balját felemeli. A jobb oldalon egy diadalmasan legyőzőtt, 

ellenfele fölé magasodó secutort láthatunk. Elég valószínű, hogy a mintával készített 

lepényeket a gladiátorjátékok alkalmával osztogathatták, vagy árusíthatták. 

A egyes mécsesek gladiátor sisak (galea) alakját utánozzák. Egy ilyen mécses ön-

tőmintája került elő Budapesten a Kiscell utcában.25 A minta egy díszes gladiátor si-

sakot utánoz részletekbe menően: „Tetején egy előugró nyúlványa van (crista), a felső 

rész díszítése a mintába egyszerűen benyomott pontokból áll, az alsó elálló szegélye 

azonban már szőlőlevél-, fürt- és indadíszítés.”26 A Nemzeti Múzeumban található egy 

hasonló mintából készült, Brigetióból származó sisak alakú mécses, fenekén NERI 

jelzéssel.27 Más jellegű mécsesek kerültek elő Arrabonából. Két szürke anyagú, feketés 

bevonatos voluta mécses már nem gladiátor sisakot utánoz, hanem a mécses discusán 

láthatunk egy-egy eleső thraex gladiátort.28 Alsópél-pusztán (Tolna m.) szintén ezek-

hez hasonló két mécses került elő, az egyik szürkére égetett, sötétszürkére festett, a 

másik egy szürkére égetett, vörösesbarnára festett mécses.29 Mindkettő discusán tér-

delő gladiátor látható. 

Az egykori Aquincum területéről a Majláth utcában a 64. sz. ház előtt egy vöröses 

festésű vakolatdarabon egy bekarcolt alakot láthatunk.30 Az alak felső teste fedetlen, 

derekán azonban széles öv látható, melyet középen egy női arc díszít. Testét mindösz-

sze egy subligaculum fedi, karjain karperecek. Kezében ívelt pengéjű tőr vagy rövid 

kard.31 Ezek a helyben készült ábrázolások is bizonyítják a gladiátorok tartományi je-

lenlétét, hiszen jelen esetben nem import tárgyakról van szó, hanem valaki személyes 

élményeit örökíthette meg. 

Budapesten a Berendi utca 10. számú házának kertjéből került elő egy hiányos, zöl-

des színű, 5,4 cm magas, 6,2 cm szájátmérőjű üvegpohár.32 Vélhetően kölni import le-

hetett.33 A pohár alján lévő karcolással és köszörüléssel kialakított gladiátor egy secutor 

vagy másnevén contraretiarius. „Egyszerű sisakot visel, melynek forgója nincs, hogy a 

retiarius hálóját könnyebben kikerülhesse. Jobbjában kardot (gladius), baljában nagy 

négyszögű pajzsot (scutum) tart, mely díszítve volt. Derekán balteus van, melyből a 

subligaculum lóg le. Bal lábán páncél (ocrea).”34 Illetőleg ismeretes még egy az aquincu-

mi ásatásoktól délre, a villamosművek transzformátor-épületénél folytatott feltárásból 

származó rendkívül töredékes venatiot ábrázoló üvegedény is.35 A soproni Diceus po-

harat is meg kell említenünk, amelyen körbefutó díszítésként az alsó mezőben küzdő 

gladiátorok vannak.36

24 KUZSINSZKY 1932. 244.
25 NAGY L. 1937b 187.
26 NAGY L. 1937b 187.
27 NAGY L. 1937b 188., SZENTLÉLEKY 1959. 168.
28 BÍRÓ SZ. 2005. 10.
29 V. PÉTERFI 1999. 117.
30 NAGY L. 1937b, 183.
31 NAGY L. 1937b, 183.
32 NAGY L. 1937a, 265; NAGY L. 1937b, 190; KABA 1958 429.
33 KABA 1958 429.
34 NAGY L. 1937b, 190.
35 NAGY L. 1937b, 193.
36 PROHÁSZKA 2001. 145.
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A villamos művek papföldi transzformátor épületétől délre került elő egy csont-

ból készült késnyél.37 A késnyél egy secutort mintáz. „Fején védőrostéllyal ellátott és 

forgóval (crista) díszített sisakot (galea) visel, de a forgó csak jelezve van, mert erős 

kiállása a használatot kényelmetlenné tehette volna. Rövid ruháját derekán balteus 

köti át, melyről egy subligaculum lóg le. Feltűnő, hogy gladiusát baljában tartja, s jobb-

jában a nagy négyszögű paizsát (scutum), melyen bevésett ferdén menő vonalak a 

díszítést jeleznék, jobb lábán hatalmas lábvédőpáncél (ocrea), bal lábán rövid, csiz-

maszerű védő.”38 Mursából szintén ismert egy secutort ábrázoló késnyél.39 Savariából 

szintén előkerült egy kés pár, az egyik egy murmillo, másik egy thraex gladiátort áb-

rázol. Kidolgozásuk igényes, a fegyverzet részletesen ábrázolt. A murmillo pajzsán a 

Pardu(s), a thraexén a Senili(s) feliratot olvashatjuk.40 Brigetioból pedig egy késnyélen 

egy essedariust vélt felfedezni Bíró Mária.41 Effajta késnyeleket a Birodalom számos 

szegletéből ismerünk, némelyek igen közeli párhuzamot mutatnak a Savariából elő-

került darabbal, így feltehető, hogy művészi kidolgozottságuk ellenére nagy számban 

készültek. A csont nem egyedüli alapanyaguk, ismert bronzból készült gladiátort for-

mázó késnyél is. Ezek valóban élt gladiátorokat is ábrázolhattak. A tárgyak nyilván 

a gladiátorok iránti rajongásról tanúskodnak, a férfi asságot tükröző mivoltuk miatt 

is népszerűek lehettek. Fel kell hívni azonban a fi gyelmet a tárgyak esetleges másik 

aspektusára is. Suetonius Claudius császár kegyetlen vonásairól megemlékezve a kö-

vetkezőket írja: „Egyszer két bajvívó kölcsönösen halálra sebezte egymást, és egyszerre 

estek össze; Claudius azonnal megparancsolta, hogy kardjukból csináljanak neki apró 

késeket mindennapi használatra.”42 Ugyanis az olyan tárgyaknak, melyek emberi éle-

tet oltottak ki, gyógyító erőt tulajdonítottak. Talán e kések eredetét részben ebben a 

szemléletben is kereshetjük.

Szombathelyen a Tompa utcában egy sír mellékleteként egy gladiátort ábrázoló 

bronz szobrocska került elő.43

Jelenleg öt gladiátor küzdelmi jelenetet ábrázoló fi bula ismert a pannon tartomá-

nyokból. Valószínűleg Nyergesújfalu területén került elő egy 3,6 cm magas, 3 cm széles 

és a 0,3 cm vastag, 14,914 gramm nehéz lemez fi bula. A fi bulán két gladiátor – fegyver-

zetükből ítélve egy secutor és egy retiarius – küzdelmét ábrázolták. Előbbi diadalma-

san magasodik az utóbbi fölé, aki félig fekve jobbjával kegyelmet kér.44 A fi bulára az 

ATIAEONS szavakat vésték. Még egy ismeretlen pannóniai lelőhelyű, a Szépművészeti 

Múzeumba került fi buláról van tudomásunk, itt is ugyanazt a jelenetet látjuk, azonban 

a kidolgozottsága némileg gyengébb.45 

Ennek magassága 2,97 cm, szélessége 3,1 cm. Egy harmadik Hegyesd (Veszprém me-

gye) Borjúskert és Máriakúti dűlő területéről került elő, azonban a másik kettővel szem-

ben nem zsanéros, hanem rúgós szerkezetű, magassága 3 cm, hossza 2,9 cm.46 Ez is egy 

secutor és egy retiarius küzdelmét ábrázolja. Pinkaóvár (Burg, ma Ausztria) határában 

szintén egy ilyen fi bula került elő.47 A fi bula 3,1 cm széles, 2,9 cm magas, szintén egy 

37 NAGY L. 1937b, 193.
38 NAGY L. 1937b, 195.
39 NAGY L. 1937b, 195.
40 KISS 2007. 79.
41 BÍRÓ M. 1997. 180.
42 Suetonius: Divus Claudius 34.2., Kis Ferencné fordítása
43 P. BUOCZ 1964. 122, BÍRÓ SZ. 2004. 83.
44 PROHÁSZKA 2001. 135.
45 PROHÁSZKA 2001. 137.
46 PROHÁSZKA 2001. 138.
47 GÖMÖRI 2007. 94.
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retiarius és egy secutor küzdelmét ábrázolja. Aquincum katonavárosából (Bp. III. ker. 

Selmeci u. 29.) szintén előkerült egy ilyen küzdelmet ábrázoló fi bula.48 A tárgyak pon-

tos keltezésével adós a kutatás, a II–III. század folyamára teszik készítésüket. Ilyesfajta 

fi bulákat gyártó műhely került elő a noricumi Flavia Solvában, a hegyesdi darab is nagy 

valószínűséggel, az ott előkerült negatívok alapján, ebben a műhelyben készülhetett.49 

Dunaszekcsőn került elő egy bronzból készült edény, pontosabban egy strigilis töre-

déke. Az edénynek csak a fogója (capulus) maradt meg, amelyre poncolással egy gladiá-

tor alakját vitték fel.50 A közlő Nagy Lajos szerint thraexot ábrázol, azonban fegyverzete, 

a lándzsa és a kerek pajzs miatt inkább hoplomachusnak tűnik.

Tiberius Iulius Rufus Scarbantiából előkerült első századra keltezett sírsztéléjének51 

lábazati részen lévő képmezőben két harcoló pajzsos, rövid karddal felfegyverzett har-

cos, köztük egy ruhátlan felsőtestű nőalak, a harcolóktól jobbra pedig egy férfi  áll. A 

jelenetben talán két küzdő gladiátort, köztük Erist esetleg Nemesist, tőlük jobbra talán 

a lanistát kell látnunk.52 Persze egy eddig azonosítatlan mitológiai jelenetként is értel-

mezhetjük a faragványt.

Nemesis

A Duna-vidéken az istenség szorosan kapcsolódik a gladiátorjátékokhoz, szentélyét 

több (pl. Aquincum, Carnuntum, Scarbantia) helyütt is megtalálni a pannon tartomá-

nyokban az amphitheatrumok közelében.53 Az istennő tartományi ábrázolásai (némileg 

Fortuna és Diana attribútumai kíséretében) is a gladiátorokkal, a küzdelemmel ápolt 

szoros kapcsolatát domborítják ki. Scitarjevóból (Andautonia) származó faragványon 

az istennő scutummal és háromágú szigonnyal látható. Nem is beszélve a carnuntumi 

katonavárosi amphitheatrumból előkerült szoborról. A Duna-vidéken mintegy félszáz 

feliraton fordul elő, ezeknek is közel fele a pannon tartományok egyikéből került elő.54 

Kultusza a II–III. században fi gyelhető meg a tartományban.55

Pannoniai gladiátorokhoz közvetlenül köthető tárgyak

A gladiátorok biztos jelenlétét a gladiátorok felszereléséhez tartozó speciális tárgyak bi-

zonyíthatják. De csupán a kizárólagosan az általuk használt fegyverzet részei jöhetnek 

szóba, így a scutum és a gladius, melyet a hadsereg is használt, kiesnek ebből a körből. 

Mindösszesen két olyan tárgy ismeretes, amelyet kizárólag gladiátorok használhattak, 

két arcvédő rostélyról van szó, melyet thraex, murmillo vagy hasonló stílusban küz-

dő, és sisakot viselő, nehéz vagy félnehéz fegyverzetű gladiátor viselhetett. Az egyik 

tárgy jelenleg a Magyar Nemzeti Múzeumban (Inv. 54.35.17.) található, pontos lelőhe-

lye ismeretlen. A másik Fischamendben (Niederösterreich) került elő (ma a Museum 

Carnuntinumban, Inv. 16109) egy limes toronyból, másodlagos felhasználásban, a le-

48 PÓCZY 2003. 261.
49 PROHÁSZKA 2001. 139.
50 NAGY L. 1931. 269.
51 AnÉp 1906, 111; AnÉp1909, 198 
52 GABLER 1969. 56.; AnÉp. 1950 73. 
53 PASTOR 2011. 76.
54 PASTOR 2011. 86–87.
55 PASTOR 2011. 76.
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lőhely mindösszesen néhány kilométerre fekszik a carnuntumi amphitheatrumtól. A 

tárgyakat Junkelmann a II–III. századra keltezte.56

Pannoniai gladiátorokhoz köthető feliratok

Szintén Scarbantiából került elő Lucius Cotonius Campanus sírsztéléje,57 melynek a fel-

irata a következő: [L(ucius)] Cotonius | C(ai) f(ilius) Pol(lia) Cam|panus vet(eranus) 

| leg(ionis) XV Apol(linaris) | magister lud(i) | an(norum) LXXVII | h(ic) s(itus) e(st) 

| Coton(ia) Prima | l(iberta) coniugi et | sibi viva fecit | Fortunatus Torq(uatus) | 

Servatus IKI | cur[a]ve[runt] | eruntque meliora I[.]MSE[---]ROS | vixi servat me securus 

quoque | nunc contegor hic tumulo. (Magyarul: „Lucius fi a, Lucius Cotonius Campanus 

a Pollia választókerületből, a legio XV Apollinaris veteránja, magister ludorum élt 77 

évet, itt nyugszik. Szabadosa, Cotonia Prima készítette életében hitvesének és magá-

nak. Fortunatus, Torquatus, Servatus IKI gondoskodtak […] és jobbak voltak I[.]MSE[- 

- -]ROS, éltem, őrizz, s most itt engem gondtalanul hant takar.”) A sírsztélé valami-

kor az I. században készült, akkortájt vagy valamivel később, amikor még a legio XV 

Apollinaris58 Carnuntumban állomásozott, Campanus a legióból leszerelve a korábbi 

tudását kamatoztatva magister ludorumként, feltehetőleg a gladiátorok kiképzőjeként 

tevékenykedett Scarbantiában.

Távolról sem Pannoniában került elő a pannoniai gladiátorokra vonatkozó utolsó 

forrás. Cordubában (ma Cordoba) 2003-ban egy lovas szobor talapzatára bukkantak,59 

melyen a következő felirat volt olvasható: „Q(uinto) Antonio Granio Erasino, v(iro) 

e(gregio),| 7 (centurioni) frumentario, canaliclario,| [pro]c(uratori) ad familiam 

gladiatoriam| per Italiam Aemiliam Transpadum| Liguriam Pannonias Dalmatias(!),| 

proc(uratori) XXmae heredit(atium) provinciar(um)| duarum Baeticae et Lusitaniae| 

Valerianus Augg(ustorum)| lib(ertus) tabularius | magistro | innocentissimo ob meritis 

posuit.”60 (Magyarul: „Quintus Antonius Granius Erasinusnak, a kiváló férfi únak, az élel-

mezésért felelős centuriónak, a csatornakészítőnek, a gladiator iskolák procuratorának 

Italia, Aemilia, Transpadana, Liguria, Pannoniák, Dalmatiák területén, a huszad örökö-

södési adó procuratorának Lusitania és Baetica tartományokban. Valerianus tabularius, 

a császárok szabadosa igen csak feddhetetlen mesterének.”) Quintus Antonius Granius 

Erasinus valamikor Valerianus és Gallienus közös uralkodása (253–260) idején halha-

tott meg, ugyanis az alá beosztott tabularius, a két császár szabadosa volt. Erasinus az 

ordo equester tagja volt, cursus honorum első állomásaként, mint élelmezésért felelős 

centurio szerepel. Ezt követően canaliclarius lett, melyet szó szerinti értelemben csator-

nakészítőnek fordíthatunk, azonban a tisztség valódi szerepkörét homály fedi, a késő 

római korban katonai közegből ismert.61 Ezt követően sexagenarius rangban a gladiátor 

iskolák procuratora pozíciót töltötte be.62 A feliratán több terület is szerepel, azonban 

kérdéses, hogy ezeken a területeken egyszerre, avagy egymás után viselte ugyanazt 

a hivatalt. Megjegyzendő, hogy a felsorolt területek, Aemilia, Transpadana, Liguria a 

56 JUNKELMANN 2000. 175.
57 AnÉp 1914, 6
58 PRK 71.
59 VILLANUEVA 2003. 183.
60 AnÉp 2003, 931
61 VILLANUEVA 2003. 191.
62 VILLANUEVA 2003. 192.
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pannon és dalmata tartományok összefüggő területet alkotnának, azonban Venetia et 

Histria hiányzik a felsorolásból. A felirat teljességgel párhuzam nélküli, így további 

példák alapján sem állapítható meg ezen közigazgatási egységek kezelési módja. Ezen 

tisztség után Baetica és Lusitania provinciákban volt duocenarius rangban a huszad 

örökösödési adó procuratora, e tisztségében érte a vég is. Feliratából kiderült, hogy a 

III. század közepe táján még biztosan számolni lehet a pannoniai gladiátor iskolák léte-

zésével. A játékok megszűnésének időpontja nem ismert, annyi bizonyos, hogy Aquin-

cum katonavárosi amphitheatrumát a IV–V. század fordulóján erőddé építették át,63 így 

a játékok a két időpont között érhettek véget a pannon tartományokban. 
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Bandi Szabolcs – Kovács Márton

Szinesztézia a romantikában 

Zene, szín és érzelmek Liszt Ferenc művészetében

1. A szinesztézia fogalma és meghatározása

A szinesztézia meghatározása és értelmezése igen nagy változatosságot mutat a kü-

lönböző területeken. Az irodalomban például a metaforához hasonló költői kép-

ként (trópus) azonosítják, melynek az alapja a hangulati hasonlóság mentén történő 

névátvitel. Kétféleképpen jöhet létre így a szinesztézia („együttérzés”, „összeérzés”): 

hasonlósági vagy érintkezési képzettársítás eredményeként (JUHÁSZ ÉS MTSAI 1982).

A pszichológia és a kognitív tudományok ezzel szemben egészen más megközelí-

tést alkalmaznak a szinesztézia értelmezésekor (még ha kétségtelen hasonlóságok is 

felfedezhetőek a művészeti koncepció nyomán). A szinesztézia nem más, mint az a 

jelenség, amely során egy adott érzékelési modalitás aktivál egy másik érzékterületet, 

illetve amikor azonos érzékterületen belül az egyik inger képes kiváltani egy másikat 

(BARON-COHEN – HARRISON 2003. 1.; JUHÁSZ 2005. 3.; ROBERTSON – SAGIV 2005. 

3.; CYTOWIC 2002. 1.). Baron-Cohen és Harrison összegző jellegű cikkében ezen szem-

pontok alapján élesen elkülöníti a szinesztézia irodalmi-művészeti jellegű felfogását a 

tudományos igényű szinesztézia fogalmától: úgy vélik, nem tekinthető szinesztéziának 

a metafora, mert tulajdonképpen nem tartalmaz szükségszerűen érzékelési modalitá-

sokból származó aktivitást, a leírásból származó „érzékleti összevonás” tulajdonképpen 

csak analógia, és végül mert önkényes módon jön létre, szemben a szinesztézia spon-

taneitásával. Szintén nem tekinti a szerzőpáros szinesztéziának az asszociációt, mert 

az ilyen modalitásbeli és modalitásközti összevonások tanulás útján alakulnak ki, szin-

tén mellőzve a spontaneitást. Ezeket a jelenségeket nevezik pszeudoszinesztéziának 

(BARON-COHEN – HARRISON 2003. 2.).

A szinesztéziának számtalan különböző formája van: a leggyakoribb az úgy neve-

zett „szín-hallás” (’colored-hearing’, vagy audiovizuális szinesztézia), de jelentős még 

a fonéma-szín szinesztézia, illetve a szaglás-tapintás szinesztézia, de egyes elképze-

lések szerint például egy kottafüzet is képes színélményt kiváltani (BARON-COHEN 

– HARRISON 2003. 1.; JUHÁSZ 2005. 4.). Esetünkben a dolgozat empirikus vizsgá-

latának tárgya az audovizuális szinesztézia, a Berkeleyben végzett kísérletek nyomán 

(PALMER – LAWLER – SCHLOSS 2008.).

Még egy fontos distinkciót érdemes tennünk a szinesztéziával kapcsolatban. A szi-

nesztézia képességével rendelkező emberek – a szinesztéták – megítélése igencsak kü-

lönböző az elméletalkotók körében. Egyesek – mint például Richard E. Cytowic is – egy-

fajta patológiás jelleget vélnek felfedezni a szinesztéták esetében. Ahogy majd a szinesz-

tézia különböző elméletei esetében ismertetésre kerül, a Cytowic nézőpontját preferáló 

elméletalkotók az életvitelre káros jelenségként kezelik a szinesztéziát, melynek okai a 

centrális neurális rendszer diszfunkciójában keresendők. Jól példázza ezt A. R. Lurija 

emlékezőművész páciense, akinek az eidetikus emlékezete tulajdonképpen szinesztéta 
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mivoltából adódott (JUHÁSZ 2005. 11.). Ezzel szemben a pszichológiai elméletalkotók 

többsége – szemben Cytowic medikális jellegű megközelítésével – a szinesztéziát olyan 

jelenségként is értelmezi, melyet minden ember képes különböző mértékben átélni, így 

egy természetes, nem-patologikus folyamatként is értelmezhető. Természetesen ezek az 

elméletek sem tagadják a „szabályos” szinesztéták perceptuális működésének jelentős 

elkülönülését az átlagos és egészséges populációtól (SZÁNTÓ 2009. 8.).

2. A szinesztézia terminológiája és elméletei1

A szinesztéziákat három különböző típusba sorolják az elméletalkotók és kutatók: fej-

lődési szinesztézia; neurológiai diszfunkció eredményeként létrejövő szinesztézia és 

pszichoaktív szer használatának eredményeként létrejövő szinesztézia.

A fejlődési szinesztéziának hét alapfeltétele van, amely mentén megkülönböztet-

hető a szerzett (lásd a másik két típus) és a pszeudoszinesztéziáktól: 1. gyerekkor-

ban, négy éves kor előtt jelentkezik; 2. megkülönböztethető a téveszméktől, hallu-

cinációktól és egyéb pszichotikus jelenségektől; 3. különbözik a képzeleti képektől; 

4. nem drog használat eredményeként alakul ki; 5. élénk; 6. automatikus és önkéntelen; 

7. nem tanult.

A neurológiai diszfunkciók eredményeként létrejövő szinesztézia számos neuro-

patológiai jelenségből eredhet, de mindenképpen fontos jellemzője, hogy a szinesz-

tetikus élmény jelentősen egyszerűbb formában jelentkezik, mint a komplex fejlődési 

szinesztetikus jelenségek esetében.

A pszichoaktív szer használatának eredményeként létrejövő szinesztézia jelenségét 

Cytowic vizsgálta behatóan. Bár a hatásmechanizmus még nem teljesen ismert, kétség-

telenül fellép egyfajta szenzoros „keveredés” (többnyire a látás és a hallás között) LSD, 

mescalin és psilocin használata során. Míg az LSD esetében a raphae-mag szerotonint 

tartalmazó sejtjeinek szerepét hangsúlyozzák a szinesztetikus élmény kialakulása 

szempontjából, addig a mescalin esetében a noradrenerg rendszer jelentősége tűnik 

meghatározónak. A szinesztézia ezen formája négy fő pontban különbözik a fejlődési 

szinesztéziától: 1. rendszerint a valóságészlelés elvesztésével és hallucinációk megje-

lenésével párosul; 2. átmeneti; 3. meghatározott kezdete van, általában a fi atal felnőtt-

korban; 4. olyan szenzoros kombinációkat okozhat, amelyek természetes körülmények 

között nem jelentkezhetnek.

A szinesztéziának számos kurrens és egymással vetélkedő elmélete van, melyeket 

most röviden ismertetünk.

A megőrzött neurális kapcsolat elmélete

Az elmélet két legfőbb teoretikusa Kennedy és Maurer. Az elmélet lényege, hogy egy 

átlagos felnőtt emberben nincs fennálló „direkt” kapcsolat az auditoros és a vizuális 

területek között. A fenti elmélet hívei állítják, hogy egyfajta neoténia keretében a gyer-

mekkorban meglévő transzmodális észlelés neurális pályái megmaradnak felnőtt korra 

is. Kennedy vizsgálatában szubhumán emlősöknél vizsgálta ennek a fennmaradt össze-

kapcsoló útvonalnak a meglétét, mely állítása szerint korlátozottan általánosítható az 

1 A dolgozat ezen fejezete Simon Baron-Cohen és John Harrison 2003-ban megjelent Synaesthesia című cikkén 

és Juhász Levente Zsolt A szinesztézia pszichológiája című 2005-ös doktori disszertációján alapszik. 
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emberek esetében. Maurer megközelítésének kiinduló pontja a jól ismert Meltzoff és 

Borton által leírt cross-modális észlelés, mely szerint a csecsemők képesek az ingerek 

bizonyos jellemzőit egyik modalitásból a másikra átvetíteni. Maurer ezt azzal egészíti 

ki, hogy a cross-modális észlelés mellett elképzelhető, hogy a szinesztézia is csupán 

egy természetes perceptuális jelenség.

A „szenzoros szivárgás” elmélete

Az elmélet legfőbb képviselői Jacobs és munkatársai. A kutatásaik alapját a szerzett 

szinesztéziásokkal való vizsgálatok jelentették, ahol is arról értekeznek, hogy a pá-

ciensek egy jelentős része beszámolt vizuális ingerről auditoros ingerlés hiányában 

is, sőt, néhány páciens állította, hogy nyugodt vagy relaxált állapotban is fellépnek 

hasonló vizuális élmények. Az elmélet lényege mégis az, hogy bizonyos információk a 

hallási neurális pályákról „átszivárognak” a vizuális pályákra, melynek alapja az ana-

tómiai közelség, a „proximalitás”. A poszt-szinaptikus kötegek konvergenciája állhat 

tulajdonképpen a szinesztetikus élmény hatásmechanizmusának hátterében. Bár a kí-

sérleti bizonyítékok nem egyértelműek, ígéretesnek tűnik például Sadato és munkatár-

sainak agyi regionális vérátáramlást elemző vizsgálata vakok Braille írásos „olvasása” 

közben, mely szerint néhány alapvetően a látás számára feltartott agyi terület aktivá-

lódhat más modalitású ingerlés hatására is.

Cytowic szinesztézia elmélete

Cytowic elmélete az egyik legellentmondásosabb megítélésű elgondolás a szinesztézia 

teóriák között. Elméletének tézisei egy esettanulmány mentén szerveződnek. Az elmé-

let lényege az, hogy szinesztézia közben az agy különböző részei közötti kapcsolatok 

megszakadnak és a limbikus rendszer (mely Cytowic szerint a „szinesztézia központ-

ja”) felszabadul, és a tudat számára ez az aktivitás szinesztéziaként kerül értelmezésre. 

A kortex ilyen jellegű „leállását” a szerző egy speciális xenon izotóp segítségével agyi 

vérátáramlási kísérlet keretében vizsgálta, mely sajnos nem tudott direkt bizonyítékkal 

szolgálni a neurológiai képalkotó eljárások során, ugyanis a mélyagyi struktúrák nem 

váltak kellően megfi gyelhetővé a xenon inhaláció miatt. A limbikus rendszer involvált-

ságát a szinesztézia kialakulásában azóta sem sikerült meggyőzően bizonyítani. Bár 

Paulesu és munkatársai megpróbálták reprodukálni Cytowic vizsgálatát, de mivel az 

alapvetően esettanulmány jellegű volt, a vizsgált szinesztéták közötti egyéni különbsé-

gek értelmezhetetlenné tették az összehasonlítást.

3. A Palmer-labor szinesztézia vizsgálata

A következőkben röviden ismertetjük azt a Berkeleyben végzett 2008-as kísérletet, mely 

a vizsgálatunk kiindulópontját képezte. A University of California három kutatója volt a 

kísérlet kivitelezője, név szerint Karen B. Schloss, Patrick Lawler és Stephen E. Palmer 

(PALMER – LAWLER – SCHLOSS 2008.).

A kutatók célja a zene, szín és érzelmek közötti kapcsolatok kiaknázása volt: azt 

kívánták megállapítani, hogy létezik-e valamiféle összefüggés a szín-érzelem és a zene-

érzelem asszociációk között, illetve hogy képezhet-e valamiféle közvetítő minőséget az 

érzelem a zene és szín preferencia között. A vizsgálatokban 48-an vettek részt, egyenlő 
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arányban férfi ak és nők, illetve zenészek és nem-zenészek. A vizsgálat három részből 

állt. Az első részben kivetítettek 37 színt, míg 18 különböző zenei részletet játszottak 

le (Mozart, Brahms és Bach darabok, egyenlő eloszlásban dúr és moll hangnemben, 

valamint lassú, mérsékelt és gyors tempóban): a vizsgálati személyeknek minden zenei 

részlet után ki kellett választaniuk a zenéhez leginkább illő 5 színt, majd 5, a zenéhez 

legkevésbé illő színt. A második részben a 18 zenei részletet kellett egyesével 4 érzelmi 

dimenzió mentén megítélni adott idő alatt (a saját kutatásunkban is ezek az érzelmi 

dimenziók kerülnek alkalmazásra, lásd később, a Módszertan résznél). A harmadik 

rész pedig a szín-érzelem kapcsolatot vizsgálta, ahol 37 színt exponáltak egy időben, 

majd fölé a 8 érzelmet kifejező szó egyikét vetítették ki. A vizsgálati személyek feladata 

az volt, hogy egy konzisztencia-inkonzisztencia folytonos skálán ítéljék meg a színeket 

egyesével, mind a 8 érzelmi minőség esetében.

A vizsgálati módszertan és az eredmények részletes elemzésére a dolgozat ezen 

részében most nem térünk ki, a saját eredmények értelmezése azonban majd számos 

összevetésre ad lehetőséget a Palmer-labor megállapításaival. A legfőbb eredménye a 

kutatásnak az, hogy mind a szín és mind a zene meghatározott érzelmekkel asszoci-

álódik, továbbá úgy tűnik, hogy az érzelmek egyfajta mediáló közegként működnek a 

zene és a szín között: amikor hallunk egy zenét, azt először érzelmileg kiértékeljük, 

majd ezután a bennünk kiváltott érzelmi minőség alapján keresünk ahhoz konzisztens 

vizuális ingert, a jelen vizsgálat esetében egy diszkrét színt.

A vizsgálat fent ismertetett eredményei képezik majd a kutatásunk kiinduló pontját. 

Módszertani változtatások segítségével kerül majd vizsgálat alá a fent említett három 

jellemző és azok viszonya, mely érdekes kiegészítő adalékként árnyalhatja a Palmer-

labor eredményeit. 

4. Hipotézis

A Palmer-labor által folytatott vizsgálatban kiderült, hogy az érzelmek tulajdonképpen egy 

köztes kapocsként szolgálnak a színek és a zene asszociációjában, a hallott zene érzelmet 

vált ki az egyénből, és ez az érzelem az, ami alapján asszociál a színre. Vizsgálatunkban 

ebből kiindulva azt feltételezzük, hogy ez a folyamat fordított esetben is megfi gyelhető, 

azaz a szín – érzelem – zene asszociációk nem fognak szignifi kánsan különbözni a zene 

– érzelem – szín társítások eredményeitől, tehát a preferenciák megfordíthatóak.

5. Módszertan

Résztvevő személyek

Vizsgálatunk első felében 75 egyén vett részt, akik kivétel nélkül a Pécsi 

Tudományegyetem hallgatói közül kerültek ki, a részvételük mindenféle térítés nélküli, 

önkéntes volt. Habár a kor nem volt létfontosságú tényező a vizsgálat szempontjából, 

igyekeztünk körülbelül azonos korú alanyokat keresni, így az átlag életkor 18 és 22 év 

közé tehető a résztvevők között. A nemi eloszlást tekintve 12 férfi  és 63 nő vett részt a 

vizsgálatban (16% férfi , 84% nő).

A második körben, mivel a vizsgálat önkéntes volt, összesen 47 személy vállalta a 

részvételt. Közülük 5 egyén volt férfi  és 42 volt nő (férfi  11%, nő 89%). 
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A vizsgálat ingeranyaga

A vizuális ingerek bemutatásához az első fordulóban egy 12 fokú színkört használtunk, 

mivel a Newton-féle alap hét-fokú színkör bár igaz, hogy a kör a színek teljes sorozatát 

bemutatja (SEKULER − BLAKE 2004. 207.), azonban a 7 színnél többet szerettünk volna 

exponálni. Ugyanakkor a Palmer-féle 37 színt használó skála viszont túl összetett lett 

volna a jelen vizsgálathoz, így a középutat választva döntöttünk a 12 színű skála mellett. 

A második körben, ha a színeket egyenként vetítettük volna ki, az túlságosan szegényes, 

és a vizsgálat számára hátrányos lett volna. Éppen ezért mandalákat ábrázoló képeket 

vetítettünk, amelyeknek a hátterét módosítottuk az adott színre. A mandalák nem túl-

ságosan bonyolult képek, nem vonják el a fi gyelmet, ugyanakkor mégis az adott képre 

vonzzák a tekinteteket. A mandalák kiválasztásakor igyekeztünk hasonló komplexitású 

képeket választani, hogy ez ne legyen torzító tényező a színek megítélésénél.

A zenei ingeranyagok Liszt Ferenc zongoraművei közül kerültek kiválasztásra. En-

nek egyik oka az volt, hogy 2011-ben volt kétszáz éve, hogy a méltán híres zeneszerző 

megszületett, így szerettünk volna a magunk módján leróni a tiszteletünket és kivenni 

a részünket a Liszt-évből. Magukat a zongoradarabokat hangnem szerint a szerző egy-

egy ciklusából választottuk ki: a dúr hangneműeket az 1850-ben napvilágot látott „Bunte 

Reihe” című ciklusából (ami magyarul „Színes képek”-et jelent), míg a moll hangneműek 

az 1853-ban keletkezett „Ungarischer Romanzero” zongoraciklusából. Összesen hat dara-

bot választottunk ki, hármat-hármat mindkét ciklusból. Mindegyik műből egy körülbelül 

30 másodperces részletet játszottunk le a vizsgálatban, elkerülve azt, hogy egy hangin-

gert túl sokáig halljanak a vizsgálati személyek. Fontos volt külön a dúr és moll darabok 

esetén a tempó azonossága, valamint hogy a darabok ne legyenek túlságosan összetettek, 

és hogy könnyen kihallhatóak legyenek belőlük a dúr vagy moll hangnem sajátosságai. A 

vizsgálat során a darabok dúr-moll páronként kerültek bemutatásra, azaz például a C-dúr 

hangnemű darab mellé az A-moll hangnemű darab került, és így tovább.

A vizsgálat menete

Első forduló: a vizsgálati személyek egy tesztlapot kaptak, amin először is meg kellett 

adniuk a nevüket, e-mail elérhetőségüket, valamint egy speciális kódot, mindezeket a 

visszakereshetőség érdekében. Az alanyokat eközben biztosítottuk arról, hogy a meg-

adott adataikat bizalmasan kezeljük, és nem adjuk ki harmadik fél számára. Ezeken 

kívül le kellett írni a nemüket, valamint hogy rendelkeznek-e zenei előképzettséggel. 

Mindezek után kezdődött a tényleges vizsgálat, melynek során lejátszottuk a hat ze-

nei részletet egyenként, az alábbi táblázatban jelölt sorrendben. Minden egyes részlet 

után az alanyoknak meg kellett ítélniük az adott zenei darabot négy érzelmi dimenzió 

mentén, amelyeket a Palmer-labor vizsgálatából vettünk át. Ezek az érzelmi dimenziók 

a következőek: szomorú–vidám, egyhangú–élénk, gyenge–erős és nyugodt–dühös. Az 

érzelem párokat hétfokú Likert-skálán kellett jelölniük, ahol például az 1-es volt a leg-

szomorúbb, míg a 7-es a legvidámabb. Ezután ki kellett választaniuk a színkörből (amit 

projektorral vetítettünk ki), hogy szerintük melyik szín illik a legjobban az adott zenei 

darabhoz, majd az adott szín számát a tesztlapon be kellett jelölniük.

Második forduló: A második résznél már nyilvánvalóan a rendelkezésünkre álltak az 

előző forduló eredményei, így megnéztük, hogy az egyes zenei részletekhez melyik 
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színt preferálták a legjobban, majd azzal a háttérszínnel készítettünk egy mandalát áb-

rázoló képet. Mivel azt szerettük volna vizsgálni a hipotézisünk alapján, hogy ebben a 

fordulóban a zene – érzelem – szín triász visszafele is igazolható-e, ezért először a vizs-

gálati személyeknek az adott háttérszínű mandalát vetítettük ki, majd ezt ítéltettük meg 

velük az érzelmi dimenziók mentén. Ezután lejátszottunk két zenei részletet, az egyik 

az a darab volt, ami alapján az előző fordulóban az adott színt a legjobban preferálták, 

a másik részlet pedig a darab dúr-moll párja. Végül el kellett dönteniük, hogy az adott 

képhez a két részlet közül melyik illik jobban, majd ezt jelölniük kellett a tesztlapon. 

A könnyebb érthetőség érdekében felhozunk egy példát: az első fordulóban úgy ítélte 

meg az alanyok többsége, hogy a C-dúr hangnemű részlethez leginkább az ötös szín 

illik. Ezek után a második részben kivetítettük nekik az ötös háttérszínnel rendelkező 

mandalát, megítéltettük velük az érzelmeket, majd pedig lejátszottuk nekik a C-dúr 

hangnemű darabot, azután pedig az ő hangnembeli párját, az A-moll részletet. Végül je-

lölték, hogy szerintük inkább a C-dúr vagy az A-moll hangnemű zenerészlet illik jobban 

a képhez. Ügyeltünk arra, hogy az alanyok ne lássák az adott mű hangnemi jelölését, 

így csak „első” és „második” zenei részlet közül választhattak. Mindezek után ugyanez 

a folyamat ment végig mind a hat mandalás képnél.

6. Statisztikai eredmények

A kitöltött tesztlapok eredményei alapján az egyes zenei darabok érzelmi preferenciájáról 

8-8 darab gyűjtőváltozó került kialakításra, mégpedig úgy, hogy hangnemenként összesí-

tettük az eredményeket az egyes fordulókban. A hipotézisünket, miszerint a szín – érze-

lem – zene asszociációk nem fognak szignifi kánsan különbözni a zene – érzelem – szín 

társítások eredményeitől, tehát a preferenciák megfordíthatók, Student-féle összetartozó 

mintás T-próbával vizsgáltuk, aminek az eredményeképpen az alábbi táblázatból látható, 

hogy nyolc esetből hétnél volt szignifi káns különbség, és csupán egy esetnél nem volt.

1. változó: Dúr hangnem – szomorú/vidám → t(41) = 2,707; p<0,05

2. változó: Dúr hangnem – egyhangú/élénk → t(41) = -1,134; p>0,05

3. változó: Dúr hangnem: – gyenge/erős → t(40) = -8,843; p<0,01

4. változó: Dúr hangnem – nyugodt/dühös → t(41) = -5,129; p<0,01

5. változó: Moll hangnem – szomorú/vidám → t(41) = -7,958; p<0,01

6. változó: Moll hangnem – egyhangú/élénk → t(41) = -9,146; p<0,01

7. változó: Moll hangnem – gyenge/erős → t(41) = 3,675; p<0,05

8. változó: Moll hangnem – nyugodt/dühös → t(41) = 4,067; p<0,01

Így elmondható, hogy mivel a második körben adott érzelmi preferenciák nyolc 

esetből hétben nem egyeznek, ezért a hipotézis nem bizonyult igaznak, tehát a Palmer-

féle modell megfordítása nem lehetséges azonos kimenetellel.

7. Megvitatás

A hipotézisünk nem bizonyult igaznak, tehát logikus lenne azt gondolni, hogy a Palmer-

féle modell megfordítása nem lehetséges, hiszen vizsgálatunk második felében egyetlen 
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változót eltekintve mindenhol szignifi kánsan különböztek a preferált érzelmek. Ennek 

egyik lehetséges oka, hogy mivel az érzelem-dimenziókat a Palmer-féle vizsgálat angol 

nyelvű dimenziói alapján hoztuk létre, elképzelhető, hogy az angol nyelvben műkö-

dő érzelem megnevezések a magyar nyelvbe átültetve egy egyszerű fordítással nem 

működőképesek. Úgy véljük, hogy érdemes lenne a további vizsgálatok során ezeket 

valahogy pontosabban, találóbban átültetni a magyar nyelvbe, így azok talán eredmé-

nyesebbnek bizonyulhatnak.

Azonban érdemes megemlíteni, hogy ha az érzelmektől eltekintünk, akkor kiderül, 

hogy a második helyzetben a vizsgálati személyek nagy százaléka a két zenei részlet 

közül inkább azokat társította az adott képhez, amelyeket az előző etapban a képnek 

megfelelő színhez jelölt. Az adatokból azt láthatjuk, hogy egy vizsgálati inger kivéte-

lével mindenhol 50% feletti a megegyezés, három ingernél pedig 70% feletti. Ezzel azt 

szeretnénk szemléltetni, hogy bár a hipotézis nem nyert igazolást, mégiscsak lehetsé-

ges valamiféle ráció a modell fordított működésében, és ez újabb okot ad arra, hogy 

érdemes további vizsgálatokat folytatni ebben a témában, az érzelem-dimenziók fi no-

mítását helyezve előtérbe. 

Az eltéréseket továbbá magyarázhatja néhány módszertani jellegű probléma is. A 

zenei ingerek igen eltérő fi zikai jellemzőkkel bírnak (hangok mennyisége, tempó, dina-

mika), mely eleve eltéréseket okozhat a percepció során, és befolyásolhatja az érzelmi 

kiértékelést. További problémák lehetnek a vizuális- és auditoros ingerek közötti egyen-

lőtlenségek: míg utóbbiak jelentősen komplexebbek, dinamikus szerkezetűek, addig a 

vizuális ingerek – annak ellenére, hogy nem pusztán színeket exponáltunk a vizsgálati 

személyeknek, hanem egy mandalára vetítettük ki őket szűrőként – sokkal statikusab-

bak, kevésbé alkalmasak érzelem kiváltására.

Ezen utóbbi probléma orvoslására létrehoztunk egy kiegészítő vizsgálati elrende-

zést, ahol vizuális ingerként általunk készített videók szerepeltek adott szín-szűrővel. A 

videókon egy balett táncos lábai voltak láthatóak tánc közben: úgy véltük, így tudunk 

legmegfelelőbb módon dinamikát adni a vizuális ingernek, úgy, hogy a stimulus érzel-

mileg közel semleges maradjon (az egész test, illetve kiváltképpen az arc szerepeltetése 

a videóban álláspontunk szerint olyan érzelmi töltettel is rendelkezhet, amely minden-

képpen befolyással lett volna az érzelmi ítéletekre, ezért döntöttünk az előbbi megoldás 

mellett). A vizsgálati személyek úgy tudták, hogy egy „fi lmrészletet” látnak, melyhez 

feladatuk kiválasztani – a második vizsgálati helyzetnek megfelelően – egy hozzá in-

kább illő „aláfestő zenét” az általunk felkínált zenei részletek közül.

A kiegészítő vizsgálatunk szintén nem szolgált meggyőző eredményekkel: egyik ér-

zelmi dimenzió mentén sem volt megfi gyelhető következetesen hasonló érzelmi kiérté-

kelés, mint az első vizsgálati helyzetben, így a vizuális- és auditoros inger komplexitás-

beli kiegyenlítése sem vezetett olyan eredményekhez, melyek igazolnák a Palmer-féle 

modell megfordíthatóságának érvényességét.

8. Kitekintés

A fenti eredmények fényében arra a következtetésre jutottunk, hogy a vizsgálatunk 

alapfelfogásán kell változtatnunk: a Palmer-féle kvantitatív stratégiáról érdemesebb len-

ne átállni a kvalitatív adatfelvételre. Ennek keretében a csoportos adatgyűjtés helyett 

egyéni helyzetek kerülnének kialakításra, ahol a feladatra való ráhangolódást minden 

vizsgálati helyzetben egy relaxációs gyakorlat előzne meg. Az eredeti koncepció meg-
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tartása mellett a vizsgálat fókuszába a zenészek és nem zenészek közötti különbségek 

kerülnének. A résztvevők kiválasztása és az adatfelvétel ebben az utolsó vizsgálati hely-

zetben még folyamatban van. Úgy véljük, ez a kutatás-stratégiai változtatás segíthet a 

szinesztézia jelenségének torzításmentesebb megértéséhez, és új értelmezéseket adhat 

a már megismert és fentebb leírt jelenségeknek.

Irodalomjegyzék

BARON-COHEN, S., HARRISON, J. (2003): Synaesthesia. In: Nadel, L. (szerk.) Encyclopedia of 

Cognitive Science. Wiley, Chichester, 2003. 1–8.

CYTOWIC, R. E. (2002): Synesthesia : a union of the senses. Massachusetts Institute of Technology, 

Cambridge, 2002

JUHÁSZ, J.; KOVALOVSZKY, M. O., NAGY, G., SZŐKE, I. (1982): Magyar értelmező kéziszótár. 

Akadémiai Kiadó, Budapest, 1982

JUHÁSZ, L. ZS. (2005): A szinesztézia pszichológiája (doktori disszertáció). Eötvös Lóránd Tu-

dományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 2005. http://pszichologia.phd.

elte.hu/vedesek/2007/doktori__2006_Juhasz.pdf (Letöltés ideje: 2012. 03.14.)

PALMER, S. E., LAWLER, P., SCHLOSS, K. B. (2008): The Color of Music. University of California, 

Berkeley, 2008. http://socrates.berkeley.edu/~plab/pdf/SchlossLawlerPalmer.pdf (Letöl-

tés ideje: 2012.03.14.)

SEKULER, R., BLAKE, R. (2000): Észlelés. Osiris Kiadó, Budapest, 2000 

ROBERTSON, L. C., SAGIV, N. (2005): Synesthesia. Perspectives from Cognitive Neuroscience. 

Oxford University Press, New York, 2005

SZÁNTÓ, B. (2009): Szinesztézis és szinesztézia. A szinesztézia neurolingvisztikai alapjai. 

Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, 2009. http://www.rodosz.ro/fi les/Szanto%20

Biborka.pdf (Letöltés ideje: 2012.03.14.)



X. GRASTYÁN KONFERENCIA    I    25

Bozsoki Petra 

Szöveg és kép viszonyának kérdései Weöres Sándor 

Dalok NaConxypan-ból című versében

Bevezetés

Tanulmányomban Weöres Sándor Dalok NaConxypan-ból1 című versével, ennek 

tükrében pedig Gulácsy Lajos néhány festményének értelmezésével foglalkozom. 

A vers ugyanis a címmel, a szövegben megjelenő konkrét (a festőre történő) utalással, 

valamint különböző stilisztikai eszközök egybejátszatásával a Gulácsy Lajos festő által 

megteremtett Na’Conxypan-világot idézi. A két műalkotás között egyenrangú viszonyt 

tételezek, így úgy vélem, azok kölcsönösen megvilágítják egymást, ennek köszönhe-

tően mind a vers, mind a képek újraértelmeződnek, amely a két alkotó művészetét, 

művészeti magatartását is árnyalja. E tekintetben – mind a képekre, mind a versre, 

mind Weöres poétikai magatartására nézve – fontos jelentésképző szereppel bír az 

intermedialitás jelenségének kijátszása.

Tanulmányom első felében azt vizsgálom, hogy ez milyen elméleti problémákat 

mozgósít. Egyrészt problematizálja a két eltérő művészeti ág kifejezésmódjából adódó 

különbségeket (Eltérő eszköztár), ennek tekintetében egy sajátos szövegben megjelenő 

Weöres-Gulácsy párbeszéd lehetséges értelmezését vázolom fel. Másrészt egy olyan el-

méleti problémát is mozgósít, amely a két médium befogadásával kapcsolatos; ennek 

tükrében a két művészeti ág együttes vizsgálatáról vallott eltérő teoretikus álláspontok-

ra térek ki, majd az ezzel kapcsolatos verstipográfi a hordozta jelentést vizsgálom rész-

letesebben (Azonos befogadás). Végül azt érintem, hogy milyen líratörténeti hozadékai 

vannak a képzőművészet megidézésének, tehát mit hordoz az a vers esetében, s ez 

hogyan árnyalja Weöres poétikai magatartását (A Weöres-paletta).

Eltérő eszköztár

Maszk és jelmez a műalkotásokban

Fontos annak tekintetbe vétele, hogy azáltal, hogy Weöres Gulácsy képeit idézi a ver-

sében, a festőről a művészettörténeti berkekben igen széles körben elterjedt művésze-

ti magatartást is előhívja, illetve refl ektál rá. Gulácsy művészetének igen jellegzetes 

vonása, hogy szinte minden képébe belefestette magát, önarcképfestészetében csupán 

két ízben fordul elő, hogy maszk nélkül vállalja az arcát (legkorábbi, 1903-as, illetve 

1908-as Kalapos önarcképén), e darabokon kívül számottevőek életművében a jelme-

zes önarcképek: hol szerzetesként (Önarckép szerzetes ruhában, Abbés önarckép), 

1 A szövegben Weöres verseit az alábbi kötetből veszem: Weöres Sándor: Egybegyűjtött költemények. Budapest, 

Helikon, 2008.
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hol dandyként (Egy hivalkodó fi atalember), hol Don Juanként jelenik meg (Don Juan 

kertje). A gondolat fontosságáról vallott nézetét az az Oscar Wilde-idézet többszöri fel-

használása is bizonyítja, amely szerint „az ember legkevésbé önmaga, ha saját sze-

mélyében beszél. Adjatok neki álarcot, és az igazat fogja mondani” (SZABADI 1969. 

17.). Ezt Pauline Holseel című írásába is beilleszti, a Cevian Didoban pedig mottóként 

szerepel. Életművének legjellegzetesebb darabjai pedig a bohóccá maszkírozott önarc-

képek (Csapszék a Tökfi lkóhoz; Bohóc, szájában szegfűvel; A bolond és a katona; Bohóc 

szegfűvel). 

Gulácsy e képei tekintetében nem feltétlenül csupán alkotónak tekinthető, hanem 

ahogyan szinte az összes bohóc-képébe belefestette magát, ez akár bármelyik munká-

járól elmondható. Szabadi Judit Gulácsy Lajos önarcképei című tanulmányában szinte 

mindegyik festmény egyik szereplőjében magának a festőnek a megtestesülését látja 

(SZABADI 2008. 117–124.), s bár e tekintetben a na’conxypani képekről nem ejt szót, 

ez a feltevés e darabokra is igaz lehet. Maga Gulácsy például így fogalmaz Erdei Vik-

torhoz írott levelében: „Igazán úgy fogok itt élni, mint egy Na’Conxypan-beli herceg”; 

„Kedves Hercegem, Vittorio! Na’Conxypan-i uralkodásom és a Vajkutya utcai köznapok 

elkövetkeztek. Kis különítvényem, mint egy ősi kastély oly rendíthetetlenül áll. Parányi 

fehér ágyacskában alszom, mint egy mézesbáb. (...) Ölel hű Birkabordiani Gulácsy La-

jos” (SZABADI 1983. 224.). Mindemellett az alkotó és a megkonstruált világ összemo-

sására irányuló kísérlet megnyilvánulásaként értelmezhető a képek aláírása is: a mo-

nogram vagy a vezetéknév a legtöbb képen nemcsak ugyanolyan munkaeszközzel író-

dik, de a technika és a stílus is megegyezik az adott műalkotás vonalvezetésével, sőt a 

Na’Conxypan-i jegyespár című rajzon az útvezetés miniatűr visszatükrözését képezheti 

a monogram, a Sétálók Na’Conxypanban című képen pedig rendkívüli hasonlóságot 

mutat a kemence fölötti felirat kezdőbetűjével.

Na’Conxypani alakok

Bohóc szegfűvel  
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                  Sétálók Na’Conxypanban                                           Na’Conxypan-i jegyespár

Mint ahogyan a na’conxypani történetek-

ben2 a szereplők vissza-visszatérnek (ilyen 

például a cukrászdatulajdonos Bolboll anyó, 

Bamm, a házmester vagy Huttertonn, aki 

állandó jelleggel valamilyen kísérleten pepe-

csel a laboratóriumában), úgy a képeiről is 

elmondható, hogy bár alakjai a képek síkján 

természetesen egyértelműen elkülönülnek 

egymástól a kontúrokkal, az eltérő test-

részmérettel, ruhaviselettel; az arcok mégis 

kidolgozatlanok, sőt néhol kifejezetten stili-

záltak. Az emberek csupán jellegzetes, kéz-

zel fogható, élesen eltorzított tulajdonságok-

ban (orr mérete, alakja, testalkat, magasság) 

különböznek egymástól, fi nom vonásaik 

hiánya bizonyos szempontból egységessé te-

szi őket. Ezen jegyek, illetve a fent említett 

szempontok tükrében így akár bármelyikük 

2 Gulácsy a na’conxypani képek mellé szövegeket, meséket is írt Na’Conxypani történetek címmel. Ez a sajátság 

mind Gulácsy, mind Weöres művészetére nézve fontos jelentésképző szereppel bír, hiszen megmutatja, hogy 

Gulácsy művészetében rendkívül hangsúlyos a nyelvi elemek jelenléte, „festés és írás, kép és szó egybecsen-

genek nála” (SZABADI 1989. 15.). A festéssel párhuzamosan folyamatosan írt, ezt jelzi a Széchényi Könyvtár 

Kézirattárában őrzött írásos hagyaték, illetve a Szabadi Judit szerkesztésében megjelent A virágünnep vége 

című kötet, amely az Összegyűjtött írások Gulácsy-képekkel alcímet kapta. Gulácsy szépirodalmi munkái iránt 

csupán az utóbbi időben nőtt meg az érdeklődés, komolyabb fi gyelmet legelőször az 1994-ben kiadott Pauline 

Holseel című regénye kapott (Vö. GYŐRFFY 2001; GYARMATI 2001).

 Cöxpon
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egyfajta maszknak, álöltözetnek, jelmeznek tekinthető, amelyeknek bármelyikébe ked-

vére belerajzolhatta/festhette/képzelhette magát az alkotó.3 

Erre a maszköltő, jelmezöltő magtartásra Weöres rájátszik a versben, sőt a weöresi 

poétikai magatartás tükrében, amelyet a szakirodalom „próteusziként”, „ezerarcúként” 

vagy „szereplíraként” emleget, a Dalok Naconxypan-ból is akár a weöresi költészet 

egy maszkhúzási kísérleteként olvasható. E gondolatot tovább árnyalja az a hipotézis, 

amelyet a szövegközelibb olvasat világít meg, vagyis az, hogy a vers lírai énje nem is 

feltétlenül egyes egyedülinek tekinthető. Bár jelenléte szinte mindegyik strófában állan-

dó, mégis eltérő nyelvi elemek (hol deixisek, hol aposztrophé, hol igei személyragok, 

birtokos személyjelek) által válik hangsúlyossá. Emellett eltérő az egyes strófák tér- és 

időképzete, eltérőek az életképi jelenetei, szituációi, sőt a versszakok számozása külön, 

lezárt egységként kezelésüket hívja elő, ezáltal az is bizonytalan, hogy egy vagy húsz 

versről beszélhetünk-e egyáltalán.

Egy Weöres-Gulácsy koprodukció

Arra az ezáltal felmerülő kérdésre, hogy ki az egyes versszakok vagy versek beszélője, 

a lehetséges válasz szoros összefüggésben áll azzal, hogy Weöres éppen Gulácsy míto-

szát és képeit idézi meg a versében. Tehát azzal a művészeti (és leveleiből tudjuk, hogy 

magánéleti)4 téren megnyilvánuló maszköltő magatartással, azzal, hogy szinte mind-

egyik képébe belefestette magát. Ahogyan Gulácsy játszik a képein és a szövegeiben a 

valós és a fi kciós szint elbizonytalanításával, ahogyan szinte belép a saját megalkotott 

világába, ezt a játékot Weöres úgy idézi meg a versében, hogy a beszédhangot, hol egy 

ismeretlen, hol akár a sajátjáéval, hol pedig egy Gulácsyéval azonosítható papírfi gura 

szájába adja. Ezen alak- és hangöltési játék a legtöbb strófában tetten érhető, ezáltal a 

versszöveg egy Weöres-Gulácsy párbeszédes játékként is olvasható, mely párbeszéddel 

ezáltal a szöveg önmagában is modellálja a műalkotások közötti kommunikációt.

E párbeszédes „játék” azonban ennél árnyaltabb: s itt válik fontossá a másik mé-

dium megidézése, ez az egyik intermedialitás által mozgósított elméleti probléma. Az 

egyes versszakok vagy versek eltérő beszélői ugyanis nem ugyanúgy meggyúrt szinte 

„kézzel fogható” alakok, mint a festményeken, hanem különböző hangok. A két médi-

um eltérő voltából adódóan nem is történhet ez másként, így az, ami Gulácsynál inkább 

tematizálódik, Weöres versében a megjelenítés módjában tükröződik, tehát nem alak-, 

hanem hangnemváltásként jelenik meg, ezáltal pedig Weöres a két médium eltérő jelle-

géből, eltérő kifejezésmódjából adódó különbségeket problematizálja. 

 

3 Szintén e feltételezést erősíti egy másik Gulácsy-interpretáció is: Groó Diana Tarka képzelet: A virágünnep 

vége – Gulácsy álmai című kisjátékfi lmjében Gulácsy Na’Conxypanban hull a hó című festményén megeleve-

nedő alakok közül a háttérből elősétáló nő az asztalnál ülő férfi t Lauis Golois-nak szólítja, s számon kéri, hol 

hagyta bolondos, furcsa emberkéit, amely egyértelműen a na’conxypani mesebirodalom szereplőinek megidé-

zésére és Gulácsynak a képen ülő férfi val való azonosítására utal (GROÓ 2006.). 
4 „A feszes bársonynadrágban, csipkezsabóval, csipkemandzsettával és kúp alakú barettal olyan Don Quijote-

megjelenése volt..”, egy jelmezbálon pedig reneszánsz ruhában fényképeztette le magát (SZABADI 2008. 75.). 

„Öltözetem változott. Gyöngéd almazöld Watteau kabátka olvadékony selyemből, a porlepte gamásni helyett 

fi nom ivoár harisnya, ezüstcsatos magassarkú topán, á la Berger mell és mancsett régi veneziai csipkéből” – írja 

Tűnődés című írásában olyan természetesen és egyszerűen, mintha nem is tehetne mást, minthogy ténylege-

sen magára öltse „kedvencei” különböző ruhadarabjait (GULÁCSY 1909. 127.).
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Azonos befogadás

Mindemellett olyan elméleti problémát is mozgósít, amely kép-szöveg befogadásával 

kapcsolatos. A két művészeti ág együttes vizsgálatáról eltérő teoretikus álláspontok 

alakultak ki. Gottfried Boehm korlátozza a verbális nyelv hatáskörét a képi nyelv meg-

értésében (THOMKA 1998. 8–9.). A kép hermeneutikájához című értekezésében így fo-

galmaz: „Kiúttalannak tűnik az az indokolatlan – de mégis mindig felmerülő – feltevés, 

amely a verbális nyelvet a képpel egy közös nyelvi szerkezetre vonatkozóan vizsgálja. 

Írott vagy beszélt nyelv mint médium olyannyira eltér a falra akasztott képtől, hogy a ro-

konság keresése szinte kilátástalannak tűnik” (BOEHM 1993. 4.). A narratológus Mieke 

Bal ezzel szemben azon az állásponton van, hogy igenis indokolt és érvényesíthető az 

olvasói szemléletmód a képekkel történő találkozásban. Látvány és narratíva című ta-

nulmányában, a Reading „Rembrandt” című könyvének bevezető fejezetében irodalom 

és képzőművészet átszövődéséről beszél a kultúrában; könyvének elsődleges feltétele-

zése, hogy az a kultúra, amelyben művészi és irodalmi alkotások jönnek létre és hatnak, 

nem tesz szigorú különbséget a verbális és vizuális területek között. „A kulturális élet-

ben a két terület állandóan egybefonódik” (BAL 1998. 158.). Lorenz Dittmann – hasonló 

álláspontot képviselve – a műalkotáselemek viszonyában általános szervezőelveket és 

eljárásokat ismer fel, szerinte a nyelvi és a képi narráció közös struktúraelvei abból kö-

vetkeznek, hogy az idővonatkozásokat a cselekmény képi kompozíciója szabályozza. 

Ebből következően a narratív szöveg- és képelemzés nem kerülheti meg a narrátor és a 

festő, az olvasó és a képolvasó nézőpontját, szerepét (THOMKA 1998. 10.).

Abból a teoretikus alapvetésből kiindulva, hogy az olvasói szemléletmód ugyanúgy 

érvényesíthető egy képzőművészeti alkotás értelmezésénél, mint egy irodalmi szöveg 

esetében, indokolttá teszi a két művészeti ágban külön-külön is egyaránt hangsúlyos 

elemzési szempontok egymásra refl ektálásának feltételezését, tehát érvényesíthető 

a Dittmann által kiemelt szempont is: a szövegolvasói-képolvasói pozíció. A Dalok 

Naconxypan-ból nem csupán azáltal idéz meg képzőművészeti alkotásokat, hogy a már 

részletezett elemekkel kifejezetten Gulácsy művészeteszményére, illetve műalkotásaira 

utal, hanem a vers tipográfi ája önmagában (Gulácsytól is függetlenül) a képzőművészet 

megidézésének megnyilvánulása is lehet, a képeknek egyfajta versszöveti lenyomata-

ként értelmezhető. A strófák számozása ugyanis külön, lezárt egységként kezelésüket 

hívja elő, ráadásul minden egyes versszakot négy sor alkot, amely vizuálisan egységes, 

szinte szabályos téglalap alakú versszaktestet eredményez. Ez a tipográfi ai eljárás (ter-

mészetesen azon előzetes tudással, hogy a költemény festményeket, rajzokat idéz) a 

verseknek (vagy versszakoknak) egy-egy szövegként megalkotott képhez való azono-

sítását vagy hasonlítását teszi lehetővé. Az egyes versszakok tehát ezáltal különálló ké-

pecskék szövegbeli lenyomatai, az egyes vizuális élményt hordozó lezárt műalkotások 

verbális kivetülései lehetnek.5 Ez a technikai eljárás azt a kép-szöveg viszonyról vallott 

nézetet problematizálja, és tulajdonképpen a befogadói mechanizmus által önnön mű-

ködésével alá is támasztja, amelyet Peter Krüger a „linearitás” és a „szimultaneitás” 

kettősével jellemez kép és szöveg befogadásának hasonlósága kapcsán. Szerinte ugyan-

is „[a]mikor alapvető megegyezésről beszélünk egy képi és egy szöveges műalkotás 

5 Hasonló technikával járt el Babits Mihály Messze, messze… című versében, vagy a zenében Muszorgszkij 

az Egy kiállítás képei című zongoradarabjában, ahol egy-egy megkomponált tétel feleltethető meg az egyes 

képeknek.
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»megértő észlelése« között, ez azt jelenti, hogy mindkettő lineáris, tehát szukcesszív, 

és ugyanakkor szimultán is, vagyis mint egészet is felfogjuk” (KRÜGER 1998. 108.). 

Hamisnak tartja azt a premisszát, amelyből Roman Ingarden indul ki, akinek „alko-

tásesztétikájában a kép »nem fázisokban kibontakozó képződmény«, hanem »minden 

részében egyszerre megjelenő«”; tehát számára a kép mint „kész egész” áll előttünk 

(KRÜGER 1998. 108.).

3.

A városban, mit hét napig kerülhetsz,

arany-szekrényben él a nagy majom,

körötte szétpancsolt vér és kidült szesz,

s heréltek bőgnek minden hajnalon.

9.

Kis királynő, te árvácska-cipőjű,

 kire tekint ma hamuszín szemed?

Erkélyemet már fölverte a bő fű.

A halk patak elmosta kertemet.

Weöres versében azáltal, hogy a szinte szabályos versszaktestek vizuálisan képke-

reteket és képeket idéznek, a befogadót nem csupán olvasói, hanem egyfajta képnézői 

pozícióba helyezik. Az a befogadói eljárás azonban, amely a képek esetében (s azoknál 

is csak egy bizonyos szinten, felületesen) működik, a versszaktestek értelmezéséhez 

egyáltalán nem alkalmazható: egyetlen szempillantás alatt csak betűk és sorok halma-

zának befogadása, tudatosítása lehetséges, a megértéshez elengedhetetlen az olvasás 

metódusa, vagyis a betűk, sorok lineáris végigkövetése. Mindez egyrészt leképezi azt az 

elméleti alapvetést, amely szerint a kép és szöveg befogadása egyaránt kétirányú (egy-

szerre szukcesszív és szimultán), tehát képzőművészeti alkotások esetében is legalább 

olyan fontos a lineáris olvasat, mint a szövegek esetében. Másrészt mindez a Gulácsy-

képekre vonatkoztatva is utalhat arra a szükségszerűségre, hogy a vers nem csupán 

Gulácsy festészeti magatartása, az általa képviselt művészeti attitűd felől értelmezhe-

tő, hanem a képek „szorosabb”, lineáris olvasata egy újabb jelentésréteget is megnyit.6 

Minderre maguk a Gulácsy-képek is rájátszanak a hosszú, novelliszikus címekkel (A 

púpos vénkisasszony régi emlékeit meséli Herbertnek, A hídon bolondos, furcsa népség 

vonul keresztül) vagy a képeken a szöveg megjelenésével (Cöxpon, Gyxvilp).

A Weöres-paletta

A képzőművészet megidézése mindemellett a Dalok Naconxypan-ból és a weöresi ma-

gatartás értelmezését is árnyalja. A vers nem is csupán kettő, hanem három művészeti 

ágat is bevon a szövegbe, a címben szereplő „[d]alok” főnév ugyanis egyaránt vonat-

kozhat a lírai és a zenei műfajra is; a mű zárlatában megjelenő „vers” pedig fogalmilag 

is utal az irodalomra. A „[d]alok” mint egyértelműen verbális műfaj megjelöléséből 

egyfelől lehetne arra a következtetésre jutni, hogy azáltal, hogy Weöres „verbalizálja 

6 E stilisztikai elemekből adódó jelentéskülönbségekre terjedelmi okok miatt nem tudok kitérni e szövegben.
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a képeket”, valójában a szó, a hang képek fölötti „uralmát”, „győzelmét”, elsődleges-

ségét hangsúlyozza. Az eddigi értelmezés azonban – emellett Weöres költészetének 

számos egyéb olyan alkotása, amely függ a képzőművészettől vagy lehetséges kifeje-

zőeszköznek használja7 – azt mutatja, hogy Weöres költészetében való igaz, hogy a 

zene, a ritmus, a hangzás központi szerepű (sőt korai költészetében még elsődleges is), 

valójában azonban az összes művészeti ág összefonódása lényegi nála. Ezen összeolva-

dás, a művészetek, az emberi kultúra mögötti lényegkeresés az egyik eszköz, amellyel 

Weöresnél megvalósul az a költészet, amelyet Hamvas Béla úgy jellemzett sokat idézett 

Meduza-kritikájában, hogy „[e]bben a költészetben a világ visszatér az ősállapotába” 

(HAMVAS 2003. 118.).

Ezen egységteremtésre irányuló gesztus kifejezőeszköze az utolsó versszak is. Az 

„E vers is valóság, akár az álmod” sora a többi addigi sorhoz képest a rövidségével, iró-

niájával mintegy kijózanító hatású, szinte a felébredés képzetét kelti a szürrealisztikus 

jegyekkel megidézett álomszerűség után, amely az addigi én-szétszóródás egységbe 

fogását fejezheti ki.

Ezáltal a Weöres költészetéhez tapadt én-megsokszorozó, próteuszi magatartás egy 

fokkal rétegzettebb értelmezését teszi lehetővé, amely ugyan valóban – a szakirodalom 

hangsúlyozásának köszönhetően fokozottan – lényegi tulajdonságát képezi a weöresi 

poétikai magatartásnak, az ezerarcúság mellett mégis egyfajta általános egységet sejtet; 

olyan furcsa, paradox, mégis ezáltal összetett és izgalmas költői magatartásról ad szá-

mot, amelyet Kabdebó Lóránt így fogalmaz meg: „A sokarcú Weöres épp olyan fi kció, 

mint Silene Octopusa, a nemlétező legendás nyolcfejű sárkány; és csakis értetlenségből 

fakadhat. Weöres ugyanis a legegyarcúbb költőink közé tartozik: költészete egy óriási 

variációsor egyetlen gondolati konstrukcióra” (KABDEBÓ 1970. 871.).

Összegzés

Weöres Sándor Dalok NaConxypan-ból című verse tehát nemcsak Gulácsy alkotásait, 

hanem művészeti attitűdjét, a jelmezöltő magatartást is megidézi. A weöresi maszköltői 

lírai magatartással összekapcsolva a vers a weöresi költészet egy maszkhúzási kísérle-

teként olvasható, a különböző versszakok vagy versek eltérő megszólalói, beszélői által 

pedig egy Weöres-Gulácsy párbeszédes játék értelmezési lehetősége is fennáll, a két 

művészeti ág eltérő kifejezésmódjából adódóan azonban Gulácsy alakváltásai a lírában 

hangnemváltásként idéződnek. 

Befogadás tekintetében a szövegolvasói-képolvasói pozícióból kiindulva nemcsak 

képnézői, hanem szövegnézői mechanizmus is működhet, így a tipográfi ának jelentést 

tulajdonítva, összekapcsolva a tárlatvezető jelleggel, a versszaktestek kis képek verbális 

kivetüléseinek is tekinthetőek. Ez egyrészt rájátszik a képzőművészeti alkotások eseté-

ben is fontos lineáris és szukcesszív olvasati módra, illetve azt is hordozhatja, hogy na-

gyon is fontos a vers értelmezéséhez a képek aprólékosabb elemzése is, tehát felerősíti 

azt, hogy a Gulácsy-képek különböző stilisztikai eszközeit is nemcsak hogy megidézi 

a vers, de refl ektál is rá, sőt mást-mást erősít fel, kiforgatja azokat. Weöres költészetére 

7 Lásd a Csontváry-vásznak című versciklusát, a XX. századi freskó című költeményét, saját rajzaival, illusztrá-

cióival, kézírásával kiadott köteteit, vagy számos olyan szövegét, amelyben fontos jelentésképző szereppel bír 

a tipográfi a (például a Tapéta és árnyék, Néma zene). Az is egy igen tudatos szerkesztői eljárásra vall, hogy a 

Dalok Naconxypan-bólt a kötetben a Kínai templom című költemény követi közvetlenül, amelyben a versszö-

vetbe íródik bele a képiség.
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nézve pedig a másik médium megidézése a művészetek, az emberi kultúra mögötti 

lényegkeresés egyik weöresi eszköze; az én szétszóródása és egységbe fogása pedig 

segít árnyalni a költő poétikai magatartását, vagyis azt, hogy az „ezerarcúság” mögött 

valójában valami sajátos harmonikus egység rejlik.
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Bús Natália

Születik-e még ember?

A humán reprodukció Aldous Huxley Szép új világ és Margaret Atwood 

A szolgálólány meséje című regényeiben

A humán reprodukció fogalma elsősorban a biológiai értelemben vett emberi sza-

porodás/szaporítás biológiai folyamatát jelenti, ugyanakkor magában foglalja azt 

a tudományos-technológiai, jogi, etikai, politikai, társadalmi, kulturális és gazdasági 

viszonyok által meghatározott közeget, amelyben az emberi fajfenntartás megvalósul. 

A tanulmány Aldous Huxley Szép új világ (Brave New World, 1932) és Margaret 

Atwood A szolgálólány meséje (The Handmaid’s Tale, 1985) című regényei összeha-

sonlító elemzése révén arra a kérdésre keresi a választ, hogy azok milyen módon áb-

rázolják a humán reprodukció folyamatát. A választás azért esett erre a két regényre, 

mert mindkettő központi kérdésként foglalkozik az emberi fajfenntartás/fennmaradás 

kérdéskörével, ahogy Bényei Tamás is kiemeli kritikájában: A szolgálólány meséje ép-

pen „a reprodukció szabályozására fektetett hangsúly” tekintetében mutat leginkább 

rokonságot a Szép új világgal. (vö. BÉNYEI 2007. 82.)

Jacques Derrida szerint „a születés és a halál neve a születés és a halál olyan fo-

galmára vonatkozik, amelynek a történetiséghez, a konvencionalitáshoz és a techno-

lógiához több köze van, mint valaha […].” (DERRIDA 2005. 22.) Erre a kijelentésre 

támaszkodva az elemzés kiinduló tézise az, hogy az emberi szaporodás, mint a faj-

fenntartás szükségszerű formája elsődlegesen társadalmi-kulturális meghatározottsá-

gú, és csak másodsorban biológiai, és nem korlátozódik kizárólag a szülő((nő)(k)) és 

a magzat kapcsolatára. Ebből az következik, hogy a regények humán reprodukcióra 

vonatkozó részei kevésbé érthetők meg a társadalmi viszonyok részletesebb ismerete 

nélkül. De mielőtt erre rátérnék, fontos kiemelni, hogy a humán reprodukcióra vonat-

kozó diskurzusok főszereplője implicit vagy explicit módon mindig maga a magzat, és 

nincs ez másképp a regények esetében sem. A magzat fogalma kifejezőbb a gyermek 

fogalma helyett, mert a gyermek a már megszületett élő emberi egyedre vonatkozik, 

ezzel szemben a magzat fogalma a még meg nem fogant és a még meg nem született/

szült egyedre utal, tehát sokkal tágabb és általánosabb fogalom. Donna Haraway tovább 

tágítja a magzat fogalmának jelentéskörét, amikor azt állítja, hogy „[a] kortárs európai 

és amerikai kultúra nem egy tartományában a magzat igen összetett jelkép – a személy, 

család, nemzet, eredet, választás, élet és jövő alakváltozatainak metonímiája, magkris-

tálya, illetve képi szimbóluma.” (HARAWAY 1998. 76.)

Ennek megfelelően a magzatot mint jelképet, és a magzatot mint az új emberi egyed 

lehetőségének legáltalánosabb megnevezését értem. Ez utóbbihoz kapcsolódóan fontos 

kiemelni, hogy a fogantatás és a világra jövetel nem szükséges előfeltétele a magzatról 

való beszédnek, és mint ahogy az a regényekben is szerepel, a humán reprodukciót érin-

tő kérdések jelentős többsége a fogantatás előtti és a kihordási időszak alatt merül fel.
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A humán reprodukció ábrázolási módjának feltárása három kérdéskör tárgyalását 

foglalja magában: a regényvilágok társadalmi rendszere, az adott társadalom a termé-

szethez és a tudomány–technológiához való viszonya, illetve a társadalmi rendszer és 

a természet/technológia viszonyáról alkotott nézetek által implikált testképek részletes 

vizsgálata során válnak láthatóvá azok a tényezők és erőviszonyok, amelyek közvetve 

vagy közvetlenül hatással vannak a humán reprodukció biológiai folyamatára.

Szabályok, konvenciók, törvények

A Szép új világban a Föld népessége, a mintegy kétmilliárd ember a Világállamban él. Ez 

a társadalom ideológiai alapon (immanens) szerveződik, mottója: Közösség, Azonosság, 

Állandóság. Ennek értelmében a társadalom kizárólag „hasznos és boldog” tagokból áll. 

Azokat, akik valamilyen oknál fogva mégsem illeszkednek bele ebbe a rendbe, ismeret-

len helyre száműzik. Az új emberi egyedek a mesterséges megtermékenyítést követően 

kocahashártyával kibélelt lombikokban fejlődnek tovább, „és a kétszázhatvanhetedik 

nap reggelén megérkeznek a napfényes Lefejtőterembe. S ezzel megkezdik az úgyne-

vezett önálló létezést”. (HUXLEY 2008. 17.) A Predesztinátorok döntése alapján már 

a magzatokat olyan vegyi kezelésnek vetik alá, amelynek következtében a születen-

dő, pontosabban lefejtendő emberi egyed visszafordíthatatlanul valamely előre kijelölt 

kaszt tagja lesz, illetve csak egy konkrét munka végzésére lesz alkalmas. A hat kaszton 

belül megkülönböztetnek plusz és mínusz, sőt duplaplusz alcsoportokat. A társadal-

mi rendet a kívánt magatartás megerősítése, valamint az ösztönök, vágyak lehető leg-

gyorsabb kielégítése révén tartják fenn. A férfi ak és nők közötti megkülönböztetés nem 

nemi alapon szerveződik, hanem a kaszt és a végzett munka státusa határozza meg a 

társadalmi hierarchiában elfoglalt helyet.

A szolgálólány meséjében a Gileád Köztársaságban uralkodó társadalmi rendszer 

alapelveit vallási nézetek (transzcendens) képezik, az egyéneket egyfajta belső gyarma-

tosítás formájában nemi alapon különböztetik meg, ebből adódóan a társadalom bár-

melyik szintjén a nők a férfi akhoz képest hátrányos helyzetben vannak: „Olyan, hogy 

terméketlen férfi , nem létezik, hivatalosan nem. Csak nők lehetnek termékenyek, avagy 

meddők. Ez a törvény.” (ATWOOD 2006. 76.). A kívánt magatartást a lázadás kegyetlen 

megtorlásával tartják fenn. 

Lényegét tekintve mindkét regényben diktatórikus az államberendezkedés, az álla-

mok legfőbb vezetői, Mustapha Mond, Nyugat-Európa Rezidens Ellenőre és a gileádi 

Parancsnok sokban hasonlít egymásra, legfőképp abban, hogy vezető beosztásuk kö-

vetkeztében a mindenkire kötelező érvényű szabályokat megszegik. Mindkét regény-

ben hozzáférnek tiltott olvasmányokhoz, és olyan dolgoknak lehetnek birtokában, 

amelyeknek már léteznie sem lenne szabad. Ahogy az Ellenőr mondja: „Tudja, a köny-

veket betiltottuk. Mivel azonban itt én hozom a törvényeket, meg is szeghetem őket.” 

(HUXLEY 2008. 255.)

Mindkét államban a magzat körül artikulálódik az a diskurzus, ami a születés és 

a halál szabályozását is magában foglalja, vagyis a magzatok feletti hatalom együtt jár 

a társadalom feletti hatalommal is. Ez nem véletlen, hiszen mint arra Huxley máshol 

felhívja a fi gyelmet, a legfejlettebb társadalmak élete is a biológia szintjén kezdődik. 

(vö. HUXLEY 2000. 14.) Ami azt jelenti, hogy a biológia, jelen esetben a reprodukció 

felett korlátlan hatalommal rendelkezők csoportja egyben az egész társadalom felett is 

uralkodik. Huxley regényében ez egészen nyilvánvaló, hiszen a génmódosítás és a kon-
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dicionálás eredményeképp olyan egyedek állíthatók elő, amelyek a hatalom céljainak 

leginkább megfelelnek. Atwood regényében ez rejtettebb formában megy végbe, ott 

inkább arról van szó, hogy az egyébként is erőfölénnyel rendelkező vezetők hatalmu-

kat arra használják fel, hogy a még termékeny nőket akaratukon kívül kényszerítsék 

gyermekek kihordására.

Természet, tudomány, ember

Donna Haraway a természet fogalmával kapcsolatban jegyzi meg, hogy „amikor már 

tudjuk, milyen könnyen végveszélybe sodorható az élet a Földön, a természet ma is alap-

vetően fontos és sokat vitatott mítosz és realitás.” (HARAWAY 2008. 157.) Míg Gileádban 

környezeti okok folytán terméketlen a nők többsége, a Világállamban csupán a génállo-

mány változatosságának fenntartása miatt nem sterilizálnak minden női egyedet.

A Szép új világban a természet legyőzésére, túlhaladására, teljes kiiktatására töre-

kednek, ezzel arányban növekszik a tudományos–technológiai beavatkozások mérté-

ke a humán egyedfejlődés folyamatában. A Közép–Londoni Keltető és Kondicionáló 

Központ igazgatója erről így nyilatkozik: „Egy pete, egy embrió, egy felnőtt egyed – ez 

a természet rendje. A bokanovszkizált pete azonban sarjadzani, osztódni, burjánzani 

kezd. […] Az eredeti petéből kialakuló embriók száma nyolc és kilencvenhat közé esik, 

ami azt jelenti – és ezt nyilván senki sem vitatja –, hogy bámulatos módon sikerült túl-

szárnyalni a természetet.” (HUXLEY 2008. 10           –11.) De ezzel még nem érnek véget a ter-

mészet legyőzésére irányuló erőfeszítések, ugyanis a gyermekkori kondicionálás olyan 

sikeres, hogy „[a]mit az ember egyszer összekötött, azt a természet sem képes szétvá-

lasztani.” (HUXLEY 2008. 29.) Mindemellett a futószalagon lombikban nevelt magza-

tok technológiája felszámolta az elevenszülés gyakorlatát, így a szülők, az anya és az 

apa, a család fogalma már csak mint kellemetlen „történelmi tények”, mint „trágárság” 

jelenik meg. (vö. HUXLEY 2008. 32.) A haraway-i szempont alapján elmondható, hogy 

a Világállamban a természet realitását (egy pete, egy felnőtt egyed) a saját tudományos–

technológiai alapon nyugvó irrealitás váltja fel. Ugyanakkor a tudományos fejlődés sem 

élvezhet korlátlan szabadságot, az Ellenőr szavaival: „Minden új tudományos felfedezés 

magában rejti az állandóság felforgatásának lehetőségét. Olykor még a tudományt is po-

tenciális ellenségként kell kezelnünk. Igen, még magát a tudományt is. […] A tudomány 

veszélyes. Ezért a lehető legnagyobb elővigyázatossággal kell eljárnunk, a tudományt 

láncon kell tartani és szájkosarat kell tenni rá. ” (HUXLEY 2008. 262–263.) 

Ezzel szemben Gileádban a természet mítoszát teszik meg a társadalmi rend alap-

jául, amely abba a történetileg be nem látható régmúltba nyúlik vissza, amikor a nők 

feladata kizárólag az utód kihordása volt.

Ebben a társadalomban (annak hatalommal, döntési és cselekvési képességgel ren-

delkező tagjai körében) egy torzult természetképet alapul véve – ebből adódóan csak 

illúzió a természethez való visszatérés – a korábban már használt technológiát is eluta-

sítják: „Vajon kinek ad életet Warrené? Ép csecsemőnek, mindnyájunk reménye szerint? 

Vagy valami egyébnek: koponyahiányos, kutyapofájú, kéttestű, lyukas szívű, kar nélkü-

li vagy úszóhártyás kezű, lábú torzszülöttnek? Ki tudja? Egykor meg tudták állapítani, 

gépekkel, de az ma már törvényellenes. Egyáltalán mi értelme volna tudni? A magzatot 

tilos eltávolítani; akármi legyen is, ki kell hordani.” (ATWOOD 2006. 138.)

Alain Badiou A század című könyvében írt meglátása bár a 20. század politikai ide-

ológiáira vonatkozik, mégis mindkét regényre érvényes megállapítás:
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„Az alkossunk új embert követelése mindig egyenértékű a régi ember elpusztításá-

nak követelésével. A heves és engesztelhetetlen vita arról szól, hogy milyen a régi ember. 

De a terv minden esetben olyan radikális, hogy a megvalósításánál nem számolnak az 

emberi életek egyediségével – csak nyersanyagot látnak bennük.” (BADIOU 2010. 23.)

De a regényekben különböző módon számolják fel az emberi egyediséget: a 

Világállamban a megfelelő technológia révén már a magzatokat szabványosítják, amit 

később a kondicionálással fejlesztenek tovább; Gileádban az egyéni vágyakat és szük-

ségleteket kényszer és megfélemlítés révén fojtják el. A gileádi kondicionálás, amelyben 

a szolgálólányok az átnevelő intézetben részesülnek, korántsem olyan hatásos, mint a 

Kondicionáló Központban folyó munka.

Badiou könyvében továbbá rámutat arra, hogy a „régi ember” elpusztítása és az „új 

ember” megalkotása politikai programjának 20. századi bukása után paradox módon 

a 21. század tudomány–technológiája eljutott arra a szintre, hogy képes megvalósítani 

az új ember-projektet azzal a jelentős különbséggel, hogy immár nincs – legalábbis 

közvetett – politikai célja, és ebből adódóan korlátja sem. Ehhez kapcsolódóan Badiou 

így folytatja: „A dologban az a furcsa, hogy ma már ezek a kategóriák halottak, hogy 

senki sem akar politikai értelemben új embert teremteni, épp ellenkezőleg, minden-

felől azt követelik, hogy őrizzük meg a régi embert, mi több, az összes veszélyeztetett 

állatot, de még a régi kukoricát is; miközben a génmanipulációval éppen manapság 

kezdik el valóban megváltoztatni az embert, módosítani a fajt.” (BADIOU 2010. 24.) 

Vagyis megtörténhet, hogy Huxley (rém)álma nagyobb valószínűséggel válhat akár a 

közeli jövőben valósággá, mint az Atwood-féle posztfeminista antiutópia?

Egy más szempontú megközelítést kínál Donna Haraway, amikor azt állítja, hogy „A 

tudományos projektek ugyanis egyúttal társadalmi projektek is, amennyiben meghatá-

rozzák, alakítják, formálják a társadalom tagjait.” (HARAWAY 1998. 77–78.) Ez Huxley 

regényének cselekményében teljes mértékben igazolódik, hiszen már a magzati korban 

lehetővé vált genetikai/vegyi módosítás révén a társadalom tagjait az előzetes elvárá-

soknak megfelelően alakítják. Atwood regényében ez a hatás éppen a tudományos pro-

jektek eltörlése és az eredményeik visszavonása révén alakítja át a társadalom életét, 

ami ahhoz a következtetéshez vezet, hogy nem elsősorban a tudomány és a természet 

között van éles ellentét, hanem a tudományos eredmények felhasználásának mértéke 

és célja között van feszültség.

Testek és testképek

Jane M. Ussher Kísérlet az őrültség, a szexualitás és a reprodukció materiális–diszkurzív 

elemzésére című tanulmányában a testről való gondolkodásnak két megközelítését, eb-

ből adódóan kutatók két csoportját különbözteti meg. A „materialisták” közé sorolja a 

tudósokat, a pszichológusokat és a jogászokat, akik a testiség és a hús vonatkozásában 

beszélnek a testről, más szóval „a tapasztalat fi zikai aspektusaira koncentrálnak”. Velük 

szemben állnak a „diszkurzuspártiak”, vagyis a posztstrukturalisták, a szemiotikusok 

és a pszichoanalitikus elméletírók, akik „jeleket és jelölőket, a fantázia és a vágy repre-

zentációit” elemzik a testtel kapcsolatban. (vö. USSHER 2008. 274.)

Ussher példája szerint a materialisták úgy vélekednek a szexualitásról, hogy az 

„visszavezethető az ösztönökre, bizonyos hormonokra, esetleg egy adott gén hatásá-

ra”. (USSHER 2008. 275.) Ez alapján elmondható, hogy a Szép új világ testképe Ussher 
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megkülönböztetése értelmében materiális elgondolásokon nyugszik, azaz a testi folya-

matok szabályozására (létezik terhességpótló és szenvedélyt pótló kezelés az általános 

közérzet javítása érdekében), illetve az ösztönök (különösen a szexuális ösztönök) 

azonnali és maradéktalan kielégítésére koncentrál. A kisebb lelki zavarok, nyugtalan-

ság kezelésére szolgál a szóma, a szintetikus kábítószer, amely a bevett mennyiség 

függvényében megnyugtat, elkábít vagy paradicsomi látomások közé repít, mindezt 

kellemetlen mellékhatások nélkül. A történet elején a Világellenőr pedig ki is mondja, 

hogy az embereket „fi zikai-kémiai egyenlőség” jellemzi. (HUXLEY 2008, 58.) Ebből 

következően az egyén élete is csak annyiban értékes a Világállam számára, amennyi-

ben kifogástalanul elvégzi a rá szabott feladatot. A pszichológusok munkája kizárólag 

a kondicionálás eredményesebbé tételére korlátozódik, az egyének lelki folyamatai és 

belső motivációi a génmanipuláció és a kondicionálás következtében már egyébként 

is szabványosítottak, ezáltal az egyének közötti különbségek lelki vonatkozásokban is 

minimális mértékűek. 

Ezzel szemben A szolgálólány meséje az ussheri fogalomhasználat szerint diszkurzív 

testképet közvetít, vagyis az emberi testeket és testrészeket szimbolikus funkciójuk, a 

rendszerben betöltött jelentésük határozza meg. A főszereplő Fredé (Offred) így vall 

erről: „Most a testem másképpen működik. Nem egyéb, mint egy körte alakú központi 

tárgy körül megszilárdult felhő.” (ATWOOD 2006. 93.) Ebben az értelemben az adott 

test(rész) nem más, mint „egy társadalmi és kulturális diszkurzusokban és gyakorlatok-

ban konstruált tárgy”. (USSHER 2008. 277.) Atwood regényében valóban társadalmi-kul-

turális diszkurzusok (a szolgálólányokat az alapján tartják számon, hogy éppen melyik 

férfi nál teljesítenek szolgálatot, saját identitással nem rendelkeznek) és gyakorlatok (a 

szolgálólányok számára kötelező napi rituálék és közösségi összejövetelek) határozzák 

meg a testhez való viszonyt, az arról való gondolkodást és az egyén életében betöltött 

szerepét. Bényei Tamás megfi gyelése tovább árnyalja a regény testképét, miszerint a 

gileádi szolgálólányok egy paradoxon megtestesítői, mert biológiai testnek, és egyben 

szimbólumnak is tekintik őket. (vö. BÉNYEI 2007. 83.)

Császi Lajos A test szimbólumai és metaforái című írásában az ussheri materiális–

diszkurzív felosztás helyett a társadalmi és kulturális meghatározottságra helyezi a 

hangsúlyt, és amellett érvel, hogy a biológiai test puszta előfeltétele a mindig szimbó-

lumként megjelenő testnek. (vö. CSÁSZI 2007. 44.) Ebben az értelemben a Világállam 

szinte szélsőségesen materialista testképe nem más, mint szintén egy társadalmi konst-

rukció, és így semmivel sincs több köze a biológiai testhez, mint Gileád lakóinak, vagyis 

a két társadalom csak a szimbolizáció megvalósításának módjában tér el egymástól. 

A címben feltett kérdés azonban biológiai és szimbolikus értelemben is tételező-

dik: „Születik-e még ember?” Huxley és Atwood regényei eltérő válaszokat adnak. A 

Világállam Huxley-féle víziójának genetikailag módosított és kondicionált egyedei az 

emberi faj megmaradását és ennek céljából az egyedszám állandó szinten tartását szol-

gálják. Ez az elgondolás azonban egy újabb, egyelőre megválaszolatlan kérdést tesz 

fel, hogy egyáltalán „Ember lesz-e még?” az ily módon genetikailag és szellemileg is 

módosított élőlény. 

Gileád társadalmának tagjai a környezeti katasztrófák következtében meddővé vál-

tak, azon kevesen pedig, akik még termékenyek (nők) legtöbbször életképtelen gyerme-

keket hoznak világra, így azzal a kérdéssel kénytelenek szembenézni, és velük együtt 

az olvasó is, hogy „Lesz-e még ember?”, ha a fajfenntartás minimuma, a termékenység 

is veszélybe kerül.
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Dóra Czeferner

A Research about Women’s Work 

at the Beginning of the 20th Century 

Methodological Bases

In order to study the emancipation movements of women at the turn of the 19th 

and 20th century, it is essential to examine female journals published during these 

decades.1 In case of my research – dealing with the representation of female labour 

before the outbreak of the First World War – I analyze the articles of The Women and 

The Society (A Nő és a Társadalom), which had been published by the Hungarian 

Feminists’ Association.

The volumes of this journal offer excellent opportunity to survey several wage-earn-

er activities discussed by Hungarian and non-Hungarian journalists, intellectuals, art-

ists and members of international women’s associations. They also show that feminists’ 

movements of this period dealt not only with the extension of suffrage to women, but 

also found it crucial to improve their working conditions.

In this paper, I focus on the methodological background of my subject as well as 

the most important questions I have posed since the beginning of the research work. 

How is it possible to interpret texts written by determined feminists objectively? Why 

should be paid distinguished attention to the linguistic and grammatical features of the 

articles? In connection with these problems, I fi nd it essential to elude to certain aspects 

of news- and discourse analysis, which served as fundamental bases from the fi rst steps 

of my research. I insert some diagrams in the text in order to give a more comprehensive 

picture about the foregoing results of my research work. 

Aim of this Research

At the beginning of my research process I proceeded from the principle that the 

emancipation movement of the female gender highly accelerated at the turn of the 19th 

and the 20th century. Firstly – already from the second half of the 1800s – girls got 

the opportunity to go on to secondary and to higher education.2 Besides this, several 

females’ associations were founded, which started to publish their own journals. In these 

1 KÉRI 2008. 22. 
2 Due to a series of educational acts, in the more developed parts of Western-Europe as well as in the United 

States of America, secondary grammar schools opened their doors to women gradually from the 1840s. In ad-

dition to this, young women had the chance to study at universities from the 1870s (SCHWARZ 2004. 941–962.; 

SULLEROT 1971. 127–128.). On the other hand, in less prosperous regions – Hungary was among these coun-

tries – girls were able to go on to higher education only towards the end of the 19th century (PAJKOSSY 2006. 

726–729.).
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periodicals, they spread and proclaimed their thoughts and opinions in connection with 

the subordinated situation of the “weaker gender”. 

As a result of the above-mentioned factors, females – after several centuries – fi nally 

managed to fi nd themselves. However, they were well aware of the fact that they can 

only be equal with their male counterparts if they leave the households, go out to work 

and become able to support themselves in fi nancial terms. 

In Hungary, several scholars have already dealt with female work during the Dualis-

tic Era.3 As a result of this, my primary aim has been to examine this topic from a brand 

new perspective, with the help of news analysis and discourse analysis.

The Woman and the Society

As my research is closely connected with news analysis and with the history of the 

press, I fi nd it inevitable to discuss and emphasize the most important attributes of 

female journals. The fi rst periodicals addressing the female readership had been 

published in the Unites States of America and in the more-developed Western-European 

countries gradually from the 1850s. In Hungary, these papers appeared with a large 

phase delay, only from the fi rst decade of the 20th century.4 This fi rst successful attempt 

is related to the Hungarian Feminists’ Association.5 They published The Woman and 

The Society, which is the periodical that I have examined. The Woman and the Society 

had been published between the years of 1907 and 1913 reporting news from Hungarian 

as well as non-Hungarian females.6 The editor of this journal was Rosika Schwimmer, 

who became the leading fi gure of the Hungarian feminist movement before the First 

World War.7 Besides the fi ght for female suffrage, women’s wage-earning activity is 

among the most fundamental subjects of the paper. Among the other topics, we have 

to highlight problems connected to the education of women as well as to the protection 

of mothers and their children. Additionally, several articles report on prostitution and 

white-slavery. 

Questions, hypotheses

The fi rst hypothesis that I formulated at the beginning of my research work is connected 

to the main purposes of women’s movements in Hungary before 1914. According to my 

primary presumption, the most important aim of the Hungarian Feminists’ Association 

was not only to obtain the right to vote for females but to safeguard the interests of 

women workers. Having proved this assumption, I have begun to seek answers to my 

remaining questions. I have examined the subject-matter of the articles as I wanted 

to get to know the ideas which had been transmitted about the working conditions of 

Hungarian and non-Hungarian females in the articles.

3 Among the most important historians and social scientists, we defi nitely have to mention the names of 

Kornélia Burucs, Orsolya Kereszty, Katalin Kéri and Mariann Nagy.
4 NAGYDIÓSINÉ 1957. 193. 
5 This association was formed in 1904 and functioned until 1942 after merging with other women’s clubs 

(BURUCS 1993. 15–19.).
6 KERESZTY 2011. 290–304. 
7 KERESZTY 2005. 
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At the beginning of the 20th century, print journalism proved to be the most essential 

channel for the spreading of certain ideas, opinions and ideologies.8 The society relied 

on the newspapers which were considered to be primary – and also inexhaustible – 

sources of information. Due to this fact, I have made attempts to explore different types 

of the so called journalistic behavior. I intended to collect specifi c tools which were 

employed by journalists so that they would infl uence the opinions of their readers. 

The representation of female work in The Woman and the Society

Unfortunately, I do not have the opportunity to examine all the 84 issues of The Woman 

and the Society. In spite of this fact, I intend to provide a comprehensive picture about 

the representation of female labour in the periodical.9 I have employed the statistical 

method of occasional sampling and selected 28 issues, which I have studied. In these 

28 issues, roughly 840 shorter and longer pieces of writing can be read. Among these 

840 articles, altogether 241 stories are dealing with the working conditions of women. 

In my opinion, this is defi nitely a considerable number, constituting almost 30% of the 

total number of articles. 

It is clearly visible on the diagram below that the number of writings discussing 

the topic of female labour proves to be the highest in the volume of 1908. During this 

year, altogether 49 pieces appear in the journal reporting about working women. On 

8 László Katus denotes that this is the period when „the revolution of news media” had been carried out 

(KATUS 2010. 512.). 
9 According to the original plans of Rosika Schwimmer, The Woman and the Society would have been a weekly 

paper. Soon it became clear that the Hungarian Feminists’ Association lack the suffi cient amount of money to 

publish the periodical twice or even four times a month (KERESZTY 2011. 91.). The editorial stuff made efforts 

for years to bring out the issues of the journal more often, but these attempts remained unsuccessful. (For these 

efforts see: WS 1909. I./ 1. 13.; WS 1910. IV./ 6. 89.) 

Distribution of newspaper articles discussing females’ wage-earning activity 

in the examined issues of 

The Woman and the Society, from 1907 to 1913
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the other hand, the number of news stories dealing with this subject decrease gradually 

from 1910. Questions and problems connected to the working conditions of females 

remain slightly important in 1913, as only 12 writings are published in this subject. 

Orsolya Kereszty and Katalin Szegvári believe that the reason for this is the fact that 

feminists’ interest shifted from the protection of working women towards their fi ght 

for female suffrage.10 However, my own investigation have pointed out that during the 

preceding years of the First World War the Feminists’ Association urged the importance 

of pacifi sm instead of women’s right to vote.11

  

Frames of the research work

In order to justify my presuppositions with facts, I imply both quantitative and qualitative 

methods. Firstly, I prepared statistics on the bases of articles which were published in 

the selected issues of The Woman and the Society in connection with female labour. In 

these tables – altogether 28 – I have indicated at fi rst the imprints of the issues in which 

I found the newspaper articles. Secondly, I the authors, the genres and the subject-

matters of the articles have been denoted. After that, references have been made to 

the content of the actual pieces. Finally, the names of the countries or cities have been 

added with which the journalists are dealing in the articles. These tables have served as 

fundamental bases for the further steps of the research. 

I consider it essential to examine certain characteristic features of the periodical, 

e.g. the gender, the qualifi cation and the nationality of journalists as well as the social 

background of the readership. It is also inevitable to study the genres and the subject-

matters of the articles in greater details. Additionally, it is worth taking a closer look to 

the nationalities of those female workers who are represented in the periodical. 

Apart from the previously-mentioned factors, it is also crucial to study the discourse 

structure, the style as well as the recurring grammatical features and set phrases in the 

text of the articles. 

Considering these methods, it is clearly visible that this research relies not only to 

the sources of female history but also employs the methods of news analysis, discourse 

analysis and text linguistics. 

Genres of the examined articles

According to my following presumption, certain genres of the articles suppose set content 

elements and set stylistic structures. In order to get to know, whether this is relevant or 

not, I have arranged the examined articles into groups on the bases of their genres.12 I 

composed three larger clusters, in which altogether 12 genre-categories can be found. 

Informative articles, namely news with and without titles as well as reports belong 

to the fi rst comprehensive group. In general, these 163 pieces of writing are very brief 

10 SZEGVÁRI 1969. 143.; KERESZTY 2011. 214.
11 If we turn over the pages of volumes which were published after 1910, we can observe that the topic of female 

suffrage slowly becomes neglected. On the other hand, several writings describe the female gender as a group 

who has a great mission to fulfi l in terms of preserving the peace. 
12 During this step my research work has been facilitated by the genre theory of László Bernáth. (BERNÁTH 

1994.)
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– they are made up of two or three sentences – and concise. The sentences of these ar-

ticles are short and they can be characterized by objective or even a neutral style.13 As 

opposed to this, articles expressing the viewpoints of journalists are longer and more 

compact. Altogether 76 commentaries, debate articles, feature stories, glosses, leading 

articles and short stories have been ranked in this group. ‘Articles inside the paper’ 

belong here as well. These pieces are analytical as their aim is to persuade the reader. 

They tend to take moralist and slightly emotional positions towards their subject-matter 

as their style is often emotive, sometimes even ironical and furious.14 Only 8 pieces have 

been placed in the third category, in which the so called supplementary articles can be 

found. The stylistic elements of letters and readers’ letters are similar to the typical at-

tributes of articles belonging to the second group, but their structure is different. 

In terms of these elements, I intend to prove that the journalists’ main aim is not the 

scolding of their male counterparts. On the contrary, they make attempts to solve the 

problems of female workers. Furthermore, I fi nd it fundamental to investigate, whether 

we can fi nd any interconnections between the length of the writings and the informa-

tion-value which is stated in them. 

Content of the articles

Anna McKane asserts that choosing the adequate words in a piece of news is absolutely 

necessary.15 Certain phrases highly contribute to how the reader’s opinion is formulated 

about an article.16 As text-organizers, the so called keywords – words and expressions 

of critical importance – play an essential role in establishing the coherence of the texts 

both in terms of their content and structure. Furthermore, they infl uence the functional 

construction – i.e. the division of paragraphs – of the discourse.17 

Similarly to the above-mentioned journalists and linguists, I also believe that the 

essence of an article is partly given by the signifi cant words within the text, thus study-

ing them is indispensible. Following the journalistic practice, I have been examined 

the subject-matter of the articles on the bases of those keywords which can be found 

in the news text. One – or sometimes two or three – keywords have been selected from 

every article dealing with the wage-earning activity of the “weaker gender”. As a result 

of this, 12 subject-categories and 4 larger groups have been composed: articles dealing 

with intellectual, scientifi c and artistic occupations of females belong to the fi rst cluster. 

Journalistic scoops are ranked here as well. Pieces of news discussing the situation of 

industrial and agricultural workers belong to the second category. The circumstances 

of female clerks and women labourers employed by the service sector are placed in the 

third cluster. The fourth group is made up of articles reporting about the exploitation 

of women workers, along with women’s trade-union movements, the protection of the 

“weaker gender” and the placing of employees. It can be observed in the diagram that 

the ratio of articles, which share details about women pursuing intellectual professions, 

13 The majority of informative articles covey the news with objectivity and the usage of technical terms is more 

frequent. 
14 Conboy states that the language of these articles is „emotionally charged”. (CONBOY 2006. 14.)
15 MCKANE 2006. 94. 
16 Mike Scott characterizes this ‘keyness’ as “a quality of words may have given in a text (…) suggesting that 

they are important, they refl ect what the text is really about” (SCOTT 2006. 14). 
17 ANDOR 2009. 24–27.
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is the highest. On the other hand, the ratio of writings reporting about certain journal-

istic scoops proves to be the lowest.  

     

The 12 category, which has been composed based on the subject-matter of the articles

Representation of Hungarian and non-Hungarian women

Newspaper articles are capable of illustrating the courses of events which infl uence the 

everyday lives of the readers.18 Nevertheless, the following question may come up: is 

the news value of an accomplished event raised by the geographical proximity or by 

the importance of the actual occurrence?19 In case of The Woman and the Society, both 

factors seem to play a signifi cant role, as the periodical regularly publishes articles about 

the working conditions of non-Hungarian female labourers. Thus, it seems to be logical to 

investigate, which European and overseas countries appear in the columns of the paper. 

Although, several social scientists have stated that international dimension among 

the contemporary women’s movements proves to be very powerful, it is still surprising 

that the editorial stuff of The Woman and the Society pays considerably more attention 

to foreign women that their Hungarian counterparts. Out of the 241 articles I have ex-

amined, only 103 writings covers news about Hungarian working women.20 I think, the 

reason for this can be found in the fact that the wage-earning activity of females living 

in more-developed western counties served as positive examples for the Hungarians. A 

vast number of writings can be read about the excellent working conditions of English, 

18 SCHUDSON 1995. 14.
19 According to the German publicist, Walter von la Roche, a newspaper article provokes the interest of readers, 

if it contains as much as possible from the following values: prominent persons, emotional ties, consequences 

of the established events, confl icts and fi ghts (LA ROCHE 2008. 70.).
20 The majority of these pieces are ‘Budapest-centered’. As the capital city became the heart of the Hungarian 

industry and economy, the ratio of working women turned to be considerably higher here than in other parts 

of the county (NAGY 1994. 158.; NAGY 2006. 205–222.). 
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French, Dutch, German and Eastern European women as opposed to the miserable cir-

cumstances of Hungarian female labourers. 

In contradiction to my preconceptions, only few articles report about other regions 

of the Austro-Hungarian Monarchy – such as Croatia, Slovenia or Bohemia. Similarly to 

this, only few pieces are concerned with the United States of America. This is the more 

surprising as theoretical literature dealing with the history of “weaker gender” state that 

Hungarian females followed in the footsteps of North-American women. 

Besides the above-mentioned factors, there is one more attribute which is important 

to investigate, namely in connection with the articles published about the less-devel-

oped peripheral countries. If we read through the pieces of writings brought out about 

female work in e.g. the southern regions of Europe, in North-America or in Asia and 

Oceania, we may notice that only highly positive attributes are emphasized. Accord-

ing to my opinion, these pieces cannot represent the real image about these countries. 

Instead of this, these are only journalistic tricks to make Hungarian women realize that 

they have to fi ght for better working conditions. 

Conclusion

Naturally, the foregoing results of this research are far from being absolutely 

representative as it is diffi cult to draw universal and general conclusions on the basis 

of 241 articles. In the future, however, this work is going to serve as a basis for further 

research. I am planning to expand my investigation to the remaining issues of The 

Woman and the Society. Furthermore, I intend to examine an Austrian female journal – 

New Woman’s Life (Neues Frauenleben) – which had been published in Vienna by the 

General Austrian Women’s Association (Allgemeiner Österreichicher Frauenverein). By 

means of studying this paper – more precisely its issues which were issued between 

the years of 1907 and 1913 – I will have the opportunity to put this subject-matter into a 

larger context. Besides this, I will be able to compare and contrast the career prospects 

of Hungarian and Austrian women before the outbreak of the First World War.  
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Csönge Tamás

Metamítoszok

A Mythbusters retorikája

1. Dokumentumfi lm vagy show-műsor?

A kortárs televíziózás érdekes műfajai közé tartoznak azok a dokumentumfi lm-

sorozatok, melyek szórakoztató formában próbálnak népszerűsíteni bizonyos 

tudományágakat. Felépítésük különlegességét a tudományosan pontos, dokumen-

tumszerű részek és a show-elemek gyakori keveredése adja. Ennek a hagyománynak 

paradigmatikus példája a Mythbusters (Állítólag...) című műsor, ahol a műsorvezetők 

egy alapos tényfeltárást követően egy-egy hiedelem, városi legenda vagy fi lmes repre-

zentáció valóságreferenciáját vonják kérdőre. A korábban speciális effektekkel dolgo-

zó Jamie Hyneman és Adam Savage általában fi zikai és kémiai kísérletek segítségével 

igyekszik bizonyosságot nyerni a köztudatban élő modern mítoszokat illetően, s nem 

szégyellik megmutatni, ha azok nem felelnek meg a valóság elvárásainak.

Hipotézisem szerint a műsor témaválasztásaival és narratív szerkezetével nem-

csak lerombol, de meg is erősít a benne vizsgáltaknál jelentéstanilag összetettebb, 

metaszinten elhelyezkedő mitikus jelentéseket, melyeknek megerősítéséről részben 

éppen a tárgyszinten levő jelenségek cáfolatával összefüggésben beszélhetünk. Gon-

dolatmenetemben a műsorban feltűnően gyakran megjelenő fi lmes tematikára, mozifi l-

mekkel kapcsolatos mítoszokra szeretnék fókuszálni. Itt nem a sztárokkal kapcsolatos 

pletykákról, forgatási technikákról van szó, hanem a fi kcionális eseményekhez, híres 

fi lmjelenetekhez, illetve fi lmes toposzokhoz való viszonyról. Ezért feltevésem konk-

rétabb formában így hangzik: Miközben a műsor bebizonyítja egy-egy fi lmes jelenet 

lehetetlenségét, ezzel affi rmálja a mozi metamítoszát, egy mítoszokat teremtő intéz-

mény hatalmát, vagyis a mozi „varázsának” erejét. A kutatásomban elméleti keretként 

és módszertanként szemiotikai és narratológiai szakirodalmakra támaszkodtam. 

2. A műsor mítoszfogalma

A műsorban mítoszként vizsgált jelenségeket három nagyobb csoportra oszthatjuk. Az 

elsőbe idiomatikus nyelvi kifejezések (szólások) tartoznak, melyeknek elsődleges je-

lentése nyelvhasználatunkban a metaforikus, fi guratív jelentés, szó szerinti értelmük 

éppen ezért sokszor problematikussá válik a referencialitás, a valóságra vonatkoztatás 

szempontjából: „Tényleg olyan nehéz megtalálni egy tűt a szénakazalban?” – teszik fel 

a kérdést a 23. epizódban. Vagy „az elefántok a porcelánboltban tényleg teljes pusztítást 

végeznek?” (85).1 A második csoport olyan művészi reprezentációkat tartalmaz, me-

1 Eredeti nyelven könnyebb dolguk van az alkotóknak, ugyanis az angol kifejezésben nem elefánt szerepel, 

hanem bika. Több példát azért nem sorolok fel, mert azok a magyar nyelvben nem léteznek, vagy egészen más 
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lyek legtöbbször a mozival és a populáris fi lmek világával állnak összefüggésben. Külön 

részek vannak szentelve az olyan klasszikusoknak, mint a Cápa (SP8), James Bond (95 

és 98) vagy MacGyver karaktere (100). Különféle műfajok fi lmes toposzai is górcső alá 

kerülnek, így például a western-fi lmek (79) vagy a szuperhős-fi lmek (86) archetipikus 

jelenetei sem képeznek kivételt ez alól. Az utolsó csoportba olyan városi legendák, 

közkeletű tévedések és a józan észnek ellentmondó tudományos belátások tartoznak, 

amikre hagyományosan gondolunk a „modern mítoszok” kifejezés kapcsán. 

Azonban nem nehéz észrevenni, hogy sokszor a harmadik kategóriába sorolt jelen-

ségek, ha kimondatlanul is, de szoros összefüggésben állnak a második csoporttal, a 

fi lmek világával, amik mintegy forrásaként szolgálnak az adott mítoszról való tudá-

sunknak. Például „lehetséges egy kilőtt nyílvesszőt a levegőben elkapni?” (78) Vagy 

„a jódlizás tényleg elindíthat egy lavinát?” (82) A sort folytathatnánk olyan mítoszok-

kal, mint „hány léggömbre van szükség, hogy felemeljen egy 20kg-os gyereket?” (21), 

„Kifesthetünk egy szobát dinamittal?” (52) Vagy „lehetséges pusztán egy hangszóró 

erejével elpusztítani egy kocsit?” (53) De vizsgáljunk meg egy tematikus epizódot (92), 

ami a kalózokkal foglalkozik! Az első „jelenet” azt boncolgatja, hogy „lehetséges-e egy 

csónakot tengeralattjáróként használni?” Ez az ártatlannak tűnő kérdés talán fel sem 

merülne, ha nem láthattuk volna számtalan kalózos tematikájú fi lmben, ahol a mód-

szer (legalábbis egy ideig) működött. Az epizódban nincsenek konkrét fi lmek meg-

nevezve, ám a jelenetek érdekességét, a vizsgálat apropóját éppen ez a kimondatlan 

kapcsolat biztosítja. A másik két példa is fi lmes asszociációkat kelt a nézőben: a nya-

kig homokba temetett ember szabadulási kísérlete, vagy az ágyúgolyóknak egyéb rög-

tönzött lövedékekkel való helyettesítése nem annyira a történelemórákról ismerős, de 

számtalan kalandfi lm visszatérő elemeként ott él a fi lmes kultúrán nevelkedett nyugati 

nézőközönség fejében, így kijelenthetjük, hogy a műsorban archetipikussá vált jelene-

tek variációival találkozhatunk. Televíziós műsorról lévén szó, kiemelkedő jelentőség-

gel bír a vizsgált jelenségek vizuális hatásossága, ezért is kézenfekvő, hogy a műsor 

egy mediálisan hasonló közegből vegye példáit, ahol a látvány ugyancsak meghatározó 

szerepet játszik. 

3. Proto-narratív szerkezetek

A Mythbusters mítoszai szépen defi niálhatók, ha a jelentéskonstitúció diakrón aspektu-

sát helyezzük előtérbe. Észrevehetjük a hasonlóságot a nyelv múltját őrző, idiómának 

nevezett konfi gurációk (fi gurák) és a kulturális tudatban meggyökeresedett, a popkul-

túra bizonyos regisztereinek történetét konzerváló történetcsírák (fi kciók) között. A 

vizsgált jelenségek formális szempontból is közös nevezőre hozhatók, és az összefüg-

gést legjobban a proto-narratív2 jelzővel lehetne leírni. Proto-narratívnak nevezem az 

olyan történetlehetőségeket magukban rejtő, egyszerű, szituációszerű reprezentációs 

(vagyis nyelvi közegbe átültethető, azaz nem absztrakt módon vizuális vagy tisztán 

zenei) struktúrákat, amiket kibontva egy rövid, maximum egyetlen végső fordulatot 

megengedő, vagyis anekdotaszerű, csattanóval rendelkező elbeszélést kapunk. 

szerkezettel fejezik ki őket. Ilyen a vizsgált „shooting fi sh in a barrel” (halakra lövöldözni egy hordóban – 91. 

epizód) kifejezés is.
2 Itt a szót nem a pszichológiai jelentésében használom, ahogyan azt Daniel Stern 1995-ös, Az anyaság álla-

pota: a szülő-csecsemő pszichoterápia egységes szemlélete című könyvében defi niálja, bár kétségkívül lehetnek 

áthallások a két koncepció között.



X. GRASTYÁN KONFERENCIA    I    49

A proto-narratíva kibontása a metaforikusan működtetett nyelvi mítoszok esetében 

egyfajta referencializálással (valóságra való vonatkoztatással), szó szerintivé tevéssel, 

egy metonimikus (egymásmelletiségen alapuló) narratív struktúrába való beleillesztés-

sel jár, más szóval egy olyan szó szerinti jelentést kérünk számon rajta, amit a kifejezés 

formailag magában hordoz ugyan, de ami nyelvhasználatunk szempontjából tartalmi-

lag nem elsődleges, sőt sok esetben tarthatatlan, hibás vagy éppen igazolhatatlan.

A fi lmes proto-narratívának nem a történetszerűség a lényege (itt komplex vagy 

egyedi, sajátságos történetekre kell gondolni) – sokkal inkább az attrakciószerűség, a 

mutatványjelleg –, ám bizonyos szempontból mégis meghatározó szereppel bír a belőle 

kibomló, vagy éppen köré szerveződő elbeszélés. Mivel a mítosz (rész) és a történet 

(egész) viszonyában artikulálódik az előbbinek a jelentése, így egyáltalán nem mind-

egy, hogy az egy fi kcionális narratíva (vagyis egy játékfi lm) vagy egy dokumentumfi lm 

részét képezi. A proto-narratíva kibontásával itt nem egy metaforikus és egy szó szerinti 

jelentés feszültsége jelenik meg, hanem az adott „jelentéscsomag” különböző kontextu-

sokban való működtetése: láthatunk egy jelenetet, ami a fi lm világában működőképes, 

a műsor valóságában (aminek referencialitását tekintve meg kéne egyeznie saját való-

ságunkkal) azonban nem. 

Feltehetjük a kérdést, hogy összességében milyen jellemzőkkel kell rendelkeznie egy 

ilyen proto-narratívának ahhoz, hogy a műsorban szerepeljen? Először is a referenciális 

státuszának bizonytalannak kell lennie, ami, mint láthattuk, nem pusztán azt jelenti, 

hogy hibásan igaznak tartunk egy tévedést. A bizonytalanság forrása lehet a mítosz 

mediatizáltsága által kiváltott szorongás is, az a paradox helyzet, amikor különböző re-

ferenciavilágokkal kell számolnunk a jelenségek értelmezése kapcsán. A mítosz forrása 

ebben az esetben nem egy valóságosnak gondolt tény, hanem egy általánosan fi kcióként 

kezelt, de különböző ontológiai szinteken érvényesnek, igaznak tekintett (ki)jelentés. 

Más szóval a mítosz nemcsak az „úgy tudom, így van” logikájára, hanem a „tudom, 

hogy nem így van, de valamilyen közegben mégis így működik a dolog” később rész-

letesebben elemzendő elvére is épülhet, s ez a közeg lehet például a nyelv, a fantaszti-

kus történetek, a fi lmek vagy éppen a bűvészmutatványok világa. A második kritérium, 

hogy a mítosz rendelkezzen egyfajta jelentéstöbblettel, egy szemantikai plusszal, ami 

„érdekessé” teszi a proto-narratívát, s így méltó lesz arra, hogy foglalkozzanak vele. Ezt 

a különlegességet több dolog is biztosíthatja. 

4. A mítosz mint kifejezésmód

Roland Barthes Mitológiák című könyvében3 a modern mítoszokat szemiotikai alapo-

kon megvizsgálva jut arra a megállapításra, hogy a mítosz valójában egyfajta beszéd-

mód, amit nem a közlés tárgya határoz meg, hanem a közlés módja.4 Másképpen fo-

galmazva fontosabb lesz az, ahogyan a mítosz jele utal jelöltjére, mint az, hogy mi a 

szóban forgó jel jelöltje. Barthes a dán nyelvésztől, Louis Hjelmslevtől kölcsönzött fo-

galmakkal denotációnak nevezi a szótári jelentést és konnotációnak a járulékos, asszo-

3 Jelen tanulmánynál az oldalszámok az 1972-es angol fordítást követik, mivel a könyv második (elméleti) 

részét nem fordították le magyarra.
4 BARTHES 1957. 107. A szerző erősen támaszkodik F. Saussure és C. S. Peirce megalapozó tanulmányaira 

a tárgyban. Magyarul lásd: Saussure Bevezetés az általános nyelvészetbe című kötetét és egy Horányi Özséb 

és Szépe György szerkesztésében megjelent szöveggyűjtemény új kiadását: A jel tudománya – Szemiotika. 

General Press, Budapest. (2005)
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ciatív jelentéseket. Példaként a borosüveg képét említi, mondván, hogy „egy teli, sötét 

üveg képe az alkoholos ital jelöltjének a jelölője, de a burzsoá nézőpont egy új jelölthöz 

kapcsolja, egy egészséges, markánsan nyugtató élményhez, a borfogyasztás kultúrá-

jához.”5 Későbbi, rendszerező igényű írásában (A szemiológia elemei 1964) Barthes a 

konnotáció és a metanyelv másodlagos rendszereit egymással párhuzamba állítva vizs-

gálja, s ezzel egyértelműen jelelméleti (sőt nyelvi) keretek közé helyezi korábbi mítosz-

fogalmát is. A konnotációs jelműködéssel egy referenciális tárgy, szokás, esemény vagy 

szituáció mindig többletjelentésekkel telítődik személyes és/vagy szociokulturális asz-

szociációk révén. Azonban a konnotációt nem pusztán egy saussure-i paradigmatikus 

dimenzióként6 kell felfognunk (nem pusztán az asszociatív tengelyen mozog), hiszen 

a jelölő kontextusa, vagyis metonimikus kapcsolódásai jelentős befolyással bírnak a je-

lentést illetően. Tehát nem pusztán a jelrendszer sajátságaiból kell kiindulnunk, hanem 

fi gyelembe kell vennünk a pragmatikai dimenziót is: hogy mikképpen használjuk az 

adott rendszert. „Ezek a jelentettek szoros kapcsolatban vannak a kultúrával, a tudás-

sal, a történelemmel, mondhatnánk, a világ az ő segítségükkel járja át a rendszert.”7 

A denotatív és konnontatív jelentés viszonya nem olyan egyszerű, amint arra Fiske is 

fi gyelmeztet minket: könnyedén olvasunk konnotatív értékeket denotatív tényekként, 

hiszen a denotáció elsődlegessége egyáltalán nem bizonyos,8 sőt már Barthes is meg-

kérdőjelezi azt késői korszakában. (A kérdéshez lásd az S/Z gondolatmenetét.)

5. A műsor kettős kódja

Ha fi lmes eredetű szituációkról van szó, a Mythbustersben egy különösen összetett jelen-

tésképzés működik, amikor a műsorvezetők bemutatnak és megpróbálnak lerombolni 

egy ilyen mítoszt. A felszíni explicit (denotatív) jelentés és az annak ellentmondó impli-

cit (konnotatív) jelentésréteg kettős kódolása úgy mutatható ki a legkönnyebben, ha fel-

tárjuk a műsor tematikus anyagainak részben már körvonalazott forrásait. Megpróbáltuk 

megmondani, hogy micsoda a mítosz, milyen jegyekkel jellemezhető, milyen típusai 

vannak, és hogyan működik a referencialitás szempontjából. Most arra a kérdésre ke-

ressük a választ, hogy honnan származik a „mítosz jele” és ez a forrás miként hoz létre 

kettős jelentést. Az egyes mítoszok forrásai különböző mélységekig vezethetőek vissza, 

a következőkben az egyik leghosszabban visszafejthető, példaértékű szituációt kívánom 

elemezni, ahol egyszerű és elementáris volta miatt világosan látszik a proto-narratíva 

eredete. Ezt a tipikusnak mondható mítoszt a 47. epizódban tesztelik. A kérdés, hogy 

„képes-e egy ember a fogával megállítani egy puskagolyót?” A golyófogás mutatványa 

csaknem egyidős a lőfegyverekkel, az első híres golyófogó egy 17. században elhunyt 

francia illuzionista volt, Lorraine-i Coulew, akit a mítosz szerint saját fegyverével, a szín-

padon vert agyon egy dühös néző. A trükk a 19. század végén is igen népszerű volt, ezért 

nem csoda, hogy az újonnan megjelent illúziókeltő berendezésnek, a mozgóképnek is 

kedvelt témájává vált. A fi lm a vágás technikájának segítségével zavarba ejtően hiteles 

varázstrükkök bemutatására volt képes. Az egyre javuló képminőség és a technikai újítá-

5 BARTHES 1957. 63.
6 Saussure maga asszociatív tengelynek nevezte a nyelv azon dimenzióját, ahol egymással helyettesíthető nyel-

vi elemek paradigmatikus sorokba rendezhetők, vagyis egy olyan láncot alkotnak, aminek tagjai formai vagy 

tartalmi jegyeik okán felidézik egymást. (Saussure 1997. 144–145.)
7 BARTHES 1964. 87.
8 FISKE 1982. 92.
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sok segítségével nemcsak, hogy egyre realisztikusabban ismételte meg a jól ismert illú-

ziót, de az új médiumban a hangsúly a trükk referencialitásáról egyre inkább a látványra 

tevődött. Senki sem vonta kérdőre a mozgóképet, hogy valóságos-e amit mutat, csupán 

egy szórakoztató, elbűvölő mutatványra vágyott a közönség. 

A narratív fi lm elterjedésével és dominanciájának kiépülésével9 már nem önkényes 

mutatványként szerepeltették a golyófogást, hanem egy történetbe illesztve, egy narratív 

fi kció keretében. Így válhattak a fi lmre adaptált golyófogó jelenetek később műfaji toposz-

szá, kiszakadva az aktuális fi lmekből, egyfajta „természetes befogadói mitizálás” kereté-

ben. A golyófogás konceptuális toposzából (a mutatványból) és a korábbi fi lmes repre-

zentációk vizuális toposzából merítenek azok az általunk is jól ismert, a jelen közönsége 

számára technikailag és művészileg is hozzáférhető (vagyis élvezhető) kultikus vagy ép-

pen sikerfi lmek, melyeknek jeleneteire implicit vagy explicit módon a Mythbusters is utal 

egy ilyen látványosság szerepeltetésével. A mítosz így két szemantikai minőségben lesz 

jelen: a műsor egyrészt aktualizálja a műfaji toposszá lett, konkrét fi lmtől elszakadt kon-

ceptuális forrást és gyakran társítja azt egy aktuális fi lmmel, egy új narratív kontextusba 

illesztve azt. Ha nem is ismerjük az éppen bemutatott fi lmes jelenetet, a konceptuális kód 

kulturális rögzítettsége miatt akkor sem lesz idegen számunkra a szituáció. (Mint példá-

ul a James Bond mítoszok esetén.) Ha pedig éppen nincsen hivatkozás fi lmekre (mint 

a golyófogás esetében), a vizuális kód akkor is fi lmes konnotációkat hív elő bennünk. 

Így a jelenet egyszerre idéz fel egy komplex történet-struktúrát (egy konkrét fi lmet vagy 

egy általános fi lmes sémát), amit a műsor az eredet hamis helyeként jelöl meg és ahol a 

mítosz képes funkcionálni mint világmagyarázat, és egy „mutatvánnyá” egyszerűsödött 

mítoszt, amit beilleszt saját narratívájába: egy vizsgálati keretelbeszélésbe. Ennek a két-

féle szemantikai minőségnek a feszültségében artikulálódik az a kettősség, mely egyrészt 

gyanúval kezeli a vizsgált jelenséget, objektív, tárgyilagos viszonyt igyekszik kialakítani 

vele, s egyfajta elfogulatlanságot követel meg a befogadótól, másrészt önkéntelenül is 

kommentálja a mozi jelenségét, a benne működő illúzió hatásosságát.

Általában elmondhatjuk, hogy a Mythbusters kettős kódolásában kulcsszerepet ját-

szik, hogy kettős forrással dolgozik (a kiszakított attrakcióval és a fi lmes keretbe illesz-

tett mítosszal) és ez a kettősség refl ektálódik a kimeneti oldalon is. Amint arról a műsor 

is meggyőz minket, a játékfi lmek narratívái képesek működtetni a mítoszokat, éppen 

ennek okán hívhatja mítosznak őket, valami olyasminek, ami nem pusztán fi kció, non-

szensz, hanem valami, ami képes egy hihető valóság benyomását kelteni. Ahogyan 

Barthes írja, a mítosz nem a dolgok megmagyarázásán alapul, hanem egy tény kije-

lentésén, azon, hogy természetesnek, ellentmondásmentesnek tüntesse fel a dolgokat, 

vagyis ideologikus módon működik. „A mítosz nem tagad dolgokat, éppen ellenkező-

leg, funkciója, hogy beszéljen róluk; egyszerűen, megtisztítsa őket, ártatlanná tegye, 

természetes és időtlen igazolást biztosítson, világosságot adjon nekik, ami nem egy 

magyarázaton, hanem egy tény kijelentésén alapul.”10 Ez egyben azon fi lmek logikája 

is, ahol a valósággal összeegyeztethetetlen, túlzásokkal teli, problematikusnak tűnő szi-

tuációkkal és cselekvésekkel találkozunk. Azon fi lmeké, ahol ezek a mozzanatok ter-

mészetesként, esetleg meghökkentőként és különlegesként, de mindig valóságosként, 

sőt, sokszor csodálatra méltóként vannak ábrázolva. De miért élvezzük mégis ezeket a 

jeleneteket? Miért azonosulunk a fi ktív világgal és függesztjük fel tudatosan valóságunk 

koordinátáit? A fi lm kontextusába ágyazott mítoszokkal való kapcsolatunk hasonlít a 

9 Erről lásd: Tom Gunningnak Az attrakció mozija. A korai fi lm és az avantgárd című tanulmányát.
10 BARTHES 1957. 143. – saját fordítás.
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francia fi lozófus, Jean Baudrillard által leírt reklám-logikához: „Ez pedig immár nem 

a kijelentés és a bizonyítás, hanem a mese és a hozzá való ragaszkodás logikája. Nem 

hiszünk benne, mégis ragaszkodunk hozzá. A termék »demonstrációja« alapjában véve 

senkit sem győz meg: a vásárlás racionalizálására szolgál, mely mindenképpen meg-

előzi vagy elárasztja a racionális indítékokat. Mégis, anélkül, hogy »hinnék« ennek a 

terméknek, hiszek a reklámnak, amely azt akarja, hogy higgyek neki. Olyan ez, mint a 

Télapó története: már a gyerekek sem igen kérdezősködnek létezése felől, és sohasem 

a létezéséből indulnak ki, ha el akarnak jutni a kapott ajándékokhoz, mint az októl 

az okozathoz.11 Ha a fi lmtől meg akarom kapni a kívánt élvezetet (amiért pénzt vagy 

időt áldoztam), akkor előzetesen el kell hitetnem magammal, hogy amit látok, az egy 

szinten (akár egy másik világban, aminek a hősével azonosulni tudok) hiteles, vagyis 

az adott fi kció szintjén ténylegesen megtörténik. Ez a valamit valamiért logikája: néz-

hetem szkeptikusan is az adott jelenetet, de ekkor kimaradok az élményből. A másik 

aspektus felől közelítve azt mondhatjuk, hogy az eredetéből kiszakított és a fi lm által 

mediatizált mítosz önmagában is működőképes: ekkor nem a történet, vagy maga a 

fi ktív világ nyűgözi le a befogadót, hanem a konceptuális alap technikai megvalósítása. 

Ilyen értelemben nem azt élvezzük, hogy amit látunk az igazi, hanem azt, hogy a látott 

illúzió az igazi, profi  módon illeszkedik a kontextusába, meggyőző, bámulatos.

Ezzel szöges ellentétben áll a Mythbusters magyarázatokat és igazolást kereső narratív 

sémája, ami úgy rekontextualizálja a mítoszt, hogy él a kétellyel, a tagadás mozzanatával, 

magának a mitikus momentumnak a negatív értékelésével, vagyis a mítoszrombolással. 

Mindegy, hogy a műsorban végül igazolódik-e az adott mítosz, már a vizsgálat-narratíva 

ténye megszünteti azt, mint funkcionáló mítoszt az adott narratív keretben. 

És paradox módon éppen itt jön a képbe a mítoszalkotás: ugyanis a műsor a ket-

tős kódolás működtetésével éppen megerősít egy másik (mítoszokról szóló) mítoszt. 

Azzal, hogy a műsor megvilágítja az „eredet” (lehet, hogy hamis) helyét, úgy mutatja 

meg ezt a másik narratív és mediális keretet (a fi lmet), ahol igenis képes működni a 

saját narratívájában egyébként működésképtelen mítosz. Beláthatjuk, hogy a kisza-

kított (dekontextualizált) fi zikai attrakció inkább negatív módon van kezelve, hiszen 

„gyanúval élünk” vele szemben. Vagyis ami valódi erejét adja, az eredetének közege, 

ahol működni tudott, ami varázslatosan igazzá tette, ami mitikus rangját, a barthes-i 

konnotációt biztosította. Sőt, ez az értelemkonstrukció akkor működik a legjobban, ha 

bizonyítjuk, hogy a valóságban tényleg értéktelen / működésképtelen az adott szeg-

mens / történetcsíra, hiszen ezzel nagy felelősséget ruházunk az eredet intézményé-

re, a mozira, ami mégis képes úgy működtetni a mítoszt, hogy „felfüggesztjük érte a 

hitetlenségünket”. Így azt mondhatjuk, hogy minél inkább bizonyítva van egy mítosz 

hiteltelensége, annál inkább működik a mítoszokat bemutató mozi mitizálása.

6. Hiszem, ha látom?

Coleridge óta számtalan próbálkozás született, hogy megragadja a jelenséget, amit álta-

lában a történet hősével való „azonosulásnak”, „pszichológiai részvételnek”12 neveznek. 

Werner Wolf esztétikai illlúzióként határozza meg, „azt az alapvetően élvezetteljes elme-

állapotot, amely reprezentatív szövegek, műalkotások vagy előadások befogadása során 

11 BAUDRILLARD 1968. 195.
12 WALTON 1990. 240–289.
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lép fel. Ezek a reprezentációk lehetnek fi kcionálisak, faktuálisak és gyakran tartalmaznak 

narratívákat.”13 Marie-Laure Ryan belemerülésnek nevezi a folyamatot, aminek során az 

olvasó/néző élvezetben részesül egy koherens tárgyvilágot reprezentáló műalkotás befo-

gadása során.14 A belemerülés szempontjából a fi kciós és nem-fi kciós narratívák befoga-

dása közötti különbséget a következőképpen jellemzi: „Míg a tényirodalom [nonfi ction] 

egy üzleti útra küldi az olvasót a szövegvilágba, gyakran nem sokat törődve az élmény 

minőségével – ami a leginkább számít, az az, ami a hazatérés után történik, addig a szép-

irodalom [fi ction] a látogatást egy vakációként kezeli és a nyelv minden erejét mozgósít-

ja, hogy megerősítse a kötődést a látogató és a textuális táj között.” Ryan ezt kiegészíti 

azzal, hogy a hatás (az élvezet) gyakran nem magából a narrativitásból fakad, hanem a 

művek esztétikai minőségéből. Ekkor viszont nem beszélhetünk belemerülésről, mivel a 

kifejezést érdemesebb egy szűkebb jelenség leírására fenntartani, ahol a műalkotás egy 

koherens, totalitásában megragadható, „világszerű” képződményt mutat be.15 Az eszté-

tikai illúzió lényegében abban különbözik a megtévesztettség állapotától, hogy részben 

szándékos a befogadó részéről. Walton úgy fogalmaz, hogy egyszerre tapasztaljuk meg 

kívülről és belülről a kérdéses „fi kcionális világot”.16 A háttérben tudatában vagyunk 

annak, hogy a műalkotás csupán reprezentáció, de ezzel együtt egy „intuitív mentális 

szimuláció” is működik, ami folyamatosan „elfedi” ezt a tudást és csak a megfelelő pil-

lanatokban aktivizálja újra. Különösen igaz ez a fi lmekre, ahol a képek ikonikus hason-

lóságukkal konvencióktól függetlenül emlékeztetnek minket a valóságra, ezért a képi 

kifejezéseket nem kell a nyelv jeleihez hasonlóan világ-tartalmakra átfordítanunk. Sven 

Birkerts így fogalmaz e jelenség kapcsán: „Amikor egy regényt olvasunk, nyilvánvalóan 

nem tudjuk felidézni a korábbi mondatokat és bekezdéseket. Tulajdonképpen általában 

egyáltalán nem emlékszünk a nyelvre, hacsak nem párbeszédről van szó. Mivel az olva-

sás egyfajta fordítás, kódok tartalmakká alakítása.”17

7. Valóságos fi kciók és ideologikus konstrukciók

A következőkben három epizód részletesebb elemzésével kívánom alátámasztani és 

igazolni feltevésemet, hogy a Mythbusters miképpen erősíti meg a mozi mítoszát. A 

műsor érdekessége, hogy miközben „a tudomány” metanyelvét használva a mítoszok-

ról beszél, a jelenetek színrevitele, vagyis állításainak módja olyan konnotációkat hoz 

létre, ami leggyakrabban a mozi mitikus természetének megerősítésével jár. A mozival 

való kapcsolat majdhogynem magától értetődően van jelen: ugyanis a szóban forgó me-

tanyelv ugyanazt a médiumot, a mozgóképek jelrendszerét alkalmazza, mint az éppen 

emiatt gyakran használt fi lmes forrásanyag. Néhány epizódban a készítők nem tudtak 

ellenállni a kísértésnek, hogy a szokottnál jóval nyíltabban rámutassanak a mediális 

hasonlóságra, sőt a műsor egyik show-elemeként használják fel azt. 

Úgy tűnik, hogy a fi kcionalitás és a dokumentumszerűség jól megfér egymás mellett, 

sőt első közelítésben az előbbi aspektus teszi élvezhetővé, eladhatóvá a tények vizsgá-

13 Ez a folyamat Werner Wolf szerint részben magában a reprezentációban van kódolva, részben a befogadó-

ban, részben kulturális és történeti kontextusokban, vagyis úgy sajátítjuk el nevelődésünk során – http://hup.

sub.uni-hamburg.de/lhn/index.php?title=Illusion%20(Aesthetic)&oldid=1563, letöltés: 2012-04-23)
14 RYAN 2001. 89–171.
15 RYAN 2001. 95.
16 WALTON 1990. 273.
17 BIRKERTS 1994. 97.
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latán alapuló mögöttes tartalmakat, s válik a műsor hasznossá, a fi atalság nevelésének 

és felvilágosításának eszközévé. A műsor nagy népszerűségének és az eddig sugárzott 

több mint kétszáz epizódjának a fényében kérdéses, hogy nem fordult-e meg a helyzet 

és lett a társadalmi hasznosság puszta fogyasztói vagy egyéb ideológiává, nem vált-e 

a dokumentaritás a szórakoztató fi kció legitimációjává, fogyasztásának igazolásává, 

hasznosságának bizonyítékává? Gondolkozzunk el azon a hazafi as monológon, amit 

a 157. epizódban magától az Amerikai Egyesült Államok elnökétől, Barack Obamától 

hallunk, miután bevallja, hogy családjával együtt a műsor nagy rajongója, „részben, 

mert lenyűgözi a tudomány”. Obama szerint személyes érdekeltsége is van a tévhitek 

lerombolásában mint elnöknek, „hiszen semmi sem fontosabb az ország jövőjének a 

szempontjából, mint rávenni a fi atalságot a matematika és a tudomány irányában való 

elköteleződésre. A kihívások java része, amivel az országnak majd szembe kell néznie, 

a fi ataloknak a tudományok iránti elkötelezettségén fog múlni; így rendkívül örülök, 

hogy ti srácok ilyen remek munkát végeztek azzal, hogy szórakoztatóvá teszitek!” Míg 

a jelenet teatralitása egyáltalán nem, e mondatok súlya éles kontrasztban áll a műsor 

profi ljával, különösképpen az ugyanabban az epizódban vizsgált fi lmes mítosz hang-

vételével, ahol a Pokolfajzat (Hellboy, 2004) című fantasy-akciófi lm egyik jelenete válik 

kérdésessé: „Lehetséges-e egy kocsit a levegőben megperdíteni egy elég erős ütést mér-

ve annak motorháztetőjére?” Itt ugyanaz a kettősség tűnik fel sokkal kiélezettebben, 

mint amit a többi epizód narratív sémája is követ. A beszéd tárgyának (a jelöltnek) és 

a beszéd módjának (a jeltestnek) a feszültségében kibontakozó ellentét a műsor sokat 

hangoztatott didaktikus jellegének és szórakoztató formájának a kettősségében mutat-

kozik meg.18 A mítoszok esetén is ennek a szemantikai erőtérnek a két pólusa működik 

együtt. A műsor ez esetben a társadalmi felelősségvállalás hangoztatását egy gyakori 

fi lmes klisé, a nagyfőnöktől kapott fontos feladat narratíváját kombinálja az általánosan 

bevett „fogadás típusú” proto-narratívával, ahol két fél, két műsorvezető ellentétes állás-

pontra helyezkedik (hogy a történéseknek jól kivehető kontrasztot és a nézőnek válasz-

tási lehetőséget biztosítson) az aktuális kísérlet végkimenetelét illetően, hogy a teszte-

lés eredményétől függően az egyikükből sajnálnivaló optimista, a másikból diadalmas 

pesszimista váljék (vagy fordítva). Az elnök itt magával a műsorral szemben szkeptikus 

és ragaszkodik egy olyan mítosz felülvizsgálatához, amit már kétszer is lebuktattak (16. 

és 46. epizód): Arkhimédész halálos sugaráról van szó.19 

Az elnök nyilvánvalóan eltúlzott álláspontjának mesterkéltsége, színpadiasságának 

jelentése ironikus módon éppen a következő, 158. epizód hasonlóan megtervezett jele-

netével összehasonlítva lepleződik le, ahol ugyanazokat a narratív kliséket mozgósítva 

egy teljesen más üzenetet kap a néző. A szóban forgó epizódban a Green Hornet (2011) 

című, az epizód sugárzásakor még be sem mutatott szuperhősfi lm íróját és címszerep-

lőjét játszó színész, Seth Rogen tesz látogatást a Mythbusters stúdiójában. Ugyanazzal a 

„fogadás” szituációval találkozunk, mint korábban, csakhogy ez a fogadás az elnöki fel-

kéréssel ellentétben – mint később kiderül – egy nyílt csalás: szándékos fi kcionalizálása 

a műsor narratívájának. Ugyanis Rogen színészként teljesen tisztában van a megvizsgá-

landó jelenet referenciális státuszával, mégis ellene fogad. (Egy eltemetett kocsiban levő 

18 Ezt az ellentétet rendkívül találóan fogalmazza meg egy újságíró, aki az elnök szereplésének okai kapcsán 

azt írja: „A burkolt ígéret az, hogy a show – egy púpozott kanálnyi cukor – megéri az elnök idejét, mert az 

orvosság legalább nyomokban megtalálható benne.” (http://www.slate.com/articles/arts/television/2010/12/

obama_on_mythbusters.html – 2012-04-24)
19 A legenda szerint az ókori tudós tükrök segítségével, a nap sugarainak fókuszálásával képes volt felgyújtani 

a tengeren közeledő ellenséges hadihajókat. 
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rakéták felrobbantásáról és a rajta álló markoló röppályájának milyenségéről, valamint 

a kocsi utasainak túlélési esélyeiről van szó.) Ebben a bevezető szekvenciában nem 

pusztán egy kötelező, minimális színészi játékot láthatunk a műsorvezetők és Rogen 

részéről, de egyenesen túljátszásról beszélhetünk, mind gesztikuláris, mind tartalmi 

szinten. Minden néző számára nyilvánvaló, hogy Jamie Hyneman nem ott helyben ta-

lálja ki a következő kísérletet és hívja meg társa tudta nélkül a színészt, akivel Rogen 

állítása szerint „jó barátok és állandóan együtt lógnak.” Miért engedheti meg magának 

ez a tudomány iránt ennyire elkötelezett műsor a show-elemeknek és a fi kciónak az 

ilyen fokú szerepeltetését és egybejátszását a faktuális mozzanatokkal? A válasz talán 

ott rejlik, hogy éppen csak az ilyen fokú, eltúlzott, nyílt fi kcionalitást engedheti meg, 

amit még véletlenül sem kever össze a néző a műsor realisztikus, „komoly” részeivel. 

A két jelenet (az elnökkel és a színésszel) ugyanarra a narratív magra, ugyanarra a 

jól bejáratott forgatókönyvre épül, mindkettő rájátszik arra a tényre, hogy a televízió 

képernyőjén közvetített kép és szöveg formailag megkülönböztethetetlen a mozifi lmek 

eszközeitől, sőt a műsor rendezőjének nagyon oda kellett fi gyelnie, hogy az elnök mon-

dandója ne tűnjön egy egyszerű dekorációnak vagy narratív klisének a lényegi mozza-

nat körül. Csakhogy a megalkotás módja, a mozi világára való folyamatos refl ektálás 

jól bevált technikájával gyanúba keveri a megnyilatkozást: így annyit kijelenthetünk, 

hogy míg a két jelenetből az egyiket fi kcionálisnak, a másikat legalábbis ideologikusnak 

tekinthetjük. A csapda éppen az, hogy az elnöknek egy olyan karakter szerepe jutott, 

aki a műsor narratívájában hagyományosan egy fi kcionális-játékos pozícióban áll; egy 

olyan paramétert kellett aktualizálnia, amiről a nézők tudják, hogy „ez még csak színjá-

ték, de ezután következik a komoly tudomány.”

A műsorban a túljátszáson keresztül azon felül, hogy megidézik a populáris-mo-

zit, annak egy fontos tulajdonságára is rámutatnak; ezt neveztük korábban esztéti-

kai illúziónak, belemerülésnek, illetve azonosulásnak. Vagyis amit itt láthatunk, az a 

befogadói szituáció maga: tudom róla, hogy fi kció, mégis élvezem. Ironikus módon 

tematizálja ezt a Mega Mozi Mítoszok (SP 9.) névre keresztelt speciális epizód, ahol 

egy mini történetként funkcionáló szekvencia egy némafi lm stílusában van bemutatva, 

az epizódot lezáró keretjelenetben pedig saját műsorukat tekintik meg a műsorveze-

tők, ezzel is feltárva a hasonlóságot a fi lmek és a műsor bizonyos retorikai sajátosságai 

között. Az önrefl exív jelenet különlegességét az adja, hogy a műsort mozifi lmként 

tekintik meg (arról nem is beszélve, hogy az epizód rendhagyó módon másfél órás, 

azaz egy mozifi lm hosszúságával rendelkezik), s a mítosz-kísérleteknek a szokásos ki-

értékelése ebben a szüzsében történik meg, mintegy a fi lmhez fűzött kommentárként. 

Az epizódban vizsgált összes mozi-mítoszt lebuktatják, azaz hiteltelennek nyilvánítják 

őket. Ezzel retorikusan szembeállítják a rész legvégén elhangzó párbeszédet, amikor 

az egyik műsorvezető felugrik a székéből és azt mondja a többieknek: „Ti aztán tény-

leg tudjátok, hogyan lehet elrontani egy fi lmet!” Mire a másik így szól: „Ezt megerősít-

hetem!”. De valóban elrontják a fi lmeket a műsorral? Megpróbáltam amellett érvelni, 

hogy éppen ellenkezőleg, hiszen egyes fi lmes trükkök leleplezésével csak olyasvalamit 

cáfolnak meg, ami a valóságban lehet, hogy nem, de a moziban biztos, hogy működik. 

Talán ez a bizonyosság teszi olyan népszerűvé több mint száz éve a mozi intézményét. 

Mivel a kijelentés, hogy „elrontják a fi lmeket” a lehető leghatározottabb módon áll 

szemben az epizód retorikájával, ezért csak ironikusan érthető, hiszen a rész nemcsak 

megidézi, de többször, többféle formában meg is ismétli a mozizás kultikus gesztusait, 

ezt megerősíthetem.
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Damsa Andrei – Kirisits Bálint

A program lelke – avagy a pszichológia helye

 a számítógépes játékok fejlesztésében

Absztrakt: A számítógépes játékokba történő  elmerülés létrejöttéhez több összetevő  együttes interakci-

ójára van szükség. A folyamat megértéséhez elengedhetetlen a komplett jelenségkör precíz vizsgá-

lata, ahogy azt a kurrens nemzetközi szakirodalom is javasolja. A tanulmány célja nagyvonalakban 

bemutatni a Pécsett mű ködő  CPRG (Cyber Psychology Research Group) hallgatói kutatócsoport 

fő bb eredményeit a virtuális valóság témakörébő l, többek között a kognitív pszichológia, illetve a 

személyiség- és fejlő déslélektan területét érintő en. Ennek értelmében kitérünk a zenei aláfestés ha-

tására a számítógépes játékok esetében, valamint a személyiségvonások és a virtuális identitás kö-

zötti összefüggés felvázolására. Kitekintésként bemutatjuk kutatásaink jövő beli vezérfonalát. Úgy 

véljük, hogy a kapott eredmények hasznosnak bizonyulhatnak a pszichológia és a szoftverfejlesztés 

számára egyaránt. 

Kulcsszavak: MMORPG, online tér, zenei háttér, érzelmi kategorizáció, identitás, személyiségvonások, 

vágyott identitás, gender swapping

Bevezető

A virtuális valóság szótári meghatározása egy olyan számítógép által generált köze-

get fed, amely a megfelelő perifériás eszközök segítségével megtévesztik az em-

beri észlelést (kezdve az érzékszervektől), azt az illúziót keltve, miszerint a személy a 

létrehozott realitásban tartózkodik. Egy másik meghatározás gondolatmenete szerint a 

virtuális valóság „a számítógép által készített háromdimenziós kép, melybe a felhasz-

náló speciális segédeszközök (3D szemüveg vagy sisak, helyzetérzékeny kesztyű vagy 

ruha) segítségével beléphet („belemerülhet”) és azt a számítógép úgy manipulálja, hogy 

az emberben a valóság érzetét kelti. A kép és hang mellett más érzékszervekre is hathat 

(hőérzékelés, tapintás)”.1 

A virtuális valóság kutatása kiemelt jelentőséggel bír a tudományos vizsgálatok ke-

retein belül,2 emellett felhasználása gyakran mutatkozik meg a számítógépes játékipar-

ban is (lásd például a különféle háromdimenziós játék-szoftvereket). 

A játékfejlesztő és terjesztő cégek jövedelmező felismerése volt a számítógépes játé-

kokban rejlő potenciál kiaknázása, ezzel lehetővé téve a számítógépes játékipar veteke-

dését az egyébkent sem alacsony költségvetéssel dolgozó fi lmiparral.

Az első számítógépes játékok primitív, a mai technológiához képest rendkívül 

egyszerü kivitelezésűek voltak (példaként szolgál az X-O nevü játék számítógépes for-

mája, melyet A.S. Dougles dolgozott ki 1952-ben), viszont korszakalkotó áttörést ered-

ményeztek a személyi számítógép felhasználhatósági módozataiban. 

Mára már sokfajta játék került piacra és ezekhez kapcsolódva számos játékstílus szü-

letett meg. Ezek közül a leggyakoribbak az RPG (Role Playing Game – szerepjáték), FPS 

1 http://www.bibl.u-szeged.hu/mke_eksz/docs/ekszotar/v.htm (2011.04.25)
2 NORTH ÉS MTSAI. 1998; RIVA ÉS MTSAI. 2008; ROVIRA ÉS MTSAI. 2009
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(First Person Shootter – „lövöldözős” játék) és az RTS (Real Time Strategy – valós idejű 

stratégiai játék) programok. Természetesen ezeken a stílusokon kívül találunk még más 

kategóriába illő játékprogramokat, szintén magas létszámú „rajongótáborral”.

A fejlődő technikai lehetőségekhez mérten a számítógépes játékok haladtak a kor-

ral, kifejlesztve olyan módszereket, amelyek megengedték a jobb grafi kai felbontást, 

komplexebb játékélmény felépítését, valamint a többjátékos felállás lehetőségét.

A számítógépes játékok fejlődésére egyre nagyobb hatást gyakorolt az egyjátékos 

játékmód átvitele többjátékos játékmódra. A kooperáció és versengés e formájának se-

gítségével a számítógépes játékok valóságos szociális közeget teremtettek maguknak, 

amely komplex szabályokon épülő virtuális világok kialakulásához vezetett.3 

Az ezekhez a közegekhez kapcsolódó kutatások több szempontból is fokozott je-

lentőséggel bírnak: egyik fontos faktor a kereskedelmi ágazat érdeklődési köréhez kap-

csolódik, míg a másik az oktatás illetve az elméleti-tudományos szempontokra össz-

pontosít. A többszemélyes videójátékokra vonatkozó kortárs nézetek kimondják, hogy 

ezek a virtuális világok interaktív, dinamikus környezetet testesítenek meg és nem re-

dukálhatóak egyszerű információ továbbító mechanizmusok összekapcsolására.4 Ez az 

ingerdús környezet fejlesztő hatással lehet mind a kognitív,5 mind a szociális folyama-

tokra,6 indokolttá téve a különböző lélektani iskolák témában folyó kutatásait.7

Az MMORPG mint pszichológiai kutatási terület

A játékokon alapuló virtuális közeg egyik leglátványosabb példája az MMORPG 

(Massively Multiplayer Online Role-Playing Game – Sokszereplős Internetes 

Szerepjátékok) szerkezetében ölt testet. Az MMORPG játékok esetében több ezer játé-

kos avatarja (a játékos választott karaktere – a szerepjátékok egyik alappillére) találko-

zik egymással egy adott virtuális közegben, ahol kooperálva vagy egymás ellen játszva 

szembesülnek az adott feladatokkal. Eközben komunikálhatnak (többfajta csatornán 

keresztül: például beszéd vagy írás – különféle kommunikációs szoftverek segítségével, 

mint például a TeamSpeak vagy a Ventrillo), üzletelhetnek (a játékba szereplő tárgyak-

kal, szolgáltatásokkal a beépített kereskedelmi rendszer segítségével) valamint csopor-

tokba (klánokba vagy céhekbe) szerveződhetnek. Ezek a virtuális közegek komplex há-

rom dimenziós világokat alkotnak, a fejlődő technológiának köszönhetően egyre jobb 

grafi kai megjelenítéssel.

Ducheneaut és Moore8 kutatása kimutatta, hogy a virtuális világban folyó interakci-

ók pozitív hatással lehetnek a szociális készségekre. Három hónapot töltöttek a virtuális 

világ közegében, megfi gyelve a játékosok viselkedését, interakcióit és csoportosulási 

tendenciáit. Az így kapott adatok kvalitatív elemzése során vonták le a szociális készsé-

gekre vonatkozó feltevésüket. 

Schrader és McCreery9 azt vizsgálták, hogy miképp alakulnak a tanulási folyamatok 

egy közismert internetes többjátékos szerepjátékban (az említett játék a WoW – teljes 

3 KING – BORLAND 2003
4 YOUNG – SCHRADER – ZHENG 2006
5 DE SOUZA ÉS MTSAI 2010; SCHRADER – MCCREERY 2008
6 COLE – GRIFFITHS, 2007; DUCHENEAUT – MOORE, 2005
7 STETINA ÉS MTSAI 2011; YEE 2006; ABOUJAOUDE 2011; SMAHEL ÉS MTSAI 2009
8 DUCHENEAUT – MOORE 2005
9 SCHRADER – MCCREERY 2008
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nevén World of Warcraft). A kutatók megállapították, hogy a játék hatékony játszásához 

szükség van a technikai (például a számítógép működéséhez tartozó), illetve a játékkal 

kapcsolatos tudás kialakításához, amelyek komplex tanulási mechanizmusok működé-

sét igénylik. Ezek magukba foglalják a kommunikációhoz, információ értékeléséhez, 

problémamegoldáshoz, valamint az információ kereséséhez / hatékony kiszűréséhez 

kapcsolodó képességeket. A felmérésben résztvevő 2140 személy kérdőíves válaszait 

elemezve a kutatók öt jelentős faktort különítettek el: (1) Játékhoz kapcsolódó tudás 

illetve teljesítmény, (2) Technológiai kompetencia, (3) Csapatban megjelenő együttmű-

ködés, (4) Klánon kívüli együttműködés (ez a játékos csapatához nem tartozó szemé-

lyekkel való interakcióra vonatkozik), (5) Státusz (a játékban meglévő hierarchiai struk-

túrában elfoglalt hely). A felsorolt faktorokat a játékban elért ismeretek, illetve a kor-

osztály függvényében elemezve a kutatók arra hívják fel a fi gyelmet, hogy a hiperközeg 

további tanulmányozása során bővebb információt nyerhetnénk a benne végbemenő 

tanulási mechanizmusokkal kapcsolatban, illetve a szociális hálózatok kiépítésére vo-

natkozóan. Az ilyen jellegű játékok népszerűségét tekintve fokozottan indokolt lenne 

az effajta kutatások beindítása.

A témában folyó vizsgálatok egy része arra a következtetésre jutott, miszerint az 

MMORPG mögött meghúzódó motivációs és érzelmi tényezők szorosan kötődnek a 

játékosok között kialakuló szociális kapcsolatokhoz, valamint játék közben megélt 

pozitív affektusok jellegéhez.10 Az on-line közegben való játszás a kognitív fejlődésre 

is szignifi káns hatásal van. Egy 1280 személyből álló mintán elvégzett felmérés során 

kiderült, hogy azok a résztvevők, akik aktív MMORPG játékosok, szignifi kánsabban 

jobb eredményt mutattak a logikai és matematikai készségek terén, mint a nem játszó 

társaik.11 A vizsgálatok eredményeit leszűrve kijelenthetjük, hogy a virtuális világban 

felmerülő problémahelyzetek fejleszthetik a játékos képességeit (lehet az kognitív vagy 

akár szociális jellegű), amelyek aztán transzfer módon átültetődhetnek a valóságos kö-

zegbe (például az iskolai teljesítmény terén, mint azt az előző kutatás bizonyítja). 

Előtérben a háttérzene

A kutatás több szempontból vizsgálta a virtuális közegbő l származó ingerekkel kap-

csolatos érzelmi kategorizációt. Az első  tanulmány keretén belül elvégzett felmérés 

arra adott választ, hogy a Lineage II-t játszó személyek miként kategorizálják a játék 

eredeti zenei aláfestését, milyen mértékű  kongruenciát vélnek felfedezni a zenei, illet-

ve vizuális ingerek érzelmi kategorizációja között, valamint azt vizsgálta, hogy milyen 

habitusok kapcsolódnak a zenei aláfestés megítéléséhez. A második kísérlet a zenei 

aláfestést szerepére vonatkozott az érzelmi kategorizáció manipulálásának függvényé-

ben. Mindkét vizsgálat megerő sítette a zenei háttér fontosságát, az első  a játékosok 

szemszögébő l, a második a kognitív feldolgozás, azon belül is az érzelmi kategorizáció 

prizmáján keresztül. Az első  tanulmány eredményeibő l kitű nik, hogy a megkérdezett 

gamer (játékos) populációnak számít a zenei aláfestés, és elő nyben részesíti a saját 

maga által megválasztott zenei kategóriát az eredeti zenei aláfestéssel szemben, függet-

lenül nemtő l és játszási idő tő l/régiségtő l. Ehhez hozzárendelve a második tanulmány 

eredményeit, kirajzolódik a megfelelő  zenei háttér biztosításának fontossága a játéko-

10 COLE – GRIFFITHS 2007.
11 DE SOUZA ÉS MTSAI 2010.
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sok számára a fokozottan pozitív játékélmény elérésének érdekében. Amint azt a kísér-

let eredményei kimutatták, a zenei aláfestés kritikus szerepet játszik az észlelt közeg 

érzelmi kategorizációjában, amely a kategóriának megfelelő  cselekvéses választ hívhat 

elő,12 például megközelítésre vagy elkerülésre késztetve a játékost. Ha a személy által 

kedvelt zenét rendelünk egy virtuális közeghez (például egy számítógépes játékhoz), a 

zenei aláfestés és az érzelmi kategorizáció kapcsolatából kiindulva joggal feltételezhet-

jük, hogy pozitívabb kategóriába fogja sorolni az adott közeget, ezáltal kellemesebb él-

ményeket társítva hozzá. Amint az látható volt, emellett pozitívabb emlékeket, valamint 

a zenei inger heurisztikai értékét fi gyelembe véve, az adott helyzetnek „megfelelő bb” 

expektanciákat, elvárásokat rendelhet a virtuális világból származó ingerekhez. Szem 

elő tt tartva a zenei kategoriák megosztott szubjektív preferenciáját,13 szükségesnek tar-

tunk egy olyan változtatható rendszer kiépítését, amelyben a játékos maga állíthatja be 

a zenei opciókat, függetlenül a játék egyéb változóitól. Számolva azzal, hogy hasonló 

rendszer nem szerepel az MMORPG típusú játékokban, valamint utalva Wood és mtsai. 

(2004)14 kutatására, amely kiemelt szerepet tulajdonít a zenei aláfestésnek a pozitív 

játékélmény biztosításában, indokolt lenne kialakítani egy felhasználóközpontú zene-

lejátszó programot. Ilyen, vagy ehhez hasonló rendszert többek között alkalmazni le-

hetne az on-line rádiókra való csatlakozáshoz egyenesen a játékból, amely utat nyitna a 

média betörésének az on-line játékok világának ezen aspektusába. Az információáradat 

ilyen formában történő  megnyitása – úgy véljük – komoly gazdasági elő nyő kkel járna, 

gondolva itt például a reklámiparra. Amint az tapasztalható, a személyre szabott beállí-

tás fontos szereppel bír a különböző  számítógépes, esetleg internetes szolgáltatásokkal 

kapcsolatban (Aboujaoude, 2011). Azzal, hogy a játékosok rácsatlakozhatnának a játé-

kon kívül eső  médiaforrásokra, jelen esetben például az on-line rádiókra, lehetségessé 

válna e sajátos populáció megcélzása. Ennek értelmében létrejöhetnének specifi kus, 

ún. szerverekre szabott adások, amelyek között szabadon választhatnak a játékosok. 

Kiindulva abból, hogy a zenei háttér kimutathatóan befolyásolja a vizuális ingerek 

érzelmi kategorizációját, elmondható, hogy a specifi kus, perszonalizált zenei aláfestés 

az eddiginél mélyebb és érzelmileg fokozottabb játékélményt hívhatna elő .

A személyiségvonások és a virtuális identitás összefüggései

Az interneten keresztül az emberek új identitásokat próbálhatnak ki, kísérletezhetnek 

azokkal. Ebben a valós kiterjedésű térben bárkivé válhatnak. Egy chatszobában például 

eljátszhatják egy bölcs professzor szerepét, de választhatnak akár, egy nemünkkel el-

lentétes szerepet is (gender swapping). Nevezhetjük ezt egyfajta „kísérleti laboratórium-

nak”, amely sokkal rugalmasabb, mint maga való élet. A virtuális tér átmenet, egy olyan 

pszichológiai tér, amelynek intenzív használata a tudatállapot kiterjesztését eredményezi, 

amelynek gátló vagy serkentő hatása is lehet. Ritter (2002)15 szerint az internet használata 

időlegesen, de elképzelhető, hogy akár véglegesen is átformálja a személyiséget. Turkle 

(1994)16 egyik korai tanulmányában kifejti, hogy a szociálisan interaktív világokban, ahol 

névtelenül, egy karakter formájában jelenünk meg, olyan szerepet, illetve szerepeket 

12 TOMKINS 1962.
13 THAUT – DAVIS 1993.
14 WOOD ÉS MTSAI 2004.
15 RITTER 2002.
16 TURKLE 1994.
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játszhatunk el, amilyeneket csak szeretnénk. Rajtunk múlik, hogy mennyire vagyunk 

közel, vagy mennyire vagyunk távol a valós énünktől. Wallace (2002)17 úgy véli, hogy az 

„én” különféle próbálgatásának lehet pozitív kimenetele is, hiszen a mindennapi életben, 

például a napi kapcsolataiban nem túl sikeres fi atal számára jó terep lehet ez a közeg 

arra, hogy kipróbálja a saját határait, kezdetben anonimitásba burkolózva. Elképzelhető, 

hogy míg a realitás talaján maradva kevésbé mer véleményt nyilvánítani, vagy egyáltalán 

kapcsolatokat kezdeményezni, a virtuális tér lesz az, ahol először beleveti magát egy 

központi szerepbe és kifejti az elképzeléseit. Egy idő után a visszajelzések hatására bát-

rabbá válhat a hétköznapi életben is. Amennyiben viszont úgy érzékeli, hogy az újonnan 

felpróbált, ideiglenes „én” nem túl sikeres, tulajdonosa gyorsan megszabadulhat tőle. Az 

egyik kutatás – „az interneten senki sem tudja, hogy egy kutya vagy” – találó címmel az 

identitást és a hírnevet elemezte a virtuális világban. A grafi kus kezelőfelületen keresz-

tül képesek vagyunk bármilyen reprezentációt létrehozni a személyes identitásunkból.18 

Értelemszerűen egy ilyen avatár lényegesen több mint egy pár byte. Sokkal inkább az 

„én” manifesztációja a fi zikai valóságon túl, egy olyan térben, ahol az identitást inkább 

magunknak határozzuk meg, minthogy az eleve el lenne rendelve. 

Bessiére és mtsai. (2007)19 egyértelműen kijelentik, hogy a játékos, aki például a 

WoW-tal játszik, gyakran pszichológiai értelemben is összekapcsolódik a karakterével. 

A játékosok pszichológiai szinten jól érezhetik magukat, ugyanis a játékban megalko-

tott karakterük az ideális énjük egyfajta megtestesített reprezentációja. 

A fent leírtakból, egyértelműen kirajzolódik, hogy ebben az újszerű valóságban 

túlléphetünk a hétköznapi konvencionális kereteken, hiszen, mint a kaméleon, bár-

mikor egy másik színben tüntethetjük fel magunkat a világhálón: az egyik percben gon-

dos szülők lehetünk, a másikban pedig gyermekként bolondozhatunk. Természetesen 

minden lehetőségünk adott arra is, hogy a már meglévő, megszilárdult énünket köz-

vetítsük ebbe a médiumba.

A vizsgálatban 727–en vettek részt, 693 férfi , és 34 nő, úgyhogy elmondható, hogy 

jellemzően egy férfi  mintáról van szó, tehát a WoW társadalmát elsősorban férfi akból 

álló populáció építi fel. Annak ellenére, hogy lényegesen kevesebb a nő a játékban, 

elmondhatjuk, hogy ez csak a valódi személyt érinti, a karakter, mint a játékos virtu-

ális kivetülése bármilyen formát ölthet. Sokan vannak ugyanis, akik férfi  létükre női 

karakterrel játszanak. Ez az úgynevezett gender swapping. A 693 férfi ból 489 férfi ként, 

míg 204 nőként jelenik meg. Jól látható, hogy elég jelentős azon játékosok száma, aki 

biológiai nemével ellentétes szerepet játszik a WoW-ban. Elképzelhetőnek tartom, hogy 

pont azért, mert nagyon kevés a játékban a biológiai nemét tekintve nőnemű játékos, és 

a fantázia határtalan mivolta arra ösztönzi a férfi akat, hogy teljes virtuális társadalmat 

építsenek fel. A virtuális társadalom komplexitása – csakúgy, mint a fi zikai világunké 

– abban rejlik, hogy mindkét nem képviseli magát benne. A 34 nőből 3 játszik férfi  

karakterrel, 31 pedig neméhez hűen, nővel. Ez az eredmény egybevág egy korábban 

végzett tanulmánnyal, amelyben szintén a férfi ak javára történt ez az úgynevezett vál-

tás. A szerzők úgy érvelnek, hogy a nők jobban ragaszkodnak a nemi szerepeikhez, 

míg a férfi ak kalandvágyóbbak, ezért változtatnak nemet a játékban.20 Egy lehetséges 

magyarázat, hogy a 3 nő, aki férfi val játszik, azért teszi mindezt, mert egy jellemzően 

férfi  társadalomban így könnyebben tud érvényesülni, illetve a 31 nő, aki nőként játszik 

17 WALLACE 2002.
18 ANGEL 2008
19 BESSIÉRE ÉS MTSAI 2007
20 GRIFFITHS – DAVIES – CHAPPELL 2003
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úgy véli, hogy előnyökhöz juthat, ha a gyengébbik nemet képviseli, ez számukra az 

adaptív stratégia. 

A számok alapján a nők konzekvensebben ragaszkodnak saját, biológiai nemük 

megjelenítéséhez, mint a férfi ak. Az is elképzelhető, hogy a férfi ak, akik nőként mu-

tatkoznak, pont azért teszik ezt, hogy nagyobb fi gyelmet kapjanak. Találkoztam olyan 

férfi  játékossal, aki egyértelműen elmondta, hogy a női karakterével lényegesen fi gyel-

mesebbek, kedvesebbek és engedékenyebbek a játékosok, mint a férfi  karakterével.

A férfi ak, akik a WoW-ban férfi ként játszanak, jellemzően ember, és élőholt karak-

tert választanak a legnagyobb százalékban. Érdekes, hogy azok a férfi ak, akik női karak-

terrel lépnek be ebbe a világba, ezzel szemben az éjelfet, illetve a vérelfet preferálják. 

Az utóbbi két faj meglehetősen feminin vonású, kecses, vékony. Ezen a ponton úgy 

gondolom kirajzolódik, hogy a nemcserét követően a játékosok megpróbálják hozzá-

igazítani a karakterüket a választott szerephez, tehát aki férfi  létére női karaktert vá-

laszt, jellemzően a nőiesebb jelleget preferálja. Különösen érdekes eredmény, hogy 

azok a férfi ak, akik női karakterrel vesznek részt a WoW-ban, szignifi kánsan magasabb 

neuroticizmus értékkel rendelkeznek a férfi  karakterekhez képest. Úgy tűnik, hogy ez 

a vonás meghatározó abból a szempontból, hogy milyen nemű karaktert választanak 

a játékosok. Más kutatásokkal összevetve analógiát vélek felfedezni a valós és virtuális 

nők, illetve férfi ak között, jóllehet, mind a női, mind pedig a férfi  karakterekkel férfi ak 

játszanak.21 Az eredmények egyértelműen azt mutatják, hogy a virtuális nők és férfi ak 

neuroticizmuson belüli eltérései megegyeznek a biológiai férfi ak és nők között fellelhető 

eltérésekkel. Ezek szerint azok a férfi ak választanak női karaktert, akik a neuroticizmus 

dimenzió mentén közelítenek a női populációban mért eredményekhez. Meglepő, hogy 

a férfi  karakterek a lelkiismeretesség vonás mentén érnek el magasabb átlagot a női 

karakterekhez képest. Az önfegyelem, a kompetencia, a rendszeretet, a megfontoltság 

és a teljesítménykésztetés mind szignifi káns eltérést mutat a férfi ak javára. Úgy tűnik, 

hogy azok a férfi ak, akik jobban ragaszkodnak biológiai nemük konzekvens megjele-

nítéséhez, pont azért teszik, mert erősebb bennük az ellenállás a megszokottól eltérő 

viselkedéssel szemben. Ez az eredmény egyezést mutat a lelkiismeretesség dimenzió 

pontos meghatározásával kapcsolatban, miszerint az ilyen egyének ellenállóbbak a 

csábítással szemben. A másik oldal – azok a férfi  játékosok, akik női karakterrel játsza-

nak – fl exibilisebb, őket könnyebb eltéríteni céljaiktól. Felületesebbek, hanyagabbak, 

hedonistábbak, könnyebben elcsábulnak és gyengén uralják az impulzusaikat.22

A női karakterrel játszó férfi ak jellemzően druidát választanak, akik pedig férfi ként 

játszanak, harcost. A druida jellemzője, hogy szupportív, támogató jellegű, a gyógyítás 

az erőssége. A harcos nevéből adódóan is jól tükrözi a maszkulin jelleget, ez a típus a 

mítoszokból ismert hős virtuálisan manifesztálódó ideája. 

A személyiségvonások mentén igazolódni látszik a hipotézisemben felvetett elkép-

zelés, miszerint a támogató jellegű karakterek alapvetően eltérnek a nem támogató jel-

legűektől. Azok a játékosok, akik szupportív karakterrel játszanak lényegesen maga-

sabb átlagpontszámot érnek el a barátságosság dimenzión. 

Ezzel szemben a nem szupportív játékosok a neuroticizmus dimenzión mutatják a 

magasabb értékeket. Összefoglalva tehát a virtuális nők jellemzően szupportív entitá-

sok bőrébe bújnak, míg a férfi ak jobban preferálják a maszkulin, harcos jelleget, ezen 

21 BROODY 1999.; SCHMITT – VORACEK 2008.; FEINGOLD 1994.; KRING – GORDON 1998.; CHAPMAN ÉS 

MTSAI 2007.
22 JUHÁSZ 2002.; MIRNICS 2006.
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felül pedig azok, akik mások támogatását tűzik ki célul, alapvetően barátságosabbak az 

őszinteség és a bizalom alfaktorok mentén.

Úgy tűnik, hogy nem tudunk másként viselkedni ebben az újszerű kibertérben, 

mint ahogy azt a fi zikai valóságunkban tesszük. Az, hogy stabil vonásaink tekintetében 

is eltérések mutatkoznak, bizonyíthatja azt a tényt, hogy a valóságban megtapasztaltak-

tól, illetve a valóságban kialakultaktól nem tudunk elvonatkoztatni. Úgy vélem, hogy 

az eredményeim összességében bizonyítják a hipotézisemet, miszerint nem a virtuális 

karakter választ minket, hanem mi választjuk azt. 

Véleményem szerint a virtuális világ a való világ leképződése. Összességében nem 

tudunk másokká válni, mint amilyet a vonásaink meghatároznak nekünk. Természete-

sen próbálgathatunk identitásokat, ahogy azt a bevezetőben említettem, lehetünk az 

interneten bölcs professzorok, majd egy következő alkalommal újra hóbortos fi atalok, 

váltogathatjuk akár minden nap azt, hogy milyen faj vagy kaszt bőrébe bújunk, de alap-

vetően bármilyen entitásként jelenünk is meg, azok továbbra is mi magunk leszünk.

Összegzés, kitekintés

A bemutatott kutatások jól szemléltetik azt, hogy két irányvonalat lehet megkülönböz-

tetni. Az első vizsgálat a játékszoftver oldaláról világítja meg a játékban történő immer-

zió természetét a zenei aláfestés függvényében. A másik pedig a játékos szemszögéből 

közelíti meg azokat a faktorokat, amelyek szerepet játszanak a játékélmény kialakulá-

sában. Ahhoz, hogy a pszichológia a számítógépes játékok minőségén javíthasson, a 

két oldal együttes vizsgálata szükséges. Olson (2010)23 például a játékoshoz kapcsolódó 

motivációs tényezőket tárja fel, amelyek három dimenzió mentén különülnek el. Ebben 

az értelemben beszélhetünk szociális, érzelmi és intellektuális motivációról. Ezek isme-

rete szükséges, de nem elégséges a játékélmény jelenségköréhez tartozó mechanizmu-

sok precíz megértéséhez, így számításba kell venni a játék által eredendően predesz-

tinált tényezőket. Ide sorolható a realisztikusság, feedback, grafi ka, karakter-választás, 

háttérzene és a háttértörténet. Megállapíthatunk továbbá olyan általános tényezőket, 

mint például a fl ow-élmény vagy a presence, amely egyfajta játékon belüli „fi zikai” 

jelenlétet fed. Fizikai jelenlét egy virtuális közegben, ami önmagában meglehetősen 

paradox, de nem elképzelhetetlen. Az érzékszerveink – függetlenül attól, hogy a tér, 

amelyből az ingereket kapják fi zikai vagy sem – aktívan működnek.

Úgy véljük, hogy az általunk végzett, illetve tervezett kutatások hozzájárulnak a vir-

tuális világban működő folyamatok feltérképezéséhez és megértéséhez, mindemellett 

a témában folyó vizsgálatok hasznos információval szolgálhatnak mind a pszichológia, 

mind a játékfejlesztés számára. 
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Importance of correct determination 

of the body weight, body height and the body mass 

index of people with lower limb amputation

Background: Approximately 65 amputations can be expected for 100,000 inhabitants per year in 

Hungary, 57 of them are lower limb amputation. The representation of peripheral vascular disease 

reached 80–90% of the causes of amputation in Hungary and in the developed countries at the end 

of the last century.

Aims: To determine the total body weight and the body mass index (BMI) of amputees, methodology 

that can be used in practice.

Methods: Calculation of total body weight from measured or estimated body weight and body height, 

determination of BMI that is needed to (nutritional) rehabilitation.

Subjects: adult lower limb amputees. Calculation of BMI from measured body weight and body height 

without correction is often an incorrectly applied method in the practice. Authors represent the 

distorting results of this incorrect practice in 49 (31 males and 18 females) unilateral amputees 

and in 10 (8 male and 2 female) both legs (femur) amputees. In the absence of both lower limbs 

estimation of the body height from the length of the ulna is a reliable method.

Results: according to the BMI values calculated from the “original” data only one third of these patients 

belonged to the optimal category and one third have BMI≥30.0. Considering the weight of the 

missing limb, 45 patients belonged to other category.

Conclusions: Authors are aware of the limited usability of BMI (especially regarding people older than 

65 years), however, intend to draw attention to the incorrect classifi cation that results form false—

routine—use and the opportunities for practical use.

Background

Lower limb arterial obstruction is a potential disease. According to international surveys 

30% of the population over 50 is at risk, so in Hungary nearly one million people can be 

affected. The stenosis and the obstruction of the arteries are serious health and social 

burden due to the estimated 7,000 limb amputations per year.1 

Amputation is the removal of body parts and organs with all types of tissues.2

Peripheral vascular disease, commonly known as atherosclerosis, is the manifestation 

of general atherosclerosis. In this disease, stenosis mostly occurs in the arteries of the 

lower limb, late diagnosis of it can lead to amputation. Data characterizes the national 

situation; in 2005, more amputations were performed than surgeries for lower limb 

artery reconstructions.3

6,733 lower limb amputations were performed in Hungarian vascular surgery 

departments in 2004. According to the database of “Gyógyinfok”, approximately 65 

I Faculty of Health Sciences, University of Pécs, Pécs, Hungary
II „Kaposi Mór” Teaching Hospital, Kaposvár, Hungary
1 KOLLÁR – SZEGEDI 2007. 2249.
2 KULLMANN 1999. 99.
3 BORNEMISZA 2010. 51.
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amputations can be expected for 100,000 inhabitants per year in Hungary, 57 of them are 

lower limb amputation. Just over one third of the lower limb amputations done below 

the level of the knee (from these 1/3 is performed on the lower leg and at the level of the 

ankle). Comparative data with the Western European and Northern American States: 

25–30 lower limb amputations per 100,000 inhabitants per year, in more than 50% knee 

is kept (in some countries is about 60%), only 5–10% of these amputations are at the 

level of the ankle or the lower leg.4

Diseases that lead to lower limb amputation in the order of prevalence: vascular 

disease and diabetes (>80%), trauma (14%), cancer (<3%), infl ammatory disease, limb 

malformation and other causes together (<4%).5

The possibility of amputation increases by aging. Most frequently performed in 

50–70 years old people. More than 70% of the amputees are males. 50–70% of all non-

traumatic amputations performed in patients with diabetes in the United States that 

means 20–30,000 amputations in every year. Also approximately 20,000 lower limb 

amputations are performed in people with diabetes in Germany per year.6

Aim of the study

The aim of the study was to determine the whole body weight and body mass index 

(BMI) of lower limb amputees, to apply a methodology that can be used in practice. 

In this way, we calculated BMI from the measured or estimated body weight and body 

height and compare the BMI and the corrected BMI. We also aimed to support the 

rehabilitation of these patients with this method.

Methods

Determination of corrected BMI that is required in (nutritional) rehabilitation. The whole 

body weight was determined from measured or estimated body weight and body height. 

There are different ways to estimate body height. We can calculate it form the length 

of the ulna. Measure the length between the processus olecranon and the processus 

styloideus, if it is possible on the left side. Estimate height according to sex and age 

with the help of a table. In this way, we can include people in the screening who were 

dropped out earlier or “produced” false results.

Another way to estimate body height is the application of a formula. While the arm is 

at the height of the shoulder measure the distance between the middle of the collarbone 

and the mid-fi nger (demi-span). From the result of it, we can calculate the body height. 

There are two different formulas, one for females and one for males.

Females: Height in cm = (1.35 × demispan in cm) + 60.1

Males: Height in cm = (1.40 × demispan in cm) + 57.87

Calculation of BMI from measured body weight and body height without correction 

is often an incorrectly applied method in the practice. This method results in differences 

compared to the corrected BMI. According to BMI, without correction we can state 

4 ANGIOLÓGIAI ÚTMUTATÓ 2009
5 KULLMANN – BELICZA – LÁSZLÓ 1997. 2327.
6 WINKLER 2000. 189.
7 A GUIDE TO COMPLETING THE MINI NUTRITIONAL ASSESSMENT MNA
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that, if the basis of the nutritional rehabilitation is false, the rehabilitation cannot be 

successful.

Estimated BMI

First, we have to estimate the body weight of the patient including the missing limb. 

The entire leg is 16% of the whole body.

There is in example for the calculation:

A man whose height is 172cm and his weight is 58kg, one of his entire leg has been 

amputated. 

Corrected BMI:

Estimated body weight = actual body weight ÷ (1 – the percentage of the missing 

limb) 

Example: 58 (kg) ÷ (1–0.16) = 58 (kg) ÷ 0.84 = 69.1 (kg)

Calculation of BMI = estimated body weight ÷ body height (m)2

Example: 69.1 ÷ (1.72×1.72) = 23.4 

Calculation of BMI without correction = 58 ÷ (1.72×1.72) = 19.6

In this example, the differences can be well recognized.

Subjects

Adult lower limb amputees took part in the survey, 49 (31 males and 18 females) 

unilateral amputees and 10 (8 males and 2 females) both legs (femur) amputees. 

Their body weight and body height was measured or estimated, than the BMI was 

calculated.

Results

Calculation of BMI from measured body weight and body height without correction is 

often an incorrectly applied method in the practice. Authors represent the distorting 

results of this incorrect calculation.

According to the BMI values calculated from the “original” data, only one third 

of these patients belonged to the optimal category and one third have BMI≥30.0. 

Considering the weight of the missing limb, 45 (76.3%) patients belonged to other 

category from the 59 patients.

We compared the BMI values with and without correction (Figure 1). According to 

the results 100% of the males in the overweight category, 91.7% in the optimal category 

and 66.7% in the undernourished category were classifi ed wrong. Only in the extreme 

obese category were all the patients in the good category. 

If we calculate without correction, the body weight of these people is less than 

calculating with the weight of the missing leg. To get correct results, we have to calculate 

with the weight of the leg. Many times it is also a fault in the practice that the medical 

stuff says to the patients after the surgery that weight loss happened because of the 

surgery and the patient have to gain these kilograms back.

100% of the females with optimal BMI, 66.7% of the overweight, 50% of the obese 

and 50% of the undernourished were in the wrong group according to the comparison 

of BMI and the corrected BMI values (Figure 2). 
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Only in the extreme obese category were 100% of the patients (both males and 

females) in the good category comparing the BMI values with and without correction. 

It is obvious, because if someone is extremely obese without the weight of the missing 

leg, the patient also belongs to the extreme obese category with the weight of the leg. 

There are no differences in the category in his case, but the correct BMI value is very 

important in the rehabilitation, because there are differences in the nutritional/feeding 

plan and rehabilitation, for example between a patient with BMI = 46 [kg/m2] and a 

patient with a BMI = 63 [kg/m2].
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Figure 1. Correct and false BMI categories of unilateral male amputees

Figure 2. Correct and false BMI categories of unilateral female amputees
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Figure 3. Correct and false BMI categories of bilateral amputees

The results of both legs amputees are differing from the group of unilateral amputees. 

Both legs missing, in this way there are major differences between the results of BMI 

calculation with and without correction. All patients were in a wrong category except 

for patients from the extremely obese group. If we consider the fi ve BMI categories, we 

can see that 80% is the possibility of categorizing patients in a wrong group (Figure 3). 

Figure 4. Correct and false BMI categories of all patients

The biggest problem is in the optimal and overweight group. Almost every patient is 

in the wrong category (Figure 4). 
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A 82 years old male with bilateral amputations had the highest BMI, without correction 

it was 46.4 [kg/m2]; with correction it was 67.5 [kg/m2]. A 67 years old male had the lowest 

BMI, without correction it was 13.8 [kg/m2], with correction it was 20.1 [kg/m2]. We can 

see the huge differences between the BMI values. There are differences in the nutritional 

therapy of a male with a BMI 46.4 [kg/m2] and with 67.5 [kg/m2]. A male whose BMI is 13.8 

[kg/m2] needs therapy because he is malnourished and also the degree of malnutrition is 

serious, so he needs nutritional therapy, the BMI 20.1 [kg/m2] is optimal, so it is a fault if 

we start to feed him to gain weight because he will gain overweight.

Uncorrected BMI formula underestimates body fat in unilateral amputees and 

overestimates body fat in subjects with bilateral amputations.8 In bilateral amputees, if 

we use the corrected body height and the uncorrected body weight it also underestimates 

the BMI, as we can see in the results.

Conclusions

Authors are aware of the limited usability of BMI (especially regarding people older 

65), however, intend to draw attention to the incorrect classifi cation that results form 

false—routine—use and the opportunities for practical use.

The nutritional status of lower limb amputees is a very important factor in many 

aspects: after the surgery—in wound heeling, later because of the prosthesis—make a 

prosthesis that is right in size and also to achieve optimal nutritional status and keep it.

Steps for successful (nutritional) rehabilitation:

1. Correct determination of nutritional status

2. To make a nutritional/ feeding plan

3. Regular control, modify the plan if it is necessary

These steps are required to help and to make the prosthesis and in the use of it. 

All these steps make it possible for the patients to move more, and in this way the 

rehabilitation will be successful.
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Dombi Judit

Intercultural communicative competence 

in Hungarian and Slovak contexts

Constructing a qualitative interview schedule

Introduction

Effective communication is vital, and the need for it has never been more 

emphasized than these days when people from different national, cultural and 

linguistic backgrounds interact in the course of their daily lives. Successful intercultural 

communication requires a combination of attitudes, knowledge and skills, which 

became known under the construct intercultural communicative competence (ICC).

The highly complex nature of ICC together with apparent inconsistencies in 

published research require further studies on the construct. To address this need, a series 

of studies were designed and implemented among Hungarian and Slovak university 

students between January, 2012 and March 2012. The aim of these studies was to better 

understand the nature of students’ ICC, to fi nd out how they perceive intercultural 

situations, how they communicate in intercultural situations, and most importantly to 

come up with an instrument that sheds light on which variables actually infl uence ICC, 

so that once knowing these variables, instructors could tailor their teaching to include 

activities developing ICC. These empirical studies were funded by the generous support 

of the International Visegrad Fund. This paper presents the construction of the fi nal 

qualitative interview schedule. 

Theoretical Background

One way of describing whether an individual is competent in intercultural situations 

is to refer to their ICC. Byram (1997) argues for using the term ICC, as it displays and 

maintains a link with recent traditions in FLT, but at the same time it broadens the 

concept of communicative competence (CC) in different ways (p. 3). Although Byram 

places the construct in the context of FLT, he calls attention that FLT cannot and should 

not claim sole responsibility for the teaching of ICC. 

Byram (1997) defi ned ICC in the fi rst chapter of his monograph as the ‘individual’s 

ability to communicate and interact across cultural boundaries’ (p.7). An individual 

with intercultural competence (term used by the authors), in Byram and Fleming’s 

defi nition ‘has the knowledge of one, or, preferably, more cultures and social identities 

and has the capacity to discover and relate to new people from other contexts for which 

they have not been prepared directly’ (BYRAM – FLEMMING 1998. 9.). Byram defi ned 

the IS as someone who, being aware of cultural differences and similarities can function 
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as a mediator between distinct cultures and diverse sets of beliefs, values and behaviors 

(BYRAM 2008. 78.). 

This leads to the assumption that FLT should focus on educating intercultural 

speakers (IS), who possessing these qualities, are able to negotiate meaning in 

interactions involving interlocutors of various cultural backgrounds.  The role-model of 

the native speaker (NS), as the desired outcome of FLT has frequently been challenged 

ever since Henry Widdowson (1994) raised the issues of ownership and norm-providing 

in his seminal article. 

As Byram (1997) describes, there are at least two grounds for criticizing the NS as 

the model in FLT. The fi rst is a pragmatic concern: requiring learners to master the 

foreign language to the same extent its NSs do is an impossible target. Literature in 

FLT clearly demonstrates the differences in conditions under which learners and NSs 

learn and acquire the language. The second ground of criticism draws on questions of 

identity-formation: identifying with the NS model, learners of a language may abandon 

one language in order to perfectly master another language, and in striving to become 

accepted members of a new linguistic community they are at the risk of losing their 

identities (BYRAM 1997. 11., see also KRAMSCH 1998a; NORTON, 1997; 2000). The 

requirement that learners should adopt the NS as a model is labeled alarming by Jaeger 

(2001), emphasizing the threat inherent in shifts of power-relations in communication 

in favor of the NS. 

Thus, literature suggests, substituting the NS model with the IS model as the 

ultimately preferred outcome of FLT is both appropriate and timely (BYRAM 1997, 

2003; BYRAM – FLEMMING 1998, JAEGER, 2001, KRAMSCH, 1998b).

The next section aims at justifying the choice of the research design. Qualitative 

interviewing was regarded as suitable means of data collection for various reasons. I 

fi nd qualitative interview a useful approach as it provides unique opportunities to gain 

in-depth understanding of the ways participants shape their beliefs and develop their 

schemes in connection with intercultural experiences. 

Interviews

Qualitative interviews are particularly valuable ways of gathering data in the social 

sciences. Rubin and Rubin (1995) use the term ’night-vision goggles’ to refer to qualitative 

interviews, hinting at the fact that this instrument enables researchers to see what is not 

ordinary on display. In their defi nition, qualitative interviews are extended discussions, 

in which the researcher gently guides the participant(s) (RUBIN – RUBIN 1995. 4.).

The interview is the most often used method in qualitative inquiries in a variety of 

contexts for diverse purposes (DÖRNYEI 2007. 134; MACKEY – GASS 2005. 1711). Its 

prevailing popularity might be due to the fact that it is based on an everyday practice: 

conversation, i.e. a basic mode of human interaction (KVALE 1996; DÖRNYEI 2007). 

Qualitative interviews go beyond everyday conversations as they employ a careful 

questioning and listening approach aiming at gathering thoroughly tested information 

(KVALE 1996. 6). 

In the course of the interview the researcher and the interviewee develop a special 

relationship within a conversational framework that may infl uence the process of 

interviewing (RUBIN – RUBIN 1995. 79.). There are two metaphors to describe the 

interviewer’s role: the interviewer as a miner, and the interviewer as a traveler (KVALE 
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1996. 9). In the fi rst metaphor, the interviewer seeks to dig out knowledge from under 

the surface, whereas in the latter the interviewer explores the domains of an unknown 

world through a journey with a fellow traveler (the interviewee). These two metaphors 

may as well be viewed as representing two distinct understandings of knowledge 

formation: the miner metaphor depicts the modern understanding that knowledge is 

given, while the traveler metaphor portrays the postmodern, critical understanding of 

knowledge as constructed through experience (KVALE 1996. 5.). 

The main strength of interviewing is that it is a socially accepted practice of obtaining 

information and most people feel comfortable with it (DÖRNYEI 2007. 143.). Another 

advantage is that interviews enable researchers to study participants’ self-reported 

perceptions and attitudes and in cases of vague answers further information can be 

elicited (CRESWELL 2003. 186; MACKEY – GASS 2005.173.). 

Nevertheless, there are also drawbacks. The fi rst concern is that interviewing 

requires good communication and social skills. The researcher’s presence may as well 

bias responses, and it is also crucial that though relaxed atmosphere helps participants 

to provide fl uent accounts, the setting in which the interview is conducted is not the 

natural fi eld setting (KVALE 1996; CRESWELL 2003; MACKEY – GASS 2005; DÖRNYEI 

2007.). 

Interviews can be divided into different types according to the number of 

participants, thus, we can differentiate between (1) one-to-one interviews and (2) focus 

group interviews. One-to-one interviews are easier to set up, and they result in in-

depth understanding of experiences, feelings and attitudes of a single individual. Focus 

group interviews on the other hand need more preparation to arrange, nonetheless it is 

popular, as it yields abundant data (DÖRNYEI 2007. 132–145.). Also, participants may 

infl uence one another …

Interviews can also be categorized by their degree of structure: (1) structured 

interviews follow a pre-prepared ‘guide’, and in the course of these interviews researchers 

have control of the conversation to a great extent and do not allow participants to be 

off-topic or too verbose. These interviews are ‘verbal questionnaires’ (MACKEY – GASS 

2005. 173) and are basically used in situations where a questionnaire would be adequate 

but not feasible (DÖRNYEI 2007. 135). The second, less rigid category is (2) the semi-

structured interview, in which a written list of questions is used by the researcher as 

a guide, however, the interview is open-ended, and the participant is encouraged to 

elaborate on arising issues. In case of (3) unstructured interviews only the opening 

questions are prepared in advance, and the researcher has no directive role in the course 

of the conversation (MACKEY – GASS 2005. 173–174; DÖRNYEI 2007. 135–136). 

A third principle to categorize interviews is the number of sessions. Though (1) 

single sessions are typical in qualitative research (KVALE 1996. 45; DÖRNYEI 2007. 

134), (2) multiple sessions have gained attention recently. However, as Dörnyei 

notes, the multiple session format is not to be confused with a longitudinal interview 

study, because the purpose of the former is to arrive at a full account of information, 

whereas longitudinal interview studies aim to record and document temporal changes 

(DÖRNYEI 2007. 135). 

With regard to these classifi cations, the proposed study is a one-to-one, semi-

structured single session interview study involving 2 participants. The study was 

designed to see how the data collection instrument works in Hungarian and Slovak 

settings, and to uncover which changes are needed prior to its implementation. 
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The Interview Schedule

This section presents the interview schedule designed to serve as a data collection 

instrument in the qualitative study. The interview schedule is meant to be administered 

with both Hungarian and Slovak participants. The semi-structured nature of the 

schedule allows for minor modifi cations to fi t the respective context to a greater 

extent. The language of the interview schedule is English, which is spoken as a FL by 

the participants. As the future participants are language majors, and have a C1 level 

English language profi ciency, it is expected that they will be able to speak about their 

experiences and ideas in English. 

The questions were carefully selected based on repeated reading of corresponding 

theoretical literature and considering fi ndings of related empirical studies.

The questions in the interview schedule help to elicit basic information about the 

participants’ academic backgrounds, their beliefs about language learning, their ideas 

about intercultural encounters, their attitude towards other languages and cultures and 

their motivation. 

The fi rst set of questions asks about participants’ backgrounds, their general learner 

characteristics, their motivation to learn English and become English majors and their 

attitudes towards foreign languages and cultures. 

1. How old are you?

2. How long have you been studying English?

3. If you had to evaluate your English profi ciency on a six-point scale, where one is  

non-profi cient and six is highly profi cient, how would you evaluate it?

4. Why did you decide to become an English major?

5. Do you speak other languages as well? If yes, which ones?

6. Why do you think English (or other languages) are interesting to study?

7. What would you like to know about English culture?

8. What would you like to know about American culture?

9. Which other cultures do you fi nd interesting?

10. Why do you enjoy studying about culture?

11. How do you feel when you see foreigners in the city where you live?

12. How do you feel when you have the opportunity to visit other countries?

The second set of questions was more specifi c, trying to fi nd answers to how 

students defi ne and intercultural encounter, what feelings and ideas they associate 

with such encounters, and what factors they believe help them in overcoming possible 

breakdowns. These questions were the following:

1. Please describe a previous intercultural experience!

2. Where did it happen? 

3. Who were the participants?

4. Can you please describe the context of the encounter?

5. What exactly happened?

6. Which language(s) did you use?

7. Was the encounter successful or unsuccessful? Why?

8. How would you describe your interlocutor?
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9. What was your attitude towards your interlocutor?

10. Would you like to meet them again?

11. What would you do differently now?

12. What have you learned from the experience?

Administration

In order to fi nd out whether the questions are clear, and participants would understand 

them, I conducted a pilot interview with a Hungarian English major. In the pilot session 

the administration of the interview took 55 minutes. The pilot interview was digitally 

recorded and transcribed. The participant of the pilot interview understood all the 

questions and answered them in detail. No modifi cations were needed, as the questions 

elicited the type of information they were designed to elicit. 

As a result, the interview schedule is no ready to be used in the qualitative study. Ten 

interviews will be conducted in May-June, 2012, fi ve in Pécs and fi ve in Bratislava. The 

qualitative content analysis of the interview will help us to better understand Hungarian 

and Slovak English majors’ ICC, and their ideas and feelings concerning intercultural 

encounters. 

Conclusions

This paper presented the construction and piloting of an interview schedule that was 

designed to better understand Hungarian and Slovak English majors’ intercultural 

experiences. It was confi rmed that the schedule is ready to use in the study context in 

both countries. The qualitative studies to be conducted will provide detailed answers on 

how participants perceive intercultural encounters, what helps them and what hinders 

their success. 
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Duga Zsófi a

Az alumni-rendszer szerepe a hazai felsőoktatásban

Bevezető

Az elmúlt néhány évtizedben a nemzetközi és a hazai felsőoktatási piacon is igen 

erőteljes változások mentek végbe. A felsőoktatás a 21. század információs tár-

sadalmának egyik meghatározó és kétségkívül legdinamikusabban növekvő ágazatává 

vált. A világ országainak felsőoktatási rendszerében közel 130 millió hallgató tanul, s 

ezen hallgatók közül megközelítőleg 2,8 millió fő külföldi státusúnak minősül. Egyes 

becslések szerint a felsőoktatásban tanuló hallgatók száma 2020-ra elérheti a 250 millió 

főt – akik közül közel 8 millió fő lesz várhatóan külföldi státusú, s az előrejelzések sze-

rint Európában dinamikusabban fog növekedni a külföldi hallgatók száma, mint a hazai 

hallgatóké (Opendoors 2009). 

Hazánkban a rendszerváltozást követően a felsőoktatási törvény lehetővé tette, hogy 

az állami fi nanszírozású intézmények mellett alapítványi, egyházi és külföldi fi nanszí-

rozású intézmények is megjelenjenek képzési kínálatukkal, valamint utat engedtek a 

költségtérítéses képzési forma bevezetésének is. Mindez nagyarányú felsőoktatási ex-

panziót idézett elő. Már nemcsak a beiskolázás előtt álló korosztály érdeklődött élénken 

a diplomaszerzés lehetősége iránt, hanem azon munkavállalók is, akiknek korábban 

nem volt módjuk felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytatni. Ezzel egyidőben 

a beiskolázás előtt álló korosztály száma is jelentősen megnőtt. A megváltozott elvá-

rások rendszerében a duális szerkezetű magyar felsőoktatási rendszer már nem tudta 

megfelelő színvonalon kielégíteni a hallgatók, munkáltatók elvárásait, a szerkezeti re-

formja elkerülhetetlenné vált. Egyik lehetséges megoldásként szolgált a problémára az, 

hogy Magyarország a Bolognai Egyezmény 1999-es aláírásával elkötelezte magát, hogy 

aktív részese lesz az Európai Felsőoktatási Térségnek. Az oktatási miniszter által 2002-

ben elindított „Csatlakozás az Európai Felsőoktatási Térséghez” elnevezésű kétéves 

program, 2004. év végén befejeződött. Ennek eredményeként elkészült és széles körben 

megvitatásra került a Bologna-folyamat megvalósítását célzó, átfogó felsőoktatási re-

form-koncepció. Ezen koncepció alapján 2004 tavaszán a kormány elfogadta a „Magyar 

Universitas Program”-ot, amely a későbbi jogszabályalkotási program szakmai és poli-

tikai konszenzuson alapuló feladatait is meghatározza. A magyarországi felsőoktatási 

intézményeknél 2003 szeptemberétől a kreditrendszer (Európai Kreditátviteli Rendszer 

– ECTS), majd 2004 szeptemberétől az egységes oklevélrendszer (Europass), s 2006-tól 

felmenő rendszerben a többciklusú képzési rendszer is bevezetésre került. Hat szakon 

azonban (orvos, állatorvos, gyógyszerész, fogorvos, jogász, építészmérnök), úgyneve-

zett osztatlan képzésben vehetnek részt a jelentkezők, a képzés speciális jellege miatt 

ezeken a szakokon alapképzésben nem szerezhető fokozat. Jelenleg 72 állami, egyházi 

és alapítványi intézmény és azon belül 170 kar működik Magyarországon. (Felvi 2012)

A magyar felsőoktatási intézmények azonban számos problémával küzdenek. Egy-

részt folyamatosan csökken hazánkban a népesség száma, ebből adódóan a felsőoktatás 
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hagyományos beiskolázási bázisa is csökkenő tendenciát mutat – (Az Oktatási Hivatal 

ez évi adatai szerint a meghirdetett 156 ezer középiskolás helyből közel 56 ezer üre-

sen maradt) (Rudas 2007). A másik erősödő tendencia: az állam igyekszik csökkenteni 

a felsőoktatás fi nanszírozásában való szerepvállalását, mely abban mutatkozik meg, 

hogy az államilag fi nanszírozott képzésre felvehető hallgatók keretszáma folyamatosan 

csökken, valamint az állami fi nanszírozás struktúrája átalakulóban van. Az informati-

kai, műszaki, természettudományi képzési területre felvehető hallgatói keretszám nö-

vekszik, míg a bölcsészettudományi és közgazdaságtudományi, jogtudományi képzési 

területre felvehető hallgatói keretszám csökkenése várható az elkövetkező években. A 

felsőoktatási intézményeknek muszáj a kieső bevételeik pótlásáról gondoskodniuk, 

hogy működésük zavartalan legyen. Ezért az elmúlt évtizedben itthon is felerősödött 

az egyetemek szolgáltató, vállalkozó jellege. A magyar felsőoktatási intézmények is el-

indították a munkaerőpiac igényeihez alkalmazkodó képzéseiket, idegen nyelvű képzé-

seiket, s egyik-másik intézmény már különféle szolgáltatásokat is kínál (karrierközpon-

tok, tanácsadás, tudományos együttműködés a vállalati szférával, stb.) a hallgatóknak, 

vállalatoknak. A felsőoktatás értékes árucikké vált, világméretű verseny indult meg a 

hallgatókért. 

Előadásom témaválasztásának aktualitását az adja, hogy hazánkban az egyetemek 

döntő többsége az alumni-rendszer kialakításának kezdeti lépéseinél tart: adatbázis-

kiépítés, alapszolgáltatások nyújtása (regisztráció, hírlevelek, magazinok, öregdiák 

találkozók szervezése). Ami pozitív változásnak tekinthető, hogy napjainkra gyakorla-

tilag majdnem minden hazai felsőoktatási intézmény végez diplomás pályakövető vizs-

gálatokat, melynek eredményei támpontot nyújthatnak az alumni-rendszer, az alumni-

szolgáltatások fejlesztéséhez. Az, hogy ez a folyamat hazánkban még csak gyerekcipő-

ben jár, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy egyetlen feldolgozható hazai szakcikket 

találtam a témában. A hazai alumni-rendszerek elemzéséhez a legfőbb támpontot az 

egyes egyetemek intézményfejlesztési, minőségfejlesztési dokumentumai, a DPR vizsgá-

latok adatai, valamint az intézményi, kari honlapok adták. 

Szolgáltatásfejlődés útja a hazai egyetemeken

Magyarországon a felsőoktatási intézmények a rendszerváltást követően, az 1990-es 

években kezdtek el apróbb, klasszikusnak mondható (fénymásolás, nyomtatás, hallga-

tói sport és szabadidős rendezvények szervezése, diákmunka közvetítés) szolgáltatáso-

kat nyújtani a hallgatóknak, ám ezen szolgáltatások köre rohamosan bővült – könyvtári 

szolgáltatás, jegyzetboltok, számítógép-internet használat, fénymásolók és ajándék-

boltok megjelenése, állásbörzék szervezése. A szolgáltatásokat kezdetben a Hallgatói 

Önkormányzatok által működtetett irodákban végezték, majd a potenciális fogyasztóré-

teg folyamatos bővülésével az egyszerű hallgatói irodák fokozatosan átalakultak Hallgatói 

Szolgáltató Központokká, Karrier Irodákká, s funkciójuk is bővült. A következő fokozat a 

továbbfejlődésükben az intézményen kívüli szereplők (üzleti világ résztvevői) bekapcso-

lódása volt, melyet követően a 2000-es évek elején az egyetemek már igyekeznek külön-

féle szolgáltatásokat nyújtani végzett hallgatóik, valamint az üzleti szféra számára is. 

Azt, hogy egy felsőoktatási intézmény milyen kapcsolt szolgáltatásokat képes nyúj-

tani hallgatói, végzett hallgatói, az üzleti, társadalmi élet szereplői részére, ma már az 

intézmények versenyképességét jelentősen alakító tényezőnek tekinthetjük. 
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Az egyetem jó hírnevének megőrzését, javítását alapvetően befolyásolja az adott 

intézményről a társadalmi tudatban kialakított kép minősége. A legjelentősebb mi-

nőségfejlesztő „eszköz” megítélésem szerint az elégedett hallgató, aki az intézménye 

jó hírnevét viszi szerte a világban. Éppen ezért a hallgatókkal való „foglalkozást” egy 

komplex, egész életpályán átívelő feladatnak tekintem. S hogy melyek az egymásra épü-

lő részelemei ennek a komplex folyamatnak?

– a beiskolázás folyamatában a hallgatók megnyerése (beiskolázási marketing),

– megfelelő tudáselemek közvetítése a hallgatók felé, egyetemi infrastruktúra fejlett-

sége (oktatótermek, laborok bútorzata, technikai felszereltsége, kollégiumi férőhelyek 

száma, színvonala, tantervek-tanmenetek tartalma, egyetemi könyvtárak, büfék minő-

sége, szabadidős, sport lehetőségek, valamint a felvett hallgatók elégedettségének nö-

velése különféle szolgáltatások nyújtása révén,

– kapcsolattartás a végzett diákokkal, számukra nyújtott szolgáltatások révén (dip-

lomás pályakövetés, alumni), 

– s mindezek mellett nagyon fontos, hogy az egyetem folyamatosan jó kapcsolatokat 

ápoljon az üzleti és civil szférával is. 

1. táblázat: Életpályán átívelő tevékenységtípusok mátrixa

Klasszikus szolgáltatási 

elemek

Fókusz: minden hallgató

(90-es évek elejétől)

Új típusú szolgáltatási 

elemek

Fókusz: hallgatók egyes 

csoportjai

(90-es évek végétől – 

2000-es évek eleje)

Tudásintenzív 

szolgáltatási elemek

Fókusz: individuum

(2000-től napjainkig)

Felvételi 

kapcsán

felvételi előkészítő tábor, 

nyelvtábor, gólyatábor és 

kiadványok, tájékoztató 

anyagok

nyílt napok tehetséggondozó progra-

mok, játékok, versenyek

Tanulmányok 

kapcsán

kollégium, sport és rek-

reáció, kultúra és klubok 

mentén szerveződő spon-

tán megnyilvánulások (pl.: 

öregdiák meccsek, beszél-

getés „híres” végzettekkel 

stb.)

állásbörze, karrier iroda, 

jegyzetbolt kialakítása és 

üzemeltetése, képzés- és 

szak specifi kus szolgál-

tatások kialakítása, kiad-

ványok megjelentetése, 

órarendi karrier kurzus 

bevezetése

testreszabott tanácsadás, 

személyre szabható kre-

ditbázisú tanulmányi 

programok (életvezetési, 

jogi, karrier tanácsadás)

Diplomaszerzés 

után

öregdiák klubok, tradici-

onális, szakok és szakmák 

szerint szerveződő kama-

rák, szövetségek, klubok 

alapján

egyetemi alumni alapítás, 

fundraising, diplomás pá-

lyakövetés

virtuális egyetemi közös-

ségek kialakítása és fenn-

tartása

Forrás: Majó 2009

A tanulmány szempontjából a fő kérdés az, hogy milyen folyamat eredménye-

képpen jutottak arra a következtetésre a hazai egyetemek, hogy alumni-rendszert/

-szervezetet építsenek ki, működtessenek? A szolgáltatástípusokat bemutató mátrix-

ból pontosan kiolvasható az egyetemek által nyújtott szolgáltatástípusok fejlődésének 

menete. Érdekes tény azonban, hogy a végzett hallgatókkal való folyamatos kapcsolat-

tartásban rejlő erőt a magyar egyetemek, főiskolák csak a 2000-es évek eleje-közepe 

táján ismerték fel. 
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Alumni rendszerek jellemzői a hazai egyetemeken

A hazai egyetemek döntő többsége viszonylag későn, a 2000-es évek során kezdett el 

alumni tevékenységet folytatni. Az alumni-szervezetek késői kialakításának számos 

oka van: 

– a magyar felsőoktatási intézmények korábban nem voltak „piacérzékenyek”, telje-

sítményüket nem diplomásaik munkaerőpiacon betöltött helye szerint ítélték meg,

– az egyetemek fi nanszírozás szempontjából többnyire nem támaszkodtak külső 

forrásokra, 

– viszonylag zárt rendszerben működtek,

– a képzés színvonalát tekintve a különböző intézmények között nem volt releváns 

különbség,

– a munkáltatók a diplomákat egyenértékűnek tekintették,

– az azonos érdeklődésű társadalmi csoportok kapcsolatépítésének és egymás támo-

gatásának társadalmi szempontból nem volt jelentősége.

A felsőoktatási intézmények többsége napjainkra már működtet valamilyen formá-

ban alumni-szervezetet. Ennek oka, az hogy az egyetemek es főiskolák mind nagyobb 

köre kezdi felismerni, hogy a végzettekkel való kapcsolattartás intézményesült formája 

számukra jelentős előnyöket biztosíthat. 

A hazai alumni-szervezetek működésüket elsősorban az angolszász országok min-

tájára alakították ki. Lényeges különbség azonban, hogy a hazai alumni-rendszerek még 

szervezeti fejlődésük kezdeti stádiumában vannak, társadalmi elismertségük, erejük 

meg sem közelíti az angolszász egyetemek rendszereit. Intézményeink számára jelenleg 

a legnehezebb feladatot a volt hallgatók összegyűjtése, egységes szervezetbe integrálá-

sa, a megfelelő adatbázis kiépítése okozza. Szintén jelentős különbség az angolszász 

gyakorlattal ellentétben, hogy hazánkban az alumni-szervezetek működése elsősorban 

egyetemi támogatásból (központi forrásokból) és pályázati forrásokból történik, míg az 

angolszász modellek esetén a költségeket elsősorban a tagok hozzájárulásaiból, tagdíj-

befi zetéseikből fi nanszírozzák. Hazánkban a legtöbb intézmény esetében:

– még nem alakult ki az erős érzelmi kötődés (közösségtudat, büszkeség, kötődés, 

segíteni akarás) a képzőintézmény és a végzett diákok között, 

– a megfelelően kiépített, széleskörű nemzetközi kapcsolatrendszer is hiányzik,

– a piacon jelenlévő, meghatározó cégek és az egyetemek közötti együttműködések 

fontosságának felismerése és kiaknázása is csak kezdeti stádiumban van. 

Ha megvizsgáljuk a hazánkban működő felsőoktatási intézmények által végzett, az 

öregdiákok számára nyújtott szolgáltatások típusait, az általuk végzett alumni tevékeny-

ségeket, igen vegyes képet fogunk kapni. Viszont ha az intézmények által működtetett 

alumni-szervezetek deklarált céljait vizsgáljuk, számos esetben egyezést fogunk talál-

ni. Majdnem minden intézmény deklarált alumni-rendszer működtetésével kapcsolatos 

céljai között megtalálhatóak az alábbi, kiemelt célkitűzések: 

– a végzett hallgatók összefogása, egységes, összetartó közösséggé szervezése,

– kétoldalú kommunikáción alapuló kapcsolattartás csatornáinak kiépítése,

– különböző típusú szolgáltatások biztosítása a végzett diákok számára,

– a végzett diákok igényeinek, szükségleteinek a felmérése,

– a végzett diákok megkeresése információszerzés céljából, amelynek eredményei 

segítséget nyújthatnak az intézményfejlesztési terv kidolgozásához, a képzési terv fej-

lesztéséhez, a szolgáltatások rendszerének fejlesztéséhez.
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A hazai egyetemek/főiskolák alumni szolgáltatásait vizsgálva azt tapasztaltam, 

hogy az intézmények jelentős része kétirányú kommunikáció megvalósítására, minél 

bővebb információ közvetítésére törekeszik a végzett hallhatóik felé. Általánosságban az 

alábbi tevékenységeket végzik (2.táblázat):

– adatbázis kiépítés, kapcsolattartás a végzett hallgatókkal,

– minden intézmény készít (vagy tervbe vette a készítést) havi rendszerességgel 

hírlevelet, melyet e-mailben juttat el a végzett hallgatók számára, 

– az intézmények jelentős része készít az öregdiákok számára magazint, kiadványt, 

melyeket évente egyszer vagy kétszer jelentetnek meg,

– találkozókat szerveznek, közreműködnek az évfolyam-találkozók előkészítésé-

ben,

– számos intézmény szervez szakmai, tudományos rendezvényeket,

– karriertanácsadó szolgáltatásokat (önéletrajz, pályaorientáció, állásközvetítés) 

biztosít,

– különböző kedvezményeket biztosít a végzett hallgatóknak (könyvtárhasználat, 

tandíjkedvezmény újabb képzéseken való részvétel esetén, különféle szolgáltatások 

kedvezményes igénybevétele).

2. táblázat: Alumni tevékenységek jellemzőinek összefoglalása 

néhány vizsgált magyar egyetem esetén

Forrás: Saját szerkesztés

Az alábbiakban a hazai alumni-rendszerek jellemzőit kísérlem meg bemutatni az 

alábbi vizsgálati szempontok alapján: 

– szervezet, struktúra típusa, 

– az alumni szervezetek működésének fi nanszírozási formái,

– tagság összetétele (ki lehet alumni tag? ), tagsági forma típusai,
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– tagsági viszony fi nanszírozási típusai,

– az alumni tagok számára nyújtott szolgáltatások típusai,

– az alumni rendszer tagjai által a képző intézmény (alma mater) számára nyújtott 

szolgáltatások típusai,

– volt hallgatók elérésének módja.

Az alumni szervezet, struktúra típusai hazánkban

A leggyakoribb, legelterjedtebb forma hazánkban az egyetemi rendszerbe beépült 

alumni-szervezet (ilyen például az ELTÉ-n, BME-n, DE-n, SZTE-n, PTE-n működő 

alumni-rendszer), valamint az egyesületi forma (Szent István Egyetem, Budapesti 

Corvinus Egyetem). Találtam még hazai példát szövetségként működő öregdiák szerve-

zetre (Pázmány Péter Katolikus Egyetem), valamint fórum jellegű alumni-szervezetet is 

(Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem).

Az alumni szervezetek működésének fi nanszírozási formái

A legtöbb hazai alumni-szervezet működési költségeinek 90%-át az adott egyetem fi -

nanszírozza, a költségvetésükbe beépített tételként. Emellett az alumni-szervezetek 

piaci támogatókat is keresnek, s a tagság által fi zetett tagdíjakat, adományok egy részét 

is a működési költségeik fi nanszírozására fordítják (bár ezen tételek hazánkban igen 

csekély mértékűek). Ritka kivételnek tekinthető a Budapesti Corvinus Egyetem, amely 

dominánsan az alumni-egyesület bevételeiből fi nanszírozza működését.

Ki lehet alumni tag? 

Itt igen sokféle gyakorlat azonosítható. A legtöbb hazai egyetem esetében az alumni- 

szervezet tagja az lehet, aki az adott intézményben szerezte meg diplomáját, s a vég-

zettség megszerzését követően csatlakozhatnak az alumni-szervezethez (Budapesti 

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Semmelweis Egyetem, Pázmány Péter 

Katolikus Egyetem..stb). Másik gyakran előforduló gyakorlat, hogy az alumni-rendszer 

tagjai lehetnek a végzett hallgatók mellett a jelenlegi hallgatók, az intézményben dolgo-

zó oktatók, kutatók, közalkalmazottak (Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Debreceni 

Egyetem). Az öregdiákok, valamint a végzős hallgatók is automatikusan az alumni-

rendszer tagjai lesznek. (Moholy-Nagy Műveszeti Egyetem). A Budapesti Corvinus 

Egyetem ezt úgy oldotta meg, hogy a tagsági viszony típusai között tett különbséget. Az 

alumni-szervezet rendes tagja lehet mindenki, aki az egyetemen szerezte meg diplomá-

ját, hallgatói tag lehet minden végzős évfolyamú hallgató, és pártoló tag lehet minden 

olyan hazai és külföldi természetes és jogi személy, aki pénzbeli és dologi adománnyal 

támogatja a szervezet működését. 

Az alumni tagsági viszony fi nanszírozási típusai

A leggyakoribb típus a hazai intézmények esetében az ingyenesség, azaz aki csatlako-

zik, semmilyen anyagi hozzájárulást nem kell fi zetnie kötelezően (Eötvös Lóránd Tudo-

mányegyetem, Debreceni Egyetem, Szegedi Tudományegyetem..stb). E mellett van tag-

díj befi zetését kérő tagsági viszony, bár hazánkban ez igen ritka. A hazai gyakorlatban 

ezt a problémát az egyetemek megpróbálják áthidalni. Ezen megoldásra említésre mél-
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tó példa a Pécsi Tudományegyetem által működtetett központi alumni-rendszer, ahol 

a végzett diákok számára eltérő tagsági formákat különböztetnek meg. Az elvi tagság 

az ingyenes, a „bázis tagság”-i viszonyért évente 2000 Forintot kell fi zetniük a végzett 

hallgatóknak, az „aktív tagság”-i viszonyért évente 6000 Forintot, míg a „támogató tag-

ság” esetén minimum 10 000 forint tagdíjat kell fi zetni évente. Ez esetben a befi zetendő 

összeg minimuma van csak meghatározva, a maximuma az egyén döntésétől függ.

Az alumni tagok számára nyújtott szolgáltatások típusai

Mikor ezt a kérdéskört vizsgáltam, azt tapasztaltam, hogy vannak bizonyos „alap” szol-

gáltatások, melyeket szinte minden alumni-rendszert működtető felsőoktatási intéz-

mény biztosít. Ugyanakkor vannak sajátos, egyedi szolgáltatások is. 

Általánosságban az alábbi tevékenységeket végzik a hazai intézmények:

– adatbázis kiépítés, kapcsolattartás a végzett hallgatókkal,

– minden intézmény készít (vagy tervbe vette a készítést) havi rendszerességgel hírle-

velet, melyet e-mailben juttat el a végzett hallgatók számára, 

– az intézmények jelentős része készít az öregdiákok számára magazint, kiadványt, 

melyeket évente egyszer vagy kétszer jelentetnek meg,

– találkozókat szerveznek, közreműködnek az évfolyam találkozók előkészítésében,

– számos intézmény szervez szakmai, tudományos rendezvényeket,

– karriertanácsadó szolgáltatásokat (önéletrajz, pályaorientáció, állásközvetítés) nyújt

– különböző kedvezményeket a végzett hallgatóknak (könyvtárhasználat, tandíjkedvez-

mény újabb képzéseken való részvétel esetén, különféle szolgáltatások kedvezményes 

igénybevétele).

Példák a sajátos, egyedi szolgáltatásokra: 

– a munkáltatók véleményének közlése a végzett hallgatókról,

– munkáltatók korlátozott hozzáférésének biztosítása az intézmény öregdiák adatbázi-

sához,

– saját e-mail cím, postafi ók biztosítása,

– tárhely lehetőség biztosítása adatok, fényképek feltöltéséhez az adott intézmény hon-

lapján,

– sikeres öregdiák-díj,

– öregdiákok kiemelkedő tanulmányainak, publikációinak a megjelenítése,

– on-line és off-line felületek hirdetőknek történő értékesítése,

– tagkártya kibocsátás,

– támogatók honlapon történő megjelenítése,

– egyetemi ajándéktárgyak értékesítése,

– on-line szakmai fórum működtetése.

Volt hallgatók elérésének gyakorlata

A legtöbb alumni-szervezet ma már működtet saját honlapot, melyen a végzett hallga-

tók regisztrálni tudnak a rendszerbe. Emellett az intézmények jelentős része papír ala-

pú regisztrációt is befogad. Néhány intézmény a hallgatóinak saját e-mail címet biztosít, 

melynek használatát a végzést követően is lehetővé teszi, nem szüntetik meg automati-

kusan az intézményi e-mail címet. Sok helyen a már meglévő tanulmányi rendszerből 
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a végzés évében automatikusan átemelik az alumni-rendszerbe a végzős hallgatókat. 

Egyre több intézmény működtet Facebook és Iwiw alkalmazásokat a volt hallgatóik el-

érése céljából. 

Az alumni tevékenység azon felül, hogy biztosítja a végzett hallgatókkal való folya-

matos kapcsolattartást, azért is fontos az egyetemek számára, mert elősegítheti az adott 

intézmény versenyképességének javítását, külső forrásokhoz való hozzájutását, az üzle-

ti, civil szférával való kapcsolatok ápolását.

Összefoglalás

Az egyetemek hazánkban anyagi, strukturális problémával küzdenek, s egyre inkább 

felismerik, muszáj pótolniuk a kieső bevételeiket külső forrásokból. Hosszú távon a 

bevételek bővítésében meghatározó szerephez juthat az egyetemeken működő alumni- 

szervezetek forrásszerző tevékenysége is. De ahhoz, hogy ez a jövőben működhessen – 

a hazai viszonyokat fi gyelembe véve –, kezdetben az egyetemeknek kell olyan minőségi 

szolgáltatásokat nyújtani jelenlegi és végzett hallgatóinak, amely biztosítja az egyetem 

iránti elkötelezettségüket. Úgy vélem, a különböző típusú szolgáltatások fejlesztésének 

alapja a teljes hallgatói életpályát végigkísérő, komplex, egymásra épülő szolgáltatások 

rendszerének kialakítása. Valószínűsíthető, hogy az alumni tagság is csak akkor lesz 

aktív, ha a folyamatos, naprakész információáramlás biztosított, ha olyan szolgáltatá-

sokat kínálnak végzett diákjaik számára az egyetemek/főiskolák, melyek elvárásaikat, 

szükségleteiket kielégítik, s amihez megelégedettség érzése társul. 

A hazai egyetemek jelentős része az alumni tevékenységét a 2000-es évek elején 

kezdte el. Döntő többségük jelenleg a rendszer kialakításának kezdeti fázisában tart 

– adatbázis kiépítés, weboldal elkészítése, működtetése. Az általuk nyújtott szolgál-

tatások elsősorban alapszolgáltatások (regisztráció, Alumni hírlevél, Alumni magazin, 

öregdiák találkozók szervezése), melyek fejlesztésre, bővítésre szorulnak. A szolgálta-

tások fejlesztése előtt azonban célszerű meghatározni, kit-kiket is tekint az adott intéz-

mény alumni-tagnak, a tagságnak mik az igényeik. A szolgáltatások tervezett fejleszté-

sének az alapja, hogy pontosan ismerjük: 

– kik alkotják a célközönséget,

– milyen szükségleteik, igényeik vannak,

– milyen kommunikációs csatornát használnak a leggyakrabban,

– és mik a (egyetem) lehetőségei, céljai. 

Véleményem szerint az alumni-szolgáltatások fejlesztése során négy fő fejlesztési 

vonalat érdemes kiemelni: 

– szabadidős szolgáltatások bővítése,

– tudományos, szakmai együttműködések kialakítása,

– igénybe vehető kedvezmények körének bővítése,

– web, web2 alapú szolgáltatások fejlesztése. 

A szolgáltatások fejlesztésének kidolgozására célszerű lenne minden érintett egyete-

men munkacsoportot felállítani. Értem ezalatt, hogy a lehetséges szolgáltatások tárháza 

igen széles, s a fejlesztőmunka hatékonyságát növelhetjük, ha egy-egy ilyen munkacso-

portban helyet kapnak az informatikusok, web-szerkesztők, jelenlegi és végzett hallga-

tók, az innovációs tevékenységgel, pályázatírással foglalkozó munkatársak, marketing-, 

rendezvényszervezéssel foglalkozó munkatársak is. Számba kell venni valójában hány 

munkatársra van szükség ahhoz, hogy ezen tervek a való életben is kivitelezhetőek le-
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gyenek. A külföldi egyetemek gyakorlatát kellene követni, ahol a főállású munkatársak 

mellett (közel 40 fő), évfolyamfelelősök, régiófelelősök (önkéntesen tevékenykedő volt 

hallgatók) is segítik a munkát (például: Princeton University Alumni, Oxford University 

Alumni). Mindez persze elsősorban fi nanszírozási kérdés, azaz, hogy egy intézmény 

anyagi lehetőségeinek függvényében hány fő alkalmazását tudja kigazdálkodni. Az is-

mert nyugati egyetemek az alumni-rendszerük működését ma már szinte teljes mérték-

ben a volt diákjaik és cégeik támogatásaiból, egyéb szponzori bevételekből fedezik. 
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Fauszt Franciska

Evészavarban veszélyeztetett személyek 

kiszűrését célzó módszer

Bevezetés

Az emberi test esztétikus megjelenésére napjainkban egyre nagyobb az igény és a 

téma egyre jobban a fi gyelem fókuszában áll. A média már nem csak az ideális test-

alkatot mutatja be számunkra, hanem azt is, hogy hogyan érhetjük el az áhított külsőt 

például divatos edzésprogramok, gyógyszerek, sőt, szépészeti beavatkozások segítsé-

gével, amelyek egyre elérhetőbbnek tűnnek – némi anyagi ráfordítás árán – egy testével 

elégedetlen férfi  vagy nő számára. Különböző „esztétikai elvárásokkal” kerülünk szem-

be például a munkahelyükön, vagy álláskeresés során, esetleg párkapcsolatainkban. 

Egy esetleges negatív kritika pedig tovább ronthatja testünkről alkotott véleményünket, 

ami elégedetlenséghez vezethet. 

Azok, akik szépnek – esztétikusnak – tartják magukat, többnyire elégedettek a tes-

tükkel. A testtel való elégedetlenség viszont különböző testképzavarok okozója is lehet, 

illetve betegségekhez, pl. táplálkozási zavarokhoz vezethet. 

Testkép

A testkép meghatározása és defi niálása nem könnyű feladat, hiszen a szakirodalom-

ban több kifejezés is él erre vonatkozóan, ám ezek hol egymást részben vagy egészben 

átfedő, hol egymástól eltérő fogalmakként jelennek meg. Ilyen kifejezések pl. a test-

séma, testvázlat, vizuális-poszturális testmodell, testhatár, testtel kapcsolatos attitűd, 

ám leginkább a testkép fogalma terjedt el, mely a saját testünkkel kapcsolatos pszi-

chológiai élményeink- és attitűdjeinkként, valamint ezek szerveződésének módjaként 

írható le, mely főleg vizuális ingerekből származik, de tartalmazza saját testünkről 

alkotott percepcióinkat, érzelmeinket és kognícióinkat is (Túry és Szabó, 2000). Ki-

alakulására különböző történeti és fejlődési hatások vannak befolyással, mint például 

szociodemográfi ai faktorok, interperszonális élmények, baráti és családi befolyás, mé-

dia, személyes attribúciók (Reas és Grilo, 2004; id: Nasser, Baistow, Treasure, 2007). 

A testkép befolyásolja az önértékelést, az énképet, továbbá hat a viselkedésünkre és 

közérzetünkre is; olyannyira, hogy a testképpel való elégedetlenség testképzavart és 

táplálkozási zavart idézhet elő (Túry és Szabó, 2000).

Testképzavar

A testképzavar nem egyenlő csupán a testtel való elégedetlenséggel, annál jóval komp-

lexebb problémáról van szó, mely az egész testélményre hatással van (Túry és Szabó, 
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2000). Evészavarokhoz gyakran kapcsolódik, ám nem korlátozódik csupán azokra, és a 

szakirodalom szerint gyakoribb is, mint ahogyan azt gondolnánk (Moorey, 2007; Túry és 

Szabó, 2000). Ez nem csoda, ha belegondolunk, hogy a probléma milyen nagy százaléka 

marad rejtve, akár véletlenül (pl. megfelelő szűrés hiányában), akár szándékosan (pl. 

mert a beteg minden erejével igyekszik eltitkolni), s ha mégis felszínre kerül a testképza-

var, az orvosok sem mindig tudják megfelelően kezelni azt (Túry és Szabó, 2000). 

A testkép mérése többféleképpen történhet (pl. testméretbecslés, fi gurális teszt, kü-

lönböző számítógépes eljárások), egyik legelterjedtebb formája a kérdőíves módszer, 

melynek komoly hátránya az önbeszámolós jelleg, melynek hibalehetőségeit a későb-

biekben részletezem majd. 

Táplálkozási zavarok

Mint ahogy arról már szó volt, a testképpel való elégedetlenség testképzavarhoz ve-

zethet, ami pedig okozója lehet a különböző táplálkozási zavarok megjelenésének. Az 

evészavarok csupán néhány évtizede élnek a köztudatban, ismertségük azonban napról 

napra terjed, ahogy növekszik a betegségben szenvedők és az újabb típusú táplálkozási 

zavarok száma. A testtel, a megjelenéssel való foglalkozás egyre hangsúlyosabb, ráadá-

sul egyre fi atalabb életkorra válik jellemzővé. Bár azt gondolnánk, hogy az evészavar a 

modern korra jellemző betegség, mely csak az utóbbi évtizedekben jelent meg, de az 

igazság az, hogy már az ókorból származó információval is rendelkezünk „az ételhez 

való abnormális viszonyulásról” (Túry és Pászthy, 2008). Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy 

kiszélesedett a kör: manapság a testtel kapcsolatos aggodalom mellett egyre nagyobb 

teret kap az étel minőségével kapcsolatos aggodalom is, ami újabb és újabb típusú evés-

zavarokat szül, amilyen pl. az orthorexia is. A táplálkozási zavarok száma rohamosan 

növekszik, a következőkben a két legismertebb és legelterjedtebb formájáról ejtek szót.  

Anorexia nervosa

A pszichiátriai megbetegedések között a legmagasabb halálozási aránnyal rendelkező 

betegség az anorexia nervosa (AN) (Túry és Szabó, 2000). A DSM-IV-TR (2000) diag-

nosztikai kritériumai a következők: testsúlyvesztés, melynek eredménye az elvárható 

testtömeg 85%-ánál kisebb súly; irreális és intenzív félelem a hízástól; testképzavar; 

menstruáció elmaradása legalább három egymást követő cikluson keresztül. Sokszor na-

gyon nehéz eldönteni, hogy mi számít a hízástól való túlzott félelemnek, illetve testkép-

zavarnak, illetve tovább nehezíti a képet, hogy egyre fi atalabb korban jelenik meg az AN, 

amikor még nem történt meg az első menstruáció, így természetesen nem beszélhetünk 

annak elmaradásáról sem. Az AN esetében két típust különböztetünk meg: a restriktív, 

illetve a purgáló típust. Restriktív típusban nem fordul elő egymás után falásroham és az 

ezt követő tisztító fázis, míg a purgáló típusra ez a jellemző (DSM-IV-TR, 2000).

A szigorú diagnosztikai kritériumokon túl további tünetek és egyéb jellegzetességek 

fi gyelhetők meg az anorexiás betegeknél, ilyen pl. az interperszonális kapcsolatok rom-

lása, vagy a mozgásos hiperaktivitás, ami egyrészt a folyamatos testedzésben, másrészt 

pedig az állandó nyughatatlanságban nyilvánul meg. Jellemző még továbbá a betegség 

tagadása is, illetve a nagyon erős kontroll gyakorlása is, melyet a beteg saját teste felett 

gyakorol. Sokszor tapasztalnak a szakemberek depressziót vagy különböző kényszer-
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betegségeket az AN-ban szenvedőknél, és jellemző még a perfekcionizmus, az alacsony 

önértékelés is rájuk (Túry és Szabó, 2000). 

Az AN-nak az alacsony testsúly mellett számos hosszú távú következménye is van, 

ezek pl. a különböző hiánybetegségek, melyek az étel – és ezzel a különböző tápanyag-

ok, vitaminok – visszautasítása miatt következnek be; jellemző még a fogak, a köröm, 

a bőr állapotának romlása, a hajhullás, az ún. lanugo (ami egyfajta szőrösödést jelent); 

gyakran jelenik meg a szív izomzatának gyengülése és különböző neurológiai szövőd-

mények előfordulása sem ritka (Szabó és Túry, 2000). Végül nem szabad elfeledkeznünk 

arról, hogy az AN mortalitása igen magas, 10 évvel a betegség kezdete után az anorexia 

nervosás esetek 6–10%-a végződik halállal (Pászthy, 2007). Az AN pontprevalenciája a 

nyugati országokban kb. 0,7% a fi atal lányok körében (Hoek és Hoeken, 2003; id.: Túry 

és Pászthy, 2008). Jellemzően a nyugati országokban élő fi atal fehér nők betegségeként 

szokták számon tartani az AN-t. 

Bulimia nervosa

A bulimia nervosa (BN) sok tekintetben hasonlít az AN-hoz, sőt, kevert típusuk is lé-

tezik. A DSM-IV-TR (2000) által felállított diagnosztikai kritériumok a következők: visz-

szatérő falási epizódok, mely során kevés idő alatt nagy mennyiségű étel fogyasztása 

történik; majd ezt követi egy kompenzáló viselkedés, ami megnyilvánulhat mind pur-

gáló (pl. önhánytatás), mind pedig nem purgáló (pl. túlzott testedzés) formában is. Az 

epizódoknak minimum hetente 2 alkalommal kell előfordulniuk 3 hónapon keresztül 

a BN diagnózisának felállításához. További kritérium még a testalkat túlzó befolyása 

az önértékelésre, illetve, hogy a zavar nem csak az AN epizódja alatt jelentkezik. Két 

típusa a purgáló és a nem purgáló típus. 

A BN legjellemzőbb tünete a kontrollvesztés. A bulimiás betegek hatalmas meny-

nyiségű étel gyors elfogyasztására képesek (ez egyes források szerint akár 30-szorosa is 

lehet egy normál étkezésnek), majd a rajtuk eluralkodó bűntudat miatt kezdenek kom-

penzáló viselkedésbe. A BN minden tápláltsági szinten előfordulhat, de erre a betegség-

re is jellemző, hogy főleg fi atal fehér nőknél jelenik meg. A betegség viszonylag gyakran 

követi a szenvedélybetegségek dinamikáját, nem ritkán fordul elő náluk depresszió, 

aminek akár szuicid kimenetele is lehet (Túry, Szabó, 2000).

A BN-ban szenvedők központi gondolata a karcsúság megőrzése iránti vágy. Ezt 

kezdetben igen szigorú diétával, táplálékmegvonással érik el a betegek, melyek után 

falásroham következik be. A falásroham után jelentkező bűntudatukat valamilyen kom-

penzáló magatartással enyhítik, majd megkönnyebbülnek, és hamar megtanulják (té-

vesen), hogy nem kell lemondaniuk az evés öröméről, amennyiben az elfogyasztott 

tápláléktól hamar megszabadulnak. A bulimiás betegeknél ez a folyamat gyakran előre 

megtervezett és olyannyira megszokott számukra az evés utáni önhánytatás, hogy nem 

értik, hogy mások ezt miért nem így csinálják (Túry és Szabó, 2000).  

Szubklinikai evészavarok

Az előzőekben ismertetett diagnosztikai kritériumok alapján belátható, hogy szigo-

rú szabályoknak „kell megfelelni” ahhoz, hogy valaki valamely táplálkozási zavar di-

agnózisát megkapja. Egyre gyakrabban fordul elő, hogy egy személy nem felel meg 
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maradéktalanul ezeknek a szigorú kritériumoknak, ugyanakkor észlelhető már vala-

milyen evészavar megléte vagy annak kezdete. Egyik példa erre a bulimiás epizódok 

száma. Amennyiben a falásroham és az azt követő kompenzáló viselkedés nem jelent-

kezik legalább heti 2 alkalommal 3 hónapon keresztül, akkor az illető nem tekinthető 

bulimiásnak, pedig lehetséges, hogy évek óta küzd időszakosan előforduló epizódok-

kal. Ezeket az eseteket nevezzük szubklinikai táplálkozási zavaroknak, melyek elő-

fordulása többszöröse is lehet a diagnosztizált evészavaroknak (Szabó és Túry, 1995). 

Főleg a serdülőkre jellemző a szubklinikai esetek nagyszámú előfordulása, ami elérheti 

akár a 10%-ot is (Zahn-Waxler et al., 2006; id.: Csenki, 2011). Ezek az esetek gyakran 

maradnak fenn észrevétlenül akár több éven, esetleg évtizeden keresztül is, súlyosan 

károsítva az egészséget és rombolva az önértékelést. 

A téma jelentősége

A táplálkozási zavarok igen nagy számban fordulnak elő, az AN és BN gyakorisága 

egyenként 1-1% körüli, de a többi típusú evészavart is fi gyelembe véve az előfordulás 

eléri a 4%-ot is (Túry és Pászthy, 2008). Mindezekhez hozzáadódnak még a már tárgyalt 

szubkliniai esetek is. A probléma tehát meglehetősen sok fi atalt érint. 

A táplálkozási zavarok gyógyítása időigényes és nehéz feladat, mely komoly ráfor-

dítást igényel mind a betegtől, mint pedig a család többi tagjától. Sok esetben hiába a 

gyógyulás útjára való lépés, gyakori a visszaesés, és még ha sikerült is a betegnek az 

evészavarból kigyógyulnia, nem ritkán maradnak visszafordíthatatlan szövődmények a 

betegség után. 

Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy az evészavarban szenvedőknek gyakran nincs 

betegségtudatuk, de az is előfordul, hogy határozottan visszautasítják a kezelést. Ez 

megnehezíti a gyógyítás folyamatát. 

Végül nem szabad elfeledkezni róla, hogy a táplálkozási zavar főleg fi atal, még isko-

láskorú lányokat érint, egy olyan életszakaszban, amikor amúgy is meg kell küzdeniük 

a felnőtté válás krízisével, s ezért talán jobban ki vannak téve ennek a betegségnek. 

Mindezek miatt nagy jelentőségű az evészavarral küzdők mielőbbi kiszűrése, illetve 

a betegség kialakulásának megelőzése.  

A megelőzés szintjei

A megelőzésnek három – elsődleges, másodlagos és harmadlagos – szintjét különböz-

tetjük meg. A primer prevenció még az evészavar kialakulása előtt jelenik meg, ez 

magában foglalja a tömegtájékoztatást, aminek az lenne a célja, hogy a karcsú női 

alakon kívül más testalkat is elfogadható legyen a társadalom számára, mint esztéti-

kus megjelenés. Hangsúlyoznám, hogy nem az egészségtelen, elhízott alak preferá-

lása volna a cél, csupán a soványságkultusz elmozdítása egy egészségesebb irányba. 

A primer prevenció feladati közé tartozik még a népességtájékoztatás is, ami alatt a 

lakosság evészavarokkal kapcsolatos informálását kell érteni. Kutatások eredménye 

(Butler és mtsai, 1990) szerint ugyanis igen csekély tudással rendelkeznek az emberek 

a betegséget illetően, és ezen belül is sok a téves információ (pl. hogy az AN könnyen 

és gyorsan gyógyítható). Végül az elsődleges megelőzéshez tartozik a nagy kockázatú 

csoportokkal (serdülők, fi atal nők) való aktív foglalkozás: információnyújtás, tanács-
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adás, önismereti trainingek, előadások tartása (Fairburn, 1995; Túry és Szabó, 2000; 

Túry és Pászthy, 2008). 

A szekunder prevenció a korai felismerést és intervenciót rejti magában. Itt már ki-

alakult vagy kialakulóban van a betegség, és ezen a szinten az a feladat, hogy a beteg ál-

lapota ne romoljon tovább, illetve, hogy az evészavarban szenvedő személy a gyógyulás 

útjára léphessen. A sikeresség kulcsa itt az egyszerű és hatékony szűrőmódszerek, illet-

ve a hatékony terápiás eljárások alkalmazásában van. Fontos lenne a magas kockázatú 

csoportok gyakori szűrése, ennek eredménye alapján kezdődhetne meg a már kialakult 

táplálkozási zavar terápiája. Szubklinikai tünetek esetén elégséges lehet a tanácsadás 

is, melynek elmulasztása könnyen evészavar megjelenéséhez vezethet (Fairburn, 1995; 

Túry és Szabó, 2000; Túry és Pászthy, 2008). 

A harmadlagos megelőzés szintjén a krónikus betegség tartós következményeinek 

csökkentése a cél. Más betegségeknél feladat még ezen a szinten a betegséggel való 

együttélés „megtanítása”, de táplálkozási zavarok esetében ez nem feltétlenül releváns.

Kutatói kérdés

Mindezek tükrében kutatói kérdésként az fogalmazódott meg bennem, hogy vajon nor-

mál populációban a szubklinikai tünetek kiszűrhetők-e kérdőíves módszer alkalmazása 

nélkül, ezzel egy lehetséges szűrőmódszert kínálva a még nem diagnosztizált, de már 

szubklinikai tünetekkel rendelkező személyek számára.

Módszerek

Minta

A kutatásban 71 személy vett részt, 17 férfi  és 54 nő, átlagéletkoruk 21,6 év (SD=3,26). 

Mivel nem volt szükség több csoportra, ezért a résztvevők egy csoportot alkottak. 

Felkutatásuk a Pécsi Tudományegyetemen keresztül történt. A vizsgálatban való rész-

vétel anonim és önkéntes módon zajlott, amiről az alanyokat tájékoztattam. 

Eljárás

A kísérleti személyeket először néhány demográfi ai adat megadására kértem, pl. nem 

és életkor, majd testmagasságukat és testsúlyukat kellet megadniuk, amiből a testtö-

meg-indexük került kiszámításra (BMI; Body Mass Index). Ezután minden résztvevő-

nek 25 színes képet kellett megítélni 3 mutató: a kellemesség, intenzitás és dominancia 

mentén egy 9 fokú skálán. A 25 kép az International Affective Picture System (IAPS; 

Lang, Bradley & Cuthbert, 1999; 2005) érzelemkiváltó képeket tartalmazó adatbázisá-

ból került kiválogatásra, mégpedig olyan módon, hogy azok kapcsolódjanak a különbö-

ző táplálkozási- és testképzavarok jellegzetességeihez. Így a 25 kép 8 kategóriába volt 

sorolható, úgy, mint: magas kalóriatartalmú ételek, alacsony kalóriatartalmú ételek, 

veszély, interperszonális kapcsolatok, elégtelenség érzése, test, arc, és evőeszköz. 

A képek megítélése után az Evészavar kérdőív (Eating Disorder Inventory, EDI; 

Garner és mtsai, 1983) kitöltése következett. A kérdőív 64 itemből áll és 8 alskálát tartal-

maz, melyek a következők: karcsúság iránti késztetés, bulimia, testtel való elégedetlen-
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ség, elégtelenség érzése, perfekcionizmus, interperszonális bizalmatlanság, interoceptív 

tudatosság, félelem a felnőtté válástól. Látható, hogy a képcsoportok és az alskálák kö-

zött is található részben átfedés. A kérdőív kitöltése 6 fokú skála segítségével történt. 

A kutatásban tehát egy verbális önbeszámolós (EDI) és egy nem verbális módszer 

(IAPS) került összevetésre. A két fajta eljárás bemutatási sorrendje fontos volt, hiszen 

ha a kísérleti személyek először találkoztak volna az étkezési szokásaikra, táplálkozással 

kapcsolatos attitűdjeikre vonatkozó kérdésekkel, akkor a képek prezentálásakor már gya-

nakodhattak volna a vizsgálat céljára, és ezáltal módosulhattak volna az eredmények. 

Fontos említést tenni az EDI önbeszámoló jellegéről, mely ennélfogva rendelkezik 

azzal a pozitívummal, hogy az érintett maga számol be érzéseiről, attitűdjeiről, melyek-

ről a legképzettebb orvos és a legközelebbi hozzátartozó sem tudna pontosabb képet 

adni. Ugyanakkor – mint minden önpontozó kérdőív – lehetőséget ad a torzításra is 

(Túry és Szabó, 2000). Itt elsősorban a falásroham, illetve a testalkattal kapcsolatos 

túlzott aggódás fogalmak okozhatnak problémát, melyeket gyakran felülbecsülnek a 

résztvevők (Fairburn és Beglin, 1994; In: Túry és Szabó, 2000), illetve az evészavarban 

szenvedőknél sokszor megfi gyelt jelenség a betegség tagadása, s ez további óvatosságra 

adhat okot (Szabó és Túry, 2000). Az EDI-vel kapcsolatos következő kritika lehet, hogy 

az nem tartalmazza az anorexia nervosára vonatkozó összes diagnosztikai kritériumot 

(Túry és Szabó, 2000), ám ez esetünkben nem jelent gondot, hiszen a kutatásnak nem 

volt célja diagnózis felállítása.  

Eredmények

Összesített mutatók eredményei

Az érthetőség kedvéért az eredményeket külön pontokban tüntetem fel. Először is azt 

vizsgáltam, hogy az IAPS összesített mutatói (kellemesség, intenzitás, kontroll) korre-

lálnak-e az EDI alskáláival. Ennek érdekében korrelációs analízist végeztem az egész 

mintán, melynek eredménye szerint pozitív kapcsolat van az intenzitás és a testtel való 

elégedetlenség között (r=0,339; p<0,05), illetve az intenzitás és a karcsúság iránti vágy 

között (r=0,353; p<0,05). 

Továbbá negatív az együttjárás a kontroll mutató és a bulimia alskála között (r= 

-0,277; p<0,05); a kontroll és az elégtelenség érzése alskála között (r= -0,302; p<0,05); 

valamint a kontroll és a testtel való elégedetlenség alskála között (r= -0,251; p<0,05). 

Képcsoportonkénti összehasonlítás

Második körben azt vizsgáltam, hogy az általam összeállított IAPS képcsoportok korre-

lálnak-e az EDI alskáláival. Ennek érdekében szintén korrelációs analízist végeztem az 

adatok egészén. 

Az eredmények szerint a magas kalóriatartalmú ételeket tartalmazó képcsoport 

kellemességi mutatója negatívan korrelál a karcsúság iránti vágy alskálával (r= -0,350; 

p<0,05), illetve az elégtelenség érzése alskálával (r= -0,316; p<0,05). Ugyanezen képcso-

port intenzitási mutatója együttjárást mutat a karcsúság iránti vágy alskálával (r=0,380; 

p<0,05). Szintén ugyanennek a képcsoport képeire adott kontroll válaszok negatív 

korrelációban állnak a karcsúság iránti vágy (r= -0,373; p<0,05), a bulimia (r= -0,392; 

p<0,05) és a testtel való elégedetlenség (r= -0, 364; p<0,05) alskálákkal. 
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Az elégtelenség érzése képcsoport kontroll mutatója negatív összefüggésben áll a 

bulimia (r= -0,339; p<0,05) és az elégtelenség érzése (r= -0,373; p<0,05) alskálákkal. 

Az evőeszközök képeit tartalmazó képcsoport intenzitás mutatója pozitívan korrelál 

a karcsúság iránti vágy (r= 0,543; p<0,05), az elégtelenség érzése (r= 0,344; p<0,05) és 

a testtel való elégedetlenség (r=0,397; p<0,05) alskálákkal. Végül ugyanennek a képcso-

portnak a képeire adott kontroll szint negatív kapcsolatot mutat az elégtelenség érzése 

(r= -0,380; p<0,05)és az interperszonális kapcsolatok (r= -0,262; p<0,05) alskálákkal.

Megvitatás

Összesített mutatók

Az eredményekből az látszik, hogy minél magasabb pontszámot ér el valaki az EDI 

testtel való elégedetlenség alskáláján, az illető annál nagyobb arousal szinttel reagál a 

bemutatott IAPS képekre. Ez nem meglepő, mivel a képek – mint ahogy azt említet-

tem – evészavarral összefüggő tárgyakat, ételeket, eseményeket mutatnak be. Azt is 

megállapíthatjuk, hogy minél magasabb pontszámot ért el valaki a bulimia, illetve az 

elégtelenség érzése alskálákon, az illető személy annál nehezebben tudta kontrollálni a 

bemutatott képek által keltett érzéseit, tehát azok „elárasztották” őt, és nehezen tudott 

szabadulni a velük kapcsolatos érzelmeitől. A bulimia egyik jellemzője, hogy a betegnek 

problémája van a kontrollal, eleinte túlságosan szigorú szabályokat állít fel magának 

diétájában, majd bekövetkezik a falásroham, ami egy kontrollvesztett állapot: a beteg 

megállás nélkül tömi magába az ételt. A falásroham elmúltával azonban bűntudat gyötri 

az elfogyasztott táplálék mennyisége, és az abból származó kalóriák miatt, ezért utólag 

úgy „kontrollálja” a történteket, hogy erőszakkal szabadul meg a gyomortartalmától. Itt 

szeretném hangsúlyozni, hogy a mintában nem volt evészavarral diagnosztizált személy, 

ezek az eredmények tehát már szubklinikai szinten is tetten érhetőek, ami véleményem 

szerint mindenképpen fi gyelemre méltó. 

Az elégtelenség érzése alskálán elért magas pontszám azt jelenti, hogy az illető értékte-

lennek érzi magát, úgy gondolja, hogy ő nem elég hatékony, önértékelésük is gyakran ala-

csony az ilyen személyeknek, és problémájuk van a külső kontrollal, mert úgy érzik, hogy 

elégtelenségük miatt nincs befolyásuk a saját életükre. A kutatásban kapott eredmény is 

szépen mintázza az elégtelenség érzésének ezt a kontrollal való negatív kapcsolatát.

Képcsoportonkénti összehasonlítás

Vizsgálatunkban az EDI karcsúság iránti vágy, illetve elégtelenség érzése alskálákra adott 

válaszok negatív korrelációt mutatnak a magas kalóriatartalmú ételeket ábrázoló képek 

kellemességére vonatkozó ítéletekkel. Ez azt jelenti, hogy amikor valakiben dolgozik a 

karcsúság eléréséért való késztetés, akkor a zsíros, cukros ételeket kevésbé látja kellemes-

nek, sőt, esetenként taszítónak ítéli meg azokat. Ez véleményem szerint azért meglepő, 

mert egy diétázó, fogyókúrázó nő nem feltétlenül undorodik a süteményektől és hambur-

gerektől, annak ellenére, hogy elhatározta, hogy kerülni fogja azokat. A megoldás kulcsa 

talán abban keresendő, hogy a karcsúság iránti vágy sokkal több, mint egy aktuális fogyni 

vágyás. A skálán elért magas pontszám túlzott testsúly miatti aggodalmaskodást jelent, 

illetve az elhízástól való intenzív félelmet. Ezek a jegyek tehát evészavar meglétére vagy 

kezdetére utalnak és nem egyenlők egy hétköznapi ember fogyni vágyásával. 
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Hasonló a helyzet a karcsúság iránti vágy és a magas kalóriatartalmú ételek intenzi-

tás mutatói közti kapcsolatában is. Minél magasabb valakiben a késztetés a soványság 

elérésére, annál magasabb arousal szintet él át a cukros, zsíros ételek láttán. 

A magas kalóriatartalmú ételek képeire adott kontroll válaszok negatívan korreláltak 

mind a karcsúság iránti vágy, mind a bulimia, mind pedig a testtel való elégedetlenség 

alskálákban. Tehát az illető minél magasabb pontot ért el ezeken a skálákon, az ebbe a 

csoportba tartozó képek által kiváltott érzelmi állapotot annál nehezebb tudta kontrol-

lálni. A karcsúság iránti késztetés és a bulimia kapcsán már említést tettem a kontroll-

ról, így ezt nem fejteném ki újból. A testtel való nagyfokú elégedetlenség kontrollal való 

negatív kapcsolata sem meglepő: aki nem elégedett a testével és változtatni szeretne 

azon, azok a személyek nehezebben tudják kontrollálni az olyan ételeket tartalmazó 

képeket, melyek talán épp az elégedetlenségük okozói. 

Az elégtelenség érzése címet viselő képcsoport képeire adott kontroll válaszok ne-

gatívan korrelálnak a bulimia és az elégtelenség érzése alskálákkal. Minél magasabb 

pontot ér el a személy a bulimia és elégtelenség érzése alskálákban, annál kevésbé tudja 

kontrollálni az olyan képeket, melyek pl. valamilyen teljesítménnyel függnek össze. A 

bulimia esetében már többször esett szó a kontrollról. Úgy tűnik, hogy ez náluk való-

ban egy központi probléma, nem csak az étellel kapcsolatos képeket értékelik nehezen 

kontrollálhatónak, hanem a táplálkozással látszólag össze nem függő fotót is. Az elég-

telenség érzése alskálán magas pontszámot elért személyek pedig láthatólag nehezen 

kontrollálják azokat a képeket, melyek olyan szituációkat, eseményeket ábrázolnak, 

amelyek pont az énhatékonyságot hangsúlyozzák. 

Az evőeszközöket ábrázoló képekre adott arousal szint pozitívan korrelál a karcsú-

ság iránti vágy, a testtel való elégedetlenség, és az elégtelenség érzése alskálákkal, te-

hát, akik magasabb pontot értek el az említett skálákon ők magasabb arousal szinttel 

reagáltak az evőeszközöket ábrázoló képekre. Érdekes ez az eredmény, hiszen nem 

is kellett megjelennie tápláléknak a képeken, az érintett kísérleti személyek egy üres 

tányér vagy egy villa láttán is magasabb feszültséget éltek át, mint a skálán alacsonyabb 

pontszámot elérő társaik. Mindhárom alskála az evészavarral szorosan összefügg, tehát 

feltételezhetjük, hogy az ezeken elért magas pont valamilyen táplálkozási rendellenes-

ség kezdetére utal, így pedig nem meglepő, hogy már az evőeszközökre is hevesebben 

reagálnak az érintettek. 

Végül az evőeszközöket ábrázoló képekre adott kontroll válaszok negatív együttjárást 

mutatnak az elégtelenség érzése és az interperszonális bizalmatlanság alskálákkal. 

Akik tehát itt értek el magas pontot az EDI kérdőívben, ők nehezen kontrolálhatónak 

tartják azokat a képeket, melyen csupán evőeszközök szerepelnek. Az evészavarok, 

és főleg az AN egyik jellemzője, hogy megbomlik a kapcsolat a beteg és a környezete 

között. Ez főleg annak köszönhető, hogy az anorexiás személy igyekszik kerülni az 

étkezéseket, így előbb-utóbb a családdal való összes kapcsolatot kerülni fogja, nehogy 

ennie kelljen vagy számon kérjék rajta, hogy mit és mennyit evett. Ezért nem meglepő, 

hogy a szubklinikai táplálkozási zavarban is már így reagálnak a személyek az étellel, 

étkezéssel kapcsolatos képekre.  

Konklúzió

Konklúzióként elmondható, hogy a képekre adott válaszok korrelálnak a kérdőív-

ben szereplő alskálákkal, így tehát a módszer alkalmas lehet a táplálkozási zavarok 
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szubklinikai tüneteinek a mérésére. Láthatjuk, hogy az evészavarok kiterjedtebbek ma-

gánál az evéssel kapcsolatos cselekvéseknél, így elmondhatjuk, hogy azok „nem csak 

az ételről szólnak”. A zavarnak vannak jelei a teljesítményszituációkban is, és olyan 

egyéb tárgyakkal, jelenséggel és szituációkkal kapcsolatban, melyek az étkezéssel kap-

csolatosak, mint pl. az evőeszközök és az interperszonális kapcsolatok. 

Kitekintés

Mindenképpen hasznos és célszerű volna betegcsoport vizsgálata is, melynek során 

fény derülhetne arra, hogy a diagnosztizált evészavarban szenvedők esetében is fenn-

állnak-e ezek a korrelációk, mint ahogy azt jelen kutatásban szubklinikai szinten ta-

pasztalhattuk. Ezen kívül természetesen szükséges a módszer megbízhatóságának 

és érvényességének további vizsgálata, hiszen jelenleg ez még csak egy próbálkozás 

arra, hogy használható szűrő módszer születhessen a kezdődő táplálkozási zavar minél 

korábbi felderítésére. Lehetséges, hogy újabb képeket kell beválogatni az ingeranyag-

ba, másokat eltávolítani a sikeres működéshez, ehhez azonban újabb vizsgálatok le-

folytatása szükséges. Végül hosszú távú célként megemlíteném még az utánkövetéses 

vizsgálatok lehetőségét, ami a gyógyult evészavaros személyek vizsgálatát jelentené. 

Érdekes lenne azt tanulmányozni, hogy vajon a gyógyult (vagy éppen gyógyulófélben 

lévő) táplálkozási zavaros alanyok a szubklinikai vagy a betegcsoportra hasonlítanak-e 

jobban jelen kutatás szemszögéből. Sok beteg ugyanis azt fogalmazza meg, hogy bár 

meggyógyult az evészavarból, de sosem lesz már olyan, mint előtte. Mindig is dominál-

ni fog bennük a vágy, hogy karcsúak legyenek, csak megtanulják ezt az érzést kezelni 

és felülemelkedni rajta. Ha valóban egy életfogytig tartó állapotról van szó, akkor még 

inkább fontos a betegség kialakulásának megelőzése.
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Főfai Rita 

Az erőszak mint kiútkeresés 

Bret Easton Ellis Amerikai Psychojában 

Tanulmányomban Bret Easton Ellis Amerikai Psychojával, azon belül is a főszerep-

lő, Patrick Bateman alakjával foglalkozom. A mű körül kialakult botrány is jelzi, 

a befogadók nagy része szerint a művészet nem bírja el az ilyen szintű agressziót. Itt 

azonban olyan esettel állunk szemben, mikor az író nem akar szörnyűségekről írni, de 

rá van szorulva.1 Én ennek a módszernek a szükségszerűségét szeretném megvizsgál-

ni. A művet pszichológiai elemzés alá vettem, amiben eltekintek a műhöz kapcsolódó 

szimulációra vonatkozó kérdésektől (valóban megtörténtek-e a gyilkosságok, vagy csak 

Bateman fantáziájában?). Gondolatmenetemet ugyanis igyekszem az ok-okozati össze-

függések köré építeni, amiben ez a vitapont számomra irrelevánssá válik. 

Bateman környezete

Bateman a yuppie kultúra része. Az elnevezés a 80’-as években a fi atal, sikeres, gaz-

dag üzletemberek csoportját jelentette. A dolgok kezdték elveszíteni eredeti funkció-

jukat, s pusztán a prezentáció eszközévé alakultak. Életmódjuk főleg az akkori ameri-

kai liberális társadalom fogyasztói kultúrájából eredeztethető. Rorty-hoz igazodva azt 

mondhatjuk, ennek lényege, hogy minden helytálló és érvényes, amíg azt a piac és a 

fogyasztás igazolja, ami a profi tszerzés és a kultúra közötti határ elmosódásához vezet. 

Ez a mechanizmus behatol az eddigi értékrendszerbe, és azt a saját képére formálja. Az 

egyének személyiségét is csak bizonyos sztereotípiák kereszteződése, testképét pedig 

a divatnak, az aktuális normáknak való megfelelés határozza meg. Ez vezet el addig a 

felismerésig, hogy az egyén a fogyasztóipar által gyártott sorozattermékké válik.2 

A karakter természete

Ehhez igazodva Bateman társaságára is a közömbösség, a versenyszellem, a kommu-

nikációs zavarok jellemzőek. Úgy vélem, emellett, akár a narráció vizsgálatakor sem 

szabad megfeledkeznünk az általa rendszeresen szedett kábítószerekről, elsősorban a 

kokainról. Ez nagyobb mennyiség esetén már mozgászavarokat, agressziót, kényszer-

1 Ellis azt nyilatkozta, eredetileg pusztán a pénzről, a yuppie-k mindennapjairól tervezett írni, nem egy ámok-

futóról. Mivel volt pár Wall Street-i ismerőse, csatlakozott hozzájuk egy rövid időre, engedett a szokásaik sod-

rásának, mert jobban meg akarta ismerni ezt az életstílust. Két hét után tudatosult benne, hogy egy sorozat-

gyilkosról kell írnia. Döntésének pontos okát nem tudta megmondani, egyszerűen csak így érezte logikusnak. 

In: CLARKE 2004. 41.
2 KÉKESI KUN 1996. 65–71. 
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gondolatokat, hallucinációt vált ki. Bateman már képtelen lenne szedésének abbaha-

gyására, ami emocionális-mentális problémákat idéz elő, kognitív károsodásokhoz ve-

zet. Ennek a tartósságnak (is) tudhatók be emlékezetzavarai, abszurd megfi gyelései 

(pl. Patty Winters Show bizarr részeinek leírása is utalhat kábult állapotára), valamint 

orrvérzései, izomgörcsei. 

Ezt gyakran alkohol fogyasztásával párosítja, ami egyrészt tovább rontja fi zikai-

mentális egészségét, másrészt a gátlások további csökkenését segíti elő. 

Nem elhanyagolható továbbá a nyugtatók rendszeres szedése, mint a Xanax, il-

letve a Valium, amik alkoholelvonás vagy pánikbetegség, szorongás esetén szedendő 

antidepresszánsok. Mindkettő mellékhatásai között megtalálható a depresszió, feledé-

kenység, zavartság. 

Bán Zsófi a rámutatott3 arra, hogy a karakter számára nem adatott meg a saját él-

mény. Ez azt jelenti, hogy világképét elsősorban mások formálják, életét is önmaga 

számára szinte idegenként éli. A narrátor így fogalmazza meg: „én, magam egyszerűen 

nem vagyok. Bárhonnan nézzünk is engemet, nekem nincsen semmi értelmem. Mester-

ségesen létrehozott én, elfajzott emberszabású vagyok”.4 Nézzük át, mik azok a ténye-

zők, amik ezt az állapotot idézték elő nála! 

Már az egyik legalapvetőbb eszköz, a beszéd is problémás. Azt kell mondanunk 

ugyanis, Bateman többnyire nem használja, hanem gépiesen idézi a nyelvet. Akár öltöz-

ködés terén, akár zenét illetően tudjuk meg véleményét, olyan érzésünk lehet, mintha 

katalógust vagy kritikát olvasnánk, semmiképpen sem élő, spontán szöveget. 

Másik igen szembetűnő elem, hogy Bateman mindig egy fi lmhez hasonlítja az ese-

ményeket. Itt azonban meg kell jegyezni, hogy valószínűleg nem csupán a vizsgált ka-

rakternél állt fent ez ebben az időszakban. A fi lmekben ugyanis nagy változások jöttek 

létre. Ez részint érintette tartalmukat, mivel nyílt, brutális szereplők kerültek a vászon-

ra, valamint kötelezővé vált a szexualitás bizonyos szintű ábrázolása is. Másrészt a be-

fogadók realitásérzetébe avatkoztak bele. A fi lm befészkelte magát a realitás és fi kció 

közé, egy harmadik típusú valósággá válva.5   

A média részeként a zene is nagy jelentőséget játszik Bateman életében. Főleg a 

80’-as években népszerű énekeseket, együtteseket hallgat, stílusukban megtalálható 

köztük líraibb hangvételű és rockzene is. A zene minőségéhez is hozzájárul számára 

a hanghordozó márkája, felszereltsége, ezzel kapcsolatban is megfi gyelhetjük nála a 

(gyakran pár pillanatra kétségbeesett) versenyszellemet. 

Kérdés továbbá, vajon csak felszínességről beszélhetünk, vagy inkább üresség van 

jelen ebben a közegben? Bán Zsófi a a sorozatszerűséget követve úgy véli, nem egy 

szimbolikus űr, a Semmi van a mélyben, hanem újabb és újabb felszínek sorozata vég-

telenítődik.6 Valóban tanúi lehetünk annak, hogy a felszín alá ásva újabb felszínekre 

bukkanunk a szereplőket vizsgálva, ezt a folyamatot azonban nem tartom örökösnek, 

egy idő után megjelenni látom az ürességet. Így nem látom szükségszerűnek a moder-

nista hiány elvetését az elemzésnél. 

Nem elhanyagolható fokozott érdeklődése a sorozatgyilkosok iránt sem. Rendszere-

sen olvasta életüket, többször hivatkozott rájuk, bizonyos szinten példaképnek tekin-

tette őket. Valójában konkrét viselkedési mintaként szolgáltak neki. A legtöbb módszer-

tani hasonlóságot Ed Geinnel találtam. Ő kizárólag nőket ölt, Először sírokat fosztott ki, 

3 BÁN 2004. 9. 
4 ELLIS 2003. 535. 
5 ANDOR 2002. 278–280. 
6 BÁN 2004. 10. 
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később élő személyeket rabolt el, és ölt meg. A gyilkosságnál azonban nem állt meg. 

Ekkor következett a nekrofília, kannibalizmus, a testrészek különböző felhasználása, 

vagy csak egyszerű tárolása (kiállítás trófeaként, tál koponyából, bútorhuzatok, ruhák 

emberi bőrből, maszkok, szív, orr, fej, genitália, stb.).7 Emellett említhető még a gyil-

kosságok számával kirívó, szintén nőket gyilkoló Ted Bundy, vagy a csoportos mészár-

lásokat megszervező Charles Manson, és a sort még lehetne folytatni.  

Akárcsak az említett bűnözőknél, Bateman esetében is egyértelműen beszélhetünk 

a pszichopátiáról. Ezen a klinikai értelemben vett antiszociális személyiségzavart kell 

érteni. Mégis, egy ponton igen éles eltérést érzek, ez pedig a külvilág megtévesztését 

illeti. A környezet Batemant ugyanis is egy jóképű, mindig divatos, mindenből nap-

rakész, előzékeny fi atalemberként ismeri. Én úgy látom azonban, a pszichopatáktól 

eltérően ő nem törekszik ennek a látszatnak a fenntartására. Éppen ellenkezőleg, folya-

matos jelzéseket küld valódi, felszín alatti énjéről a világnak, elsősorban verbális meg-

nyilatkozások formájában. A számos példa közül csak párat emelnék ki. Mikor Evelyn 

épp a leendő esküvőjüket tervezgeti, Bateman közbevág: „Én meg hoznék magammal 

egy Harrison AK-47-es rohamfegyvert – mondom unottan – harmincas tárral, hogy miu-

tán szétlövöm vele az anyád hájas fejét, még azt a buzi bátyádat is el tudjam intézni.”8 

Evelyn azonban, mintha meg se hallotta volna, sorolja tovább a teendőket, nem fogta 

fel a szavait. Később a hosszúra nyúlt telefonos vacsoraszervezésnél kérdik meg társai, 

mihez lenne kedve, mire így felel: „Én a legszívesebben... péppé verném egy nő arcát 

egy téglával”,9 mivel azonban ezt a válaszát fi gyelemre sem méltatják, később újra pró-

bálkozik: „Mint tudjátok, fi úk, én képes vagyok rá, hogy akár többször egymás után is 

beleverjek egy ólomcsövet egy vaginába... persze együttérzőn”,10 ezt a megnyilvánulását 

is félreértik azonban, hiába teszi hozzá, hogy nem olyan hencegésre gondolt, mint ők 

hiszik. Legérzékletesebb talán az, mikor egy Halloween-buliban szendvicsembernek 

öltözik, táblájára pedig kiírja, hogy „TÖMEGGYILKOS”, alája pedig: „Én vagyok az!”, 

valódi embervérrel. A jelmezversenyt mégsem ő nyeri. 

Tulajdonképpen a határok feszegetése történik. Egy szélsőségesen objektivizálódott 

környezetben, ahol az emberek elbeszélnek egymás mellett, összetévesztik egymást, 

az egyetlen mérce a státusz, Bateman keresi azt a pontot, amivel felhívhatná magára, 

általánosabban a szubjektumra a fi gyelmet. Ez azonban nem egy egyszerű feltűnési 

vágy. Az értelmetlen ciklikusságot, üres fecsegéseket és tekinteteket akarja megtörni, 

mivel azonban a szó, a kulturált társalgás hatástalannak bizonyul, egyre erőteljesebb 

eszközökhöz folyamodik. A lényeg, hogy az eltárgyiasult életben vegyék észre újra az 

individuumot, az élőt: „A szex csak matematika. A személyiség immár érdektelen. Mit 

számít az intelligencia? Okszerű gondolkodás. A vágy – értelmetlen. Az ész sem segít. 

Az igazság halott... A gondolkodás hasztalan, a világban nincsen többé értelem”.11 Egy 

ilyen szinten abszurd szituációban a részéről a kísérlet is abszurddá válik: azt kockáz-

tatja, torzítja el, gyalázza meg, vagyis sodorja veszélybe, aminek az értékéről (vagy 

talán a létezéséről is) megfeledkeznek. Miután egy lány húsából készített fasírtot eszik, 

váratlanul zokogásban tör ki: „Én csak azt akarom, hogy szeressenek”.12 Hiába népszerű 

ugyanis, s kedvelik sokan, igazi érzéseket, valódi szeretetet senki részéről nem tapasz-

7 MONTALDO 2011. 
8 ELLIS 2003. 177 
9 ELLIS 2003. 445. 
10 UO. 461. 
11 UO. 532. 
12 UO. 491. 
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talt. A brutális gyilkosságok hátterében részben ez a kétségbeesett próbálkozás áll, s 

mint kiderül, ez sem elég ahhoz, hogy odafi gyeljenek rá, mint egyént kezeljék. 

Úgy vélem, a tárgyalt karakter gondolkodásmódjának és tetteinek megértéséhez 

szükséges összehasonlítást végeznünk Sade márki fi lozófi ájával. Bár nem feledkezhe-

tünk meg az időbeli távolságról és a miliő különbségéről, úgy vélem, az általa megfo-

galmazott életérzés kortól függetlenül felszínre kerülhet, bizonyos tekintetben szükség-

szerűen következő reakciók láncolatának is vehetjük őket. 

Sade műveiben a természetességre hivatkozik, ami szerinte azt jelenti, az ember 

kizárólag a saját vágyaival foglalkozik, hiszen alapvetően mindenkinek önmaga kell, 

hogy a legfontosabb legyen. A természet hangja nála tehát önző, és szüntelenül az 

élvezkedésre szólít. És, mivel a legfontosabb mindig a saját élvezet, a másoknak oko-

zott szenvedésnek nem kell bűntudatot okozni. Az áldozat saját érzései iránti közöm-

bösségéhez a másik tárgyként való kezelése is hozzájárul.13 Sade szexuális ábrázolását 

ugyanakkor nem megfelelő szó erotikusnak nevezni. Az ahhoz szükséges sugalmazás, 

metaforikusság helyett ugyanis itt állító-kijelentő módon jelenik meg a nemi élvezet. A 

szerelem tehát rögtön csupasz, és, bár a tobzódás hirtelen és féktelen, nem kaotikus. 

Ahogy Bateman rendezi mindig a pozíciót, úgy itt is tökéletes összhang, szervezett-

ség uralkodik. Valamint, a paráználkodást összekapcsolja a fényűzéssel, lakomákkal. 

Ahogy az Amerikai Psychoban, itt is igen részletes leírásokat kapunk az öltözetekről, 

ételekről. A kéjencek gazdagok, a pénz igen sokat jelent.14

A tettek elemzése

A könyvet már megjelenése előtt nagy botrány övezte, hiszen nemcsak a gyilkosságok, 

hanem az azt megelőző kínzások részletes leírását is kapjuk. 

A kínzásról általában annyit kell tudni, hogy valóban kegyetlen, vadnak azonban 

nem mondható, viszonylagos higgadtság szükséges hozzá az aktív féltől. Többnyire 

kiszámított megszakításokkal késleltetik, és egymás utáni támadások sorával sokszo-

rozzák meg a halált.15 A kínzási módszerek egyik velejárója pedig az alany méltóságá-

nak meggyalázása, emberi mivoltából való kivetkőzése. Ez a megalázó testhelyzetek, a 

fájdalom elviselhetetlensége, szexuális tabuk áthágásával érhető el.16 És épp ez az egyik 

fontos ok, amiért véleményem szerint a nőknél ezt a módszert alkalmazta. 

A lányokkal általában mindig a nemi aktus után végzett, mikor az egyre vadabbá 

váló érintkezés hirtelen tudatos kínzásba csapott át. Úgy gondolom, a rendkívül szél-

sőséges, elnyújtott ölési forma egy eszköz volt Bateman számára a felszín alá ásásban, 

hiszen úgy vélte, így az ember igazi valója feltárulhat, megláthatja azt, amit nem a trend 

diktál, nem sablonos, hanem az ember legmélyebb valója, és ilyen helyzetben csak azt 

tudja mutatni. Ezért is veszi fel a kínzásukat videóra (nem kizárólag technikai ragasz-

kodása, a másodlagos valóság szükségessége miatt), hogy megérthesse őket. A reakciók 

mégis sablonosak maradnak: sírás, könyörgés, elképedés, az eszméletvesztés fokoza-

tai. Nem alakul ki tehát közöttük számára értékelhető párbeszéd, nem kerül közelebb 

hozzájuk. Nincsenek vallomások, utolsó üzenetek, nem beszélnek az életükről, a halál 

pillanatában nincsen visszatekintés az életükben fontos, vagy elmulasztott dolgokra. 

13 De SADE 1989. 56–57. 
14 BARTHES 1989. 140–148. 
15 FOUCAULT 1990. 20. 
16 SIRONI 2010. 23. 
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Mégsem mindig tud itt megállni. Úgy látom, módszereiből több szintű következetések 

vonhatók le. Az ember mint tömegtermék miatti, sablonosan tökéletes test ellen lázad, 

mikor a végletekig eltorzítja, groteszkké téve azt, beleértve az arcot is. 

Ezen túlmenően azonban meg kell értenünk, hogyan segíti elő ezt a gondolkodás-

módot az objektivizálódás. A szubjektum halálával ugyanis kicserélhetősége miatt ér-

téktelenné válik számára az emberi élet. Egy Sade-éhoz hasonló tárggyal kerül tehát 

szembe, azzal a különbséggel, hogy a márki műveiben a szereplők egyetértenek ezzel a 

kultúrával, s élvezik azt, míg Bateman számára egy külső kényszer, ami elől menekülni 

igyekszik. Mindenesetre, ez a szemlélet eleve csökkenti a lelkiismeret-furdalást, bűn-

tudatot (az antiszociális viselkedészavar esetében egyébként sem feljegyzett jelenség), 

hiszen a nő teste így csupán szervek sokaságának számít, csonkolása egy tárgy több 

részre való osztását jelenti, ami a deszubjektivizálás kiterjesztése.17 Az ő számára tehát 

ez egyenértékű lesz az öltözködéssel, evéssel vagy bármi mással, amit tesz, valójában a 

napi rutinjába épül bele teljes természetességgel. Abel már az erőszak unalmáról beszél 

ennek kapcsán. Az öléssel azonban nincs ennek vége, nem tud leállni, kielégültsége 

hamar alábbhagy, ezért indulatait, elkeseredettségét a holttestre is kivetíti. Ez vélemé-

nyem szerint érzései lezárhatatlan voltát is kifejezik. Valamint, itt is a sablonosan töké-

letes külső elleni groteszk lázadást találom egy lehetséges kiváltó tényezőnek. 

 Mint láttuk, számtalan hasonlóságot, egyezést találhatunk a szadista felfogással. 

Úgy vélem azonban, mielőtt egyértelműen ezzel a jelzővel illetnénk Batemant, fel kell 

hívni a fi gyelmet pár jelentős különbségre. Sade-nál minden tett motivációja és célja 

a gyönyörérzés. Első olvasatra itt is ezt gondolhatnánk. Tisztázni kell azonban, hogy 

nála nem ez az elsődleges érzés, hanem a saját fájdalma. Ezt írja egy helyen: „A kín, 

mely gyötör, heves és szüntelen, és nem akarom, hogy más jobb világban éljen, mint 

én. Azt akarom, szenvedjen más is ugyanúgy, ahogyan én. Azt akarom, hogy senki ne 

meneküljön meg.”18 Az alapvető érzés benne tehát negatív. Az lesz számára az örömteli, 

hogy nem egyedül szenved a világban, hanem sokakkal együtt. Batemanben tehát a „ha 

nekem nem jó, ne legyen jó másnak se” mechanizmus is működik, mikor akár a fi zikai 

fájdalomtól elcsigázott, akár lelki szenvedéstől eltorzult arcok láttán örömérzete támad. 

Példaként gondolhatunk itt a Patty Winters Show, vagy az állatkerti gyermekgyilkosság 

kapcsán támadt érzéseire. Nem arról a teljes, kielégítő élvezetről van tehát szó, mint a 

libertinusoknál, mivel itt a probléma mindig megmarad, ezért is esik nehezére leállni, 

ezért sem talál kontrollt. 

Szadizmusa továbbá azért is megkérdőjelezhető, mert míg a szerint az elv szerint 

minden, amit a társadalom erénynek gondol, visszataszító, ebben a világban viszont po-

zitívumként szerepel. Bateman esetében a jó, a szeretet iránti igénye szüntelenül megfi -

gyelhető, hiányuk említése elkeseredést vált ki belőle. Gondolhatunk egyik sírás közben 

tett kijelentésére is: „Én csak azt akarom, hogy szeressenek”. Az erkölcs nélküliség tehát 

itt is jelen van, ám úgy, hogy szüntelenül a rá való vágyakozást tapasztalhatjuk. 

A gyilkosságokkal kapcsolatban két csoportot alakítottam ki. Az egyikbe azok tar-

toznak, akiket lassú kegyetlenséggel ölt meg. Ha őket megnézzük, látjuk, hogy teljesen 

beleépülnek a fogyasztói kultúra rendszerébe, gazdagságuk, külsejük minden elvárás-

nak megfelel. A másik csoportba tartoznak azok, akiket rövid idő alatt ölt meg, a tete-

mükkel való további foglalkozásnak pedig nem tulajdonított jelentőséget. Itt a cél nem 

a haldoklás, a szenvedés szemlélése volt, hanem kizárólag a kiiktatás. Közéjük tartoz-

17 COLBY 2011. 86. 
18 ELLIS 2003. 535. 
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tak hajléktalanok, homoszexuálisok, gyerekek, társaságbeli fi atalemberek, etnikumok. 

Róluk általánosságban elmondható, hogy vagy teljes egészében, vagy részben nem 

férnek bele abba az elvárásrendszerbe, amit az aktuális trend megkíván. A második 

csoport esetében azonban mindig találhatunk egy ellenpéldát is. Egy hajléktalan(nak 

tűnő) lányt, akin megesik a szíve, és pénzt dob a bögréjébe; Whitney Houston, akiről 

rasszizmusa ellenére elismerően beszél; Luis Carruthers, az egyik társ, akiről kiderül 

homoszexuális volta, Bateman mégis képtelen bántani. 

Az eddig írtak alapján tehát egyfelől azt kell látnunk, hogy egy olyan környezet veszi 

körül, mely ellen lázadna. Figyelembe kell azonban vennünk azt is, hogy ennek ő is része, 

ugyanúgy törekszik beilleszkedni, mint a többiek, hiszen ebben szocializálódott. Ezért 

fi gyelhetjük meg nála a versenyszellemet, irigységet, állandó aggódást a frizurája miatt, 

nagy gondját a manikűrre, a folyószámlákra, márkákra, csúcstechnológiára, a túlzásba 

vitt higiéniát, stb. Ezek nélkül elveszítené komfortérzetét, tartana tőle, hogy kevésbé ér-

tékes, igénye lett az az életmód. Egyfelől tehát szabadulni akar tőle, másfelől viszont nem 

tud, vagy nem mer. Ennek oka lehet, hogy az objektivizált, trendeken alapuló szemlélet 

túlzott beivódása kétségeket támasztott benne afelől, lehetne-e minőségi életet élni más-

ként is. Bár nem kívánatos számára ez a világszemlélet, ez a felszínesség, nem ismer, nem 

bízik meg egy másik létezésmódban. Ez a jelenség, mely véleményem szerint jól bemutat-

ja a közeg befolyását az egyénre, lesz az oka Bateman harca, lázadása paradox voltának. 

Kiútjának tehát önmaga is gátjává válik, magával azonban képtelen megküzdeni.

A regényben két lehetőség jelenik meg a kiútra. Egyik volt Jean, a titkárnője, aki 

részéről tapasztalt mély érzéseket, tisztelte is. Mégsem bizonyult elégnek ez a kapcsolat 

a kitöréshez. 

A másik a Hajsza, Manhattan fejezetben az ügyvédjének tett teljes beismerő vallo-

más. Én úgy gondolom, hogy ismét paradox módon ez Bateman számára egy várt pil-

lanat. Az egyik rutingyilkossága során ugyanis valaki végre észrevette, felfi gyelt rá, bár 

a legváratlanabb pillanatban. Megváltozott narrációja pánikszerűséget mutat. Olyan 

szituáció, mely hirtelen tört rá, nem tud vele mit kezdeni, ezért a jól ismert fi lmek 

alapján viselkedik. Hiszen, eddig is mindenben mintákra volt szüksége a saját élmény 

híján, a legtöbb történést ő maga is kívülállóként élte át (még ha nem is lett ilyen élesen 

ábrázolva). Ez a lehetőség azonban közelebb vitte volna ahhoz az ismeretlen, bizonyta-

lan világhoz, amire vágyott, és amitől tartott egyszerre. Ezzel is magyarázható, hogy a 

narráció a pánikhelyzet elmúltával, viszonylagos nyugalom beálltával (irodájában van) 

újra homodiegetikus lesz. A helyzetet megragadva azonnal teljes vallomást tesz, melyet 

ügyvédje telefonjának üzenetrögzítőjére mond rá. Ez nemcsak pánikmegoldás volt, ha-

nem nagyon is tudatos dolog, mely fontos neki, hiszen, mikor találkozik az ügyvédjével, 

s az nem hisz neki, hanem tréfának gondolja az egészet, Bateman igyekszik bizonyítani 

vallomása igazát. Azt a következtetést vonhatjuk tehát le, igazán szüksége lett volna rá, 

hogy felismerjék másik énjét, még az ezzel járó veszélyeket is vállalta volna. Eljutott 

tehát addig, hogy társadalmi pozíciójánál, státuszánál fontosabb lett a szubjektumként 

való elismerése, akármilyen is. Vagyis a deviáns individuumot pozitívabbnak ítélte az 

elfogadott, ám felcserélhető tárgyiasulásnál, s ennek minden következményét vállal-

ta volna. Nem változott azonban semmi, az ügyvéd még mindig összetéveszti mással, 

Batemant túl esetlennek találja. Hiába ment tehát el a végletekig, mondott el mindent, 

még ez sem volt elég ahhoz, hogy odafi gyeljenek rá. „Immár nincs olyan korlát, amit 

át ne léptem volna”,19 jegyzi meg egyszer, és valóban, a lehetetlenségig feszegette a 

19 ELLIS 2003. 535. 
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határokat, s mivel úgy látja, ennél többet nem tud megtenni, saját kultúrája rabjának 

érzi magát. 

Összegzés

A Batemant körülvevő világ tehát meglehetősen abszurd, egy ilyen szituációra pedig 

a válasz is abszurd. Ebből azonban még nem következne az erőszak. Az érték nélkü-

li és emóciókat nélkülöző közegben viszont, ahol a szubjektum halálából kifolyólag 

az egyén felcserélhető, illetve fogyasztási cikké degradálódik, az emberélet jelentősé-

ge csökkenni látszik. Bár a szakértők körében még mindig nem tisztázott, mik a pon-

tos kiváltói az antiszociális viselkedészavarnak, azt kijelenthetjük, hogy ez a jelenség 

Bateman számára jelentősen közrejátszott tettei legitimitásában. Mint láthattuk, a miliő 

sem tulajdonít neki jelentőséget, akár verbális, akár bűntény-jelzéseket küld, a holttes-

teket sem keresik, azon kivételes esetek pedig, mikor felelősségre vonhatnák, hamar 

kudarcba fulladnak. Az ilyen szintű kegyetlenségek iránti társadalmi közömbösség el-

lenére Bateman lesz az, aki szörnyűségeknek, rémtetteknek nevezi saját cselekedeteit. 

Ez a benne megmaradt emberi, erkölcsi ítélőképessége nyomait jelzi. 

Azzal a paradox esettel van dolgunk, mikor egy olyan rendkívül brutális, aberráltság 

jeleit mutató harcot látunk, melynek célja az odafi gyelés, nemesebb, mély érzelmek, 

őszinte szeretet elérése. A bántalmazások és az azok általi látszólagos gyönyörök hátte-

rében azonban fájdalmas kiáltások állnak, melyeket senki nem hall meg. Ezek mögött 

egy elkeseredett érezni, élni akarás áll, mely egyre inkább ellehetetlenítődik. 

A pozitív célért negatív eszközökkel folytatott küzdelem nem egyedülálló jelenség, 

ezek elemzésénél és értékelésénél azonban – az egyén habitusától függetlenül/mellett 

– elengedhetetlennek tartom a társadalom, közfelfogás felelősségének vizsgálatát. 
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Görög Georgina

Társadalmi felelősségvállalás Pécsett

Empirikus kutatás a pécsi szervezetek körében

Bevezetés, probléma felvetése

Kutatásom során a pécsi szervezetek társadalmi felelősségvállalását vizsgáltam. 

Azért tartom fontosnak e terület mélyebb és alaposabb feltérképezését, mert napja-

inkban a környezetvédelem, az etikus viselkedés, az altruista magatartás, a társadalmi 

felelősségvállalás mind-mind olyan témakörök, amikről nap mint nap hallunk, azonban 

sok esetben kételyekkel fogadjuk a velük kapcsolatos híreket. Célom volt egy empirikus 

kutatással felmérni, hogy Pécsett milyen szinten foglalkoznak a különböző szervezetek 

a társadalmi felelősségvállalással.

Egyre több előadáson, konferencián, sőt már a médiában is hallhatunk arról, hogy 

valaki valami jót tett: támogatott valakit akár anyagilag, akár más módon. Bizonyos vál-

lalat elismerte, hogy hibázott, visszahívta a termékét, ami selejtes volt. Egyének ösz-

szefogtak egy közös, jó cél érdekében. Azonban legalább ennyi a rossz hírek száma is: 

eltussoltak egy sikkasztást, egy termékről olyan információkat nem adtak ki, ami veszé-

lyeztetheti a fogyasztók egészségét. Nem megfelelően jártak el egy panaszos kérelmére. 

Anyagilag becsapta egyik fél a másikat. Nem megfelelően teljesítették kötelezettségeiket 

az állam felé a polgárok, a szervezetek (pl. adófi zetés), stb.

A Nielsen Piackutató Intézet legfrissebb adatai szerint Magyarország fogyasztói bi-

zalmi indexe a világon a legalacsonyabb, amit okozhat a számos ellentmondásos hír, 

információ, a bizalmatlan gazdasági környezet, a hitelek körüli eljárások, és sok más 

egyéb tényező.

A számos negatív hír hallatán fogalmazódott meg bennem a gondolat, hogy ha tény-

leg sokminden ennyire rosszul működik, akkor ezt szeretném megvizsgálni, majd pe-

dig javaslatokat tenni a fenntartható fejlődés érdekében, megmutatva egy apró lépést a 

változások irányába. Egy szűk körben, Pécsett vettem szemügyre a jelenlegi helyzetet 

és a feltárandó lehetőségeket. 

Kutatásomat a következő szervezetekre terjesztettem ki:  profi torientált vállalatok; 

civil szféra; önkormányzat

A társadalmi felelősségvállalás elmélete

„A rendszer egymással kölcsönhatásban álló elemek komplexuma.” (Bertalanffy, 1976.) 

Ezt a meghatározást pontosítja Raffai Mária: „A rendszer egymással szemantikailag ösz-

szefüggő, egymásra kölcsönösen ható elemek meghatározott struktúra alapján szerve-

ződő, alrendszerekből, mint kisebb egységekből álló komplexuma” (Raffai, 1997.)

Tehát a rendszer egy komplex egység, aminek a részei egymással összefüggésben és 

kapcsolatban állnak, s előfordulhatnak benne alrendszerek is.
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Ezt azért tartom lényegesnek kiemelni, mert a fenntartható fejlődés hármas egysége is 

egy egészet, egy rendszert alkot. Három egymással kölcsönhatásban álló eleme van: a ter-

mészeti környezet, a társadalom és a gazdaság, amelyek egymástól elválaszthatatlanok. A 

vállalatok társadalmi felelősségvállalásának a fenntartható fejlődés elősegítése érdekében 

kell történnie. Tehát a szervezeteknek úgy kell működniük, hogy ebben a rendszerszem-

léletben gondolkodjanak. Lássák be, hogy e három tényezőnek hatása van egymásra. Ha 

az egyikben valami radikális változás történik, az a másik kettőre is hatással lesz. Nem 

csak a vállalatoknak, hanem az egyéb szervezeteknek (non-profi t szervezetek, önkor-

mányzatok, államok stb.) is a fenntartható fejlődést kell(ene) szem előtt tartaniuk.

Kutatási módszertan bemutatása

Tanulmányom fő kérdése, hogy hogyan jellemezhető a felelősségvállalás Pécsett. Ennek 

megválaszolására primer és szekunder forrásokat is alkalmaztam. A primer kutatást 

kvantitatív módszer segítségével végeztem. 

A kvantitatív (mennyiségi) módszer lényege a mennyiségi mérés, az adatok szám-

szerűsítése. Előnye, hogy viszonylag nagy mintára alkalmazható, hátránya, hogy fi gyel-

men kívül hagy olyan tényezőket, amiket a kérdőív rögzíteni nem tud, viszont a téma 

szempontjából fontos lenne, s az eredmény torzulásához vezethet. Kvantitatív módsze-

remnek a kérdőívet választottam. A kérdőív formai szerkezetét tekintve tartalmaz nyílt 

és zárt kérdéseket is. A zárt kérdéstípusok: alternatív, szelektív és skála kérdések. 

A nyitott kérdésekkel célom a kérdőívezés hátrányának kiküszöbölése volt, vagyis, 

hogy a kapott információ nagy mértékben ne torzuljon, illetve a téma iránt érzett mö-

göttes érzések valamennyire felismerhetőek legyenek. A kérdéseimre kapott válaszokat 

feldolgozom, összehasonlítom.

Kutatásom előfeltevései (hipotézisek)

A Pécsett megvalósuló vagy nem megvalósuló felelősségvállalásról a következőek a hi-

potéziseim:

1. Feltételeztem, hogy a szervezetek többsége nincs tisztában a vállalatok társadalmi 

felelősségvállalásának a valódi jelentésével.

2. Előzetes hipotézisem, hogy a kitöltők között kevesebb olyan vállalat van, aki foly-

tat CSR tevékenységet, mint aki nem folytat.

3. Korábbi kutatási eredményeim birtokában úgy gondolom, hogy a civil szféra, az 

önkormányzat és a profi torientált vállalatok között gyenge a kohézió.

4. Feltételeztem, hogy Pécsett a felelősségvállalás még gyerekcipőben jár.

Vizsgálataim segítségével igazolom vagy elvetem a fenti feltételezéseimet.

Azon vállalatok eredményeinek a bemutatása, 

amelyek még nem foglalkoznak CSR tevékenységgel

Mivel a két kérdőív közül a „B” típusúra („Kérdőív azon vállalatok számára, akik (még) 

nem foglalkoznak CSR tevékenységgel”) érkezett a legtöbb válasz, ezért először az itt 

kapott eredményeket értékelem. A mintába került 22 vállalatot úgy lenne célszerű vizs-

gálni, ha mindegyiket külön-külön értelmeznénk. Azonban ahhoz elég nagy a vissza-
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érkezett válaszok száma, hogy ezt ilyen formában megtegyem, ezért úgy készítettem el 

az elemzést, hogy a logikailag egymással kapcsolatban lévő kérdésekből csoportokat 

hoztam létre, s azok segítségével következtettem a vállalatok mögöttes motivációira a 

felelősségvállalással kapcsolatban.

A CSR ismerete, alkalmazási hajlandósága

Első kérdésem ehhez a csoporthoz az volt, hogy hallottak-e a vállalatok társadalmi fe-

lelősségvállalásáról. 16 válaszadó már hallott róla, azonban 6-an azt jelölték be, hogy 

nem ismerik. A következő kérdés arra vonatkozott, hogy aki hallott a CSR-ról, szerinte 

mit jelent. 

Néhány válasz:

1. Figyelem a vállalati és környezeti problémákra.

2. A vállalatok fi gyelembe veszik a társadalom érdekeit.

3. Az, hogy egy cég társadalmilag felelősséget vállal azt jelenti, hogy olyan dolgokra 

is fi gyelmet fordít, ami nem hoz közvetlenül hasznot a vállalkozás számára vi-

szont segít annak a közösségnek, országnak, ahol működik.

4. A vállalat fi gyelembe veszi a társadalom érdekeit, és tesz is érte.

5. Odafi gyelni a természeti környezetre, az alkalmazottakra.

6. Környezetvédelem.

7. A termelés növelése a munkavállalók és a környezet érdekeinek fi gyelembevéte-

lével.

8. CSR (Corporate Social Responsibility) 

9. A vállalatok üzleti tevékenységükbe önkéntesen beépítik a társadalmi, környezeti 

megfontolásokat.

10. Talán azt, hogy a vállalatok felelősséget vállalnak a tetteikért?!

11. Közhasznú tevékenység.

Az alábbi válaszokból azt a következtetést lehet levonni, hogy aki hallott róla, az 

sincs tisztában a CSR jelentésével.

Érdekelt, hogy a vállalatok tisztában vannak-e a CSR és a fenntartható fejlődés kap-

csolatával, vagyis hogy Tisztában van- e azzal, hogy a fenntartható fejlődésnek és a 

vállalatok társadalmi felelősségvállalásának mi a kapcsolata? 12 válaszadó azt jelölte 

be, hogy tisztában van vele, azonban 10 kitöltő nem tudja, hogy mi a kapcsolat. Az első 

kérdésre adott válaszokat („Hallott-e a CSR-ról?”) és az erre a kérdésre adott válaszokat 

összevetettem, az eredményeket az 1. táblázat tartalmazza.

1. táblázat: A „Hallott-e a CSR-ról?” és a „Tisztában van-e a fenntartható fejlődés 

és a CSR kapcsolatával?” kérdések válaszai (darab)

Hallott-e a CSR-ról? Tisztában van- e, hogy a fenntartható fejődésnek és a vállalatok társadalmi 

felelősségvállalásának mi a kapcsolata? (Forrás: saját kutatás alapján saját szerkesztés)

Hallott-e a CSR-ról?
Tisztában van-e, hogy a fenntartható fejődésnek és a válla-

latok társadalmi felelősségvállalásának mi a kapcsolata?
 

 IGEN NEM  

IGEN 12 4 16

NEM 0 6 6

 12 10 22
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12 olyan kitöltő volt, aki megítélése szerint hallotta a CSR-ról, és tudja is, hogy an-

nak mi a kapcsolata a fenntartható fejlődéssel. Azonban volt 4 olyan válaszadó, aki a 

CSR-ról hallott már, de nincs tisztában a kapcsolattal.

Ezt az összevetést azért tartom fontosnak bemutatni, mert ezzel is beigazolódik, 

hogy akik hallottak a CSR-ról, ők sem tudják, hogy mi is ez pontosan, hogy a társadalmi 

felelősségvállalás, vagyis a tudatos elköteleződés, hogy a társadalommal, a gazdasági 

élettel és a környezettel szemben tanúsított etikus magatartás mind-mind a fenntartha-

tó fejlődés megvalósításáért és megtartásáért kell, hogy megvalósuljon.

A 2. táblázatban azt vetettem össze egymással, hogy a kitöltő hallott-e a vállalati 

szintű társadalmi felelősségvállalásról, és ha hallott róla, akkor tervezi-e annak alkal-

mazását a jövőben.

2. táblázat: A „Hallott-e a CSR-ról?” és az „Elkövetkezőkben tervezi-a a CSR tevékenység 

alkalmazását?” című kérdések összevetése (darab)

Hallott-e a CSR-ról? Az elkövetkezőkben tervezi-e a CSR tevékenység vállalati alkalmazását? 

(Forrás: saját kutatás alapján saját szerkesztés)

Hallott-e a CSR-ról?
Az elkövetkezőkben tervezi-e a CSR tevékeny-

ség vállalati alkalmazását?
 

IGEN NEM  

IGEN 7 9 16

NEM 0 6 6

7 15 22

Itt is meglepő válaszok születtek. Hét kitöltő hallott róla és tervezi is annak alkalma-

zását, azonban 9 válaszadó hallott róla, viszont nem tervezi annak alkalmazását. Ennek 

az eredménynek több magyarázata lehetséges: egyrészt az, hogy nincsen elegendő infor-

mációjuk arról, hogy mit is jelent a „valódi CSR”, csak hallottak a szóról. Másrészt lehet, 

hogy úgy gondolják, hogy a felelősségvállalás csak anyagi ráfordítással valósulhat meg, s 

vagy nincs forrásuk rá, vagy erre nem akarnak költeni. Harmadrészt lehet, hogy azt gon-

dolják, ez a tevékenység egy újabb marketingfogás, az eladás-ösztönzés érdekében. Az 

előző kutatásomban egy kitöltő erre a kérdésre a következő választ adta: „Cégünk minden 

évben támogatja az általános iskolások ismeretanyagának bővítését a szelektív hulladék-

gyűjtés témájában, valamint zöld övezetek kialakításában nyújt segítséget. Iskoláknak 

besegítünk az őszi-tavaszi papírgyűjtés lebonyolításában. Anyagi támogatást nyújtunk 

a felsőoktatásnak. Erre gondolok és hasonló kezdeményezésekre, amik egyértelműen a 

pozitív szemléletváltást szolgálják. Jelenleg külön beosztott, vagy csoport nem működik 

erre a tevékenységre a cégünknél, de jelen van az életünkben a CSR!”(Görög, 2010.)

S végül, de nem utolsó sorban lehet, hogy tudja mit jelent, azonban nem érdekli.

Lehetséges motivációk a CSR-ra

Kérdés volt, hogy adott vállalat végzett-e már valaha közhasznú tevékenységet? A kitöl-

tők közül 12-en már végeztek, 10-en viszont még nem. Ezt az eredményt összevetettem 

a következő kérdéssel, vagyis, hogy „Az Ön vállalatát mi motiválja (motiválná) legin-

kább a közhasznú tevékenység és/vagy a vállalati társadalmi felelősségvállalás terüle-

tén?” (1. ábra)
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A legtöbb válaszadót a pénzügyi előnyök motiválják a társadalmi felelősségvállalás/ 

közhasznú tevékenység elvégzésére. Akik már végeztek közhasznú tevékenységet, kö-

zülük a felét, tehát 6 kitöltőt a pénzügyi előnyök motiváltak (motiválnak). Tulajdonkép-

pen nem is vádolhatjuk meg ezeket a vállalatokat, hogy elsődleges szempont számukra, 

hogy megtérüljön a befektetett tevékenységük. Ezeknek a szervezetnek is a profi t szer-

zése az elsődleges. Természetesen nem mindegy, hogy ezt milyen körülmények között 

teszik: pl. adományoznak bevételük néhány ezred százalékát egy jó ügy érdekében, an-

nak nagy sajtót csinálnak, s közben korrupt módon működnek. Ezt a belső motivációt 

és külső kommunikációt nagyon nehéz egy külső szemlélőnek megítélni. Igazán csak 

akkor lehetne ezt megvizsgálni, ha adott szervezetet belülről ismernénk.

 
1. ábra: Az Ön vállalatát mi motiválja (motiválná) leginkább a közhasznú tevékenység és/vagy a 

társadalmi felelősségvállalás területén? (darab) (Forrás: saját kutatás alapján saját szerkesztés)

Következtetések levonása

Az eredmények alapján összefoglalásként azt lehet elmondani, hogy a CSR e kitöltők 

esetében még alacsony szinten valósul meg, ha megvalósul egyáltalán. Ugyanis, mint ki-

derült, van, aki nem is hallott a CSR-ról, van, aki hallott róla, de amint a többi kérdésekre 

adott válaszaiból kiderült, nem tudja, hogy mit jelent igazán. Az alacsony visszaküldési 

arány valószínűleg amiatt van, hogy nem nagyon ismerik a társadalmi felelősségvállalás 

fogalmát, gyakorlatát. Volt olyan válaszadó, aki a következő levelet küldte:

„Tisztelt Görög Georgina!

Megtiszteltetésnek tartom, hogy tudományos kutatása során cégünket is számításba 

vette, de töredelmesen be kell vallanom Önnek a CSR-ről még nem is hallottam.

Remélem a többi kiszemelttel több szerencséje lesz.

Üdvözlettel: X.Y.”

A fenti levél is bizonyítja, hogy kommunikálni kell a társadalmi felelősségvállalás 

fontosságát és jelentőségét a vállalatoknak, s meg kell mutatni, hogy felelősen pénz 

nélkül is lehet e tekintetben előrelépni!
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Azon vállalatok eredményeinek a bemutatása, 

akik foglalkoztak CSR tevékenységgel

Itt is, mint a „B” kérdőív esetén a mintába került 10 vállalatot úgy elemeztem, hogy az 

egyes válaszokat külön-külön vizsgáltam meg, s az alapján csoportosítottam a kérdése-

ket. Így jobban átlátható a CSR-hez való viszonyuk, a motivációjuk.

A kitöltők többsége szerint a CSR egyre fontosabbá válik (bővülő működési terület).

(2. ábra) Három válaszadónak pedig meghatározó fontosságú (kiemelt helyen szerepel 

a vállalati működésben). Valószínűleg azok a kitöltők, akik tisztában vannak a CSR 

jelentésével, fontosságával, azok úgy gondolják, hogy a jövőben a működés egyik alap-

feltétele legyen, hogy egy vállalat társadalmilag felelőst működést folytasson. 

2. ábra: Mennyire fontos vállalata számára a társadalmi felelősségvállalás? (darab) 

(Forrás: saját kutatás alapján saját szerkesztés)

3. ábra: Motiváló tényezők a CSR területén (darab) (Forrás: saját kutatás alapján saját szerkesztés)

Kérdésként szerepelt, hogy a kitöltő vállalatokat mi motiválja leginkább a vállalatok 

társadalmi felelősségvállalása területén (3. ábra). Akiknél a CSR meghatározó fontos-

ságú, vagy egyre fontosabbá válik, őket leginkább a vállalkozásuk társadalmi megíté-

lésének javítása, a versenyelőny, illetve a pénzügyi előnyök motiválják leginkább. Akik 
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a dolgozói elégedettség, vagy az ügyfelek magasabb elégedettségi szintje miatt moti-

váltak, náluk mérsékelt (időszakos, de rendszeres aktivitás ezen a területen), vagy kis 

fontosságú (kampányszerű tevékenység) a CSR tevékenység alkalmazása.

Következtetések levonása

Az „A” típusú kérdőív kitöltői már foglalkoztak a társadalmi felelősségvállalással. Ennek 

ellenére csak két válaszadó kezeli stratégiai szinten a CSR-t, a többiek inkább ad-hoc 

módon foglalkoznak a felelősségvállalással. Fontosnak tartják a CSR kommunikációját, 

azonban azt gondolják, hogy informálisan ismerik el az érintettek a felelősségvállalási 

tevékenységeket, üzletileg viszont lényegtelennek tartják. Ennek ellenére a többség a tár-

sadalmi megítélés javulása miatt szeretne felelősséget vállalni, mert remélik, hogy az érin-

tettek a jövőben nagyobb bizalmat adnak a CSR tevékenységeket végző cégnek, s majd ez 

a vállalat pénzügyi mutatóin is látszani fog. A kitöltők szerint a hazai jogszabályi környe-

zet kampányszerűen támogatja csak a vállalatok ösztönzését a felelősségvállalásra.

A kitöltők előretekintései azonban pozitívak, tehát szerintük a felelős vállalatok a 

jövőben nagyobb reputációval fognak rendelkezni, ha felelősen viselkednek.

Non-profi t szervezetek eredményei, illetve a következtetéseim

4. ábra: Az együttműködés felmérése a vállalatok, a non-profi t szervezetek és az önkormányzat 

között (darab) (Forrás: saját kutatás alapján saját szerkesztés)

A 4. ábráról leolvasható, hogy a kitöltők fele (4) úgy ítélte meg, hogy van együttmű-

ködés a különböző szférák (önkormányzat, vállalatok, non-profi tok) között, ugyanis 

részt vesznek segítőként a többi szféra munkájában. Egy kitöltő azt válaszolta, hogy 

nincs rálátása a három szféra együttműködésére, mert nem kényszerülnek rá. Ezen a 

helyzeten mindenképpen változtatni kell. Ahhoz, hogy a vállalok, civilek, önkormány-

zat együttműködjenek, tudniuk kell egymásról. A válaszokból az derült ki, hogy van, 

aki részben elérhetővé teszi irányítási struktúráját, van, aki törekszik rá. Erre az együtt-

működésre is hatással lehet, ha egyik látja, hogy mit és hogyan csinál a másik, esetleg 

jó gyakorlatnak is minősülhet, de segítséget is kérhet tőle, hogy ő is jobban tudjon mű-

ködni. Az együttműködésre azért tartottam fontosnak rákérdezni, hogy a szervezetek 
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az érintettjeikkel kommunikáljanak, tudják meg, hogy mit akar a másik, legyen érdek-

egyeztetés, majd megegyezés. Így segíthetik egymás munkáját. 

Szekunder információk: önkormányzat

Az információk begyűjtéséhez az internetet használtam, elsősorban Pécs város honlap-

ját (www.varoslako.pecs.hu). 

A honlapon van egy ’Zöld Pont’ opció, ahol ajánlásokat találhatunk a környezettuda-

tos életmódról (ez nagyon szegényes volt, és nem adott életmód tanácsokat, ami szük-

séges lenne a felvilágosításhoz), a hulladékkezelésről, a környezettudatos életmódról. 

Megnézhetjük a légszennyezettség adatokat, tájékozódhatunk a helyi környezetvédel-

mi szervekről stb. 

Egy másik opció a ’Civilek, kisebbségek’ fül volt. Ott a civil szervezetek számára 

kiírt pályázatok olvashatóak, illetve Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Civil Kon-

cepciója is megtalálható. Ez egy helyzetjelentés a pécsi civil szervezetek és az önkor-

mányzat közötti kapcsolatról. 

„Általában elmondható, hogy idáig az önkormányzat és a civil szervezetek kapcso-

latai döntően lobbi érdekek mentén, vagy az önkormányzat feladat-ellátási kapacitásá-

nak hiányosságai miatt, legtöbbször kényszerből jöttek létre. A korábbi tapasztalatok 

alapján talán máig nem szűnt meg a gyanakvás, s ez is gátolhatja a partnerség kialaku-

lását. De hasonló okai vannak a civilek széttagoltságának is. Sajnos az is jellemzi, hogy 

egymásban a vetélytársat, és nem az együttműködés lehetőségét látják a felek.

Összefoglalásképpen elmondható, hogy mind a politika, mind a civil szféra kereste/

keresi társadalmi legitimitásának pontos paramétereit. Ebben a folyamatban az aláb-

biakban rögzített elvek segítségünkre lehetnek, talán nem túlzás azt mondani, hogy 

iránytűként vezethetnek minket az átlátható, társadalmilag hasznos célok érdekében 

történi, partnerségen alapuló együttműködések felé.” (Pécs Megyei Jogú Város Civil 

Koncepciója, 2011.)

Ezt a jelentést 2011 márciusában fogadták el. 1996-ban egy civil referens pozíciót 

hoztak létre. Feladata minden az önkormányzathoz forduló civil szervezetek ügyeinek 

intézése a hivatalon belül, valamint előkészíti, illetve egyezteti a döntéshozatalhoz kap-

csolódó előterjesztéseiket. 2011 januárjában a korábbi főosztály helyett létrehoztak egy 

Természeti és Emberi Erőforrás Referatúrát. Ez a referatúra látja el a civilek pályázatai-

val, szerződéseivel kapcsolatos ügyeket, gondoskodik a civil szervezetek illetve ügyeik 

bevonásáról a döntéshozatalba. Véleményem szerint ez egy szép kezdeményezés az 

együttműködés elősegítésére. 

A honlapon található ’Gazdaság’ fül alatt a forprofi t és az önkormányzat együttmű-

ködéséről nem sok információ volt, ami hiányosságokra utal.

Összességében az mondható el, hogy Pécsett az együttműködés a szférák között az 

önkormányzat oldaláról is még fejletlen. Szép kezdeményezések vannak a civilekkel 

való együttműködésre, főleg az olyan feladatok ellátásában, amiket felosztanak egymás 

között.

Záró gondolatok

„A jelenkori társadalmi, gazdasági és környezeti válságra sokan, sokféleképpen keres-

sük a válaszokat. Ez nagyon bíztató, mivel világunk annyira sokszínű, hogy mindenhol 
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más és más megoldásokra van szükség. Egyben viszont azonosak a megoldások: vál-

toztatnunk kell. A változás mindenre és mindenkire érvényes: a társadalmi és gazdasági 

rendszerek lényeges változása mellett életünk teljességére is kiterjed, mindennapi élet-

formánkra, gondolkodásunkra és értékrendünkre.

Nyilvánvalóvá válik az a gondolat, amelyet Einsteinnek tulajdonítanak: „e problé-

mát nem lehet megoldani azzal a gondolkodásmóddal, amely magát a problémát létre-

hozta.” (Hajnal, 2010.)

A 2008-ban bekövetkezett válság nagyon mély és mindenre kiterjed: a társadalmi 

gazdasági és környezeti problémák egy nagyon bonyolult összefüggő rendszere jött lét-

re, ami még mindig tart, s ha így folytatjuk tovább, akkor még nagyobb katasztrófák 

következhetnek majd be. 

Ezt a dolgozatomat inkább fi gyelemfelkeltőnek szántam, vagyis rávilágítani helyi 

szinten egy olyan területre, ami mindenképpen fejlesztésre szorul.

Igaz, hogy mindkét szférában kicsi a vizsgálati mintám, azonban nagyon nehéz 

megszólaltatni az egyes szervezeteket. A vállalatokat azért, mert nem biztos, hogy ide-

jük, kedvük van kérdőívet kitöltetni, lehet, hogy nem is hallottak a CSR-ról, vagy éppen 

hallottak róla, csak éppen nem szeretnének róla nyilatkozni, mert lehet, hogy ők nem a 

példamutató piaci élet szereplői. Sajnos ez a felelősségvállalás, a fenntartható fejlődés 

érdekében történő együttműködés még gyerekcipőben jár a városban, azonban ennek 

mindenképpen hangot kellene adni. Fejlődés csak az együttműködés megteremtésével 

valósulhat meg, s azért minden félnek tenni kell.

Ahogy a dolgozatból kiderült, minden szférában vannak best practice-ek, vagyis 

olyan jól bevált, követendő esetek, amiknek érdemes utánanézni, s esetleg segítséget 

kérni tőlük, azért, hogy itt is, helyi szinten is elinduljon az érdekérvényesítés, aminek 

végső célja a fenntartható fejlődésért való törekvés legyen. 
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Gyimesi Réka

Egy történeti demográfi ai kutatás kezdete 

Mohács, 1869

A történeti demográfi a

A kutatási témám az 1869. évi első hivatalos magyarországi népszámlálás mohácsi 

felvételi íveinek feldolgozása a történeti demográfi a módszereivel. A demográfi a a 

mindenkori népességre vonatkozó ismereteket és kutatásokat foglalja magában, a tör-

téneti demográfi a pedig egy múltbeli népességet, de legalább egy távolabbi múltban 

elkezdődött folyamatot tesz meg vizsgálódása tárgyának. (FARAGÓ 2003. 302.) 

A történeti demográfi a egyik válfaját képezi a társadalom- és történettudományos 

kötődésű népességtudomány, melynek keretein belül helyezhető el a család és háztar-

tás vizsgálata, amely az én kutatásomnak is a célja. Kérdés lehet azonban, hogy az 

1869. évi népszámlálás elég messze esik-e a jelentől ahhoz, hogy történeti demográfi ai 

kutatásnak minősüljön. Faragó Tamás tanulmányában azt hangsúlyozza, hogy habár 

korábban az első hivatalos népszámlálásoknál húzták meg a demográfi a és a történeti 

demográfi a közötti választó vonalat, gyakorlati szempontokat előtérbe helyezve érde-

mes forrásaink körében tartani a 19. századi hivatalos statisztikákat, hiszen ezeket a 

demográfusok már nem használják. (FARAGÓ 2003. 303–304.)

A történeti demográfi ai kutatások családok felé fordulása az 1960-as években kezdő-

dött meg. Husz Ildikó doktori munkájában kiváló áttekintést ad a családtörténeti kutatá-

sok történetéről, amelyben kifejti, hogy Peter Laslett angliai lélekösszeírások elemzésével 

azt a gondolatot kívánta megkérdőjelezni, miszerint Angliában az ipari forradalom követ-

kezményeképp alakultak ki a nukleáris családok. Laslett bebizonyította, hogy Angliában 

a „kiscsaládok” dominanciája már az iparosodás előtt is kimutatható és ez a felismerés, 

valamint az általa kiváltott élénk tudományos munka volt az, amely a családtörténeti ku-

tatások önállósodásához vezetett a történeti demográfi án belül. (HUSZ 2002. 13.)

Ezt a kutatási témát területi szempontból kiterjesztve Peter Laslett kutatócsoportjá-

val egész Európa családszerkezet-vizsgálatába kezdett. A munka megkönnyítése érde-

kében Laslett megalkotta a nevéhez köthető klasszifi kációt, vagyis különböző csopor-

tokba sorolta a háztartásokat aszerint, hogy a bennük élők között milyen viszony van. 

Ez a gondolat azt kívánta, hogy előbb kerüljön rögzítésre a háztartás fogalma, majd ez 

alapján lehetett meghatározni a család defi nícióját, vagyis az együttélés ténye eszerint 

erősebb volt a rokoni kapcsolatoknál. Laslett azokat tekintette egy háztartásban élőnek, 

akik az adott összeírásban egy csoportban szerepeltek. Az együtt felsorolt személyek 

egy helyen laktak, egy tevékenységet végeztek és vérségi vagy házassági rokonságban 

álltak egymással. Mindezek alapján a Laslett-tipológiát hat nagyobb csoport alkotja, me-

lyek alcsoportjai annyira részletesek, hogy lehetővé teszik bármilyen különleges háztar-

tás besorolását a kategóriákba. (HUSZ 2002. 14–15.)

Egy másik jelentős elmélet, amelyet Husz érdemesnek tart a családtörténeti kuta-

tásokra hatást gyakorló tényezők között említeni, a magyar származású brit demog-
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ráfus, John Hajnal tézise. Hajnal arra a következtetésre jutott, hogy Európa történeti 

demográfi ai határát meghúzhatjuk egy Szentpétervárt Trieszttel összekötő vonallal. A 

Hajnal-vonal néven ismert gondolat azon alapult, hogy a „határtól” nyugatra a késői, 

míg keletre a korai házasságkötési kor volt a jellemző, amelyet a háztartási rendszerek 

szabályozó elemének tekintett. A késői házasságkötéshez kapcsolta az egyszerű csalá-

dos háztartás-rendszert, ahol a friss házasok új háztartást alapítanak és ehhez a nyu-

gaton jellemző formához társította az életciklus-szolgaságot (még nem házas fi atalok 

idegen háztartáshoz szegődnek szolgaként). A keleten jellemző korai házasságkötési 

kor összetett családos háztartás-rendszert eredményezett, vagyis a házasságkötés után 

a pár valamelyik szülő háztartásában marad. (HUSZ 2002. 17–18.)

Ezek a nagy elméletek azonban nem voltak következetesen tarthatóak, hiszen a ku-

tatások azt bizonyították, hogy egy ország, avagy egy régió történeti demográfi ai képe 

jóval összetettebb annál, hogy ilyen nagy területekre vonatkozó általános teóriák min-

dig igazak legyenek. Az 1980-as években így kibontakozott a családtörténeti kutatá-

sok második hulláma, amely a nagy elméletek felől a mikrotörténet felé fordult. (HUSZ 

2002. 21.)

A családtörténeti kutatások második hullámának hazai képviselői

A történeti demográfi a magyarországi helyzetét tekintve általában véve igaz, hogy ez a 

diszciplína nálunk nem örvend olyan nagy népszerűségnek, mint a forrásokban amúgy 

is gazdagabb nyugati és skandináv országokban. Hazánkban jellemzőbb volt, hogy egy-

egy kimagasló személy köré gyűlt iskola végzett kutatásokat. Ilyen kiemelkedő történeti 

demográfusként ismerhetjük például Andorka Rudolfot, aki főként az egyke történeté-

vel foglalkozott. Ezen kívül Andorka fontos eredményeket ért el a családrekonstitúció, 

a járványtörténet és a paraszti társadalom kutatásának területén, valamint lépést tartott 

a történeti demográfi a nemzetközi eredményeivel. Ő volt az, aki hazánkban meghono-

sította a Laslett-féle háztartás-tipológiát. Ennek a módszernek az előnye volt az álta-

la nyert adatok összehasonlíthatósága hazai és más nyelvterületeken végzett kutatási 

eredményekkel. (ANDORKA 2001. 7–10.)

Kovacsics József által szerkesztett Magyarország történeti demográfi ája című köte-

tében részletesen bemutatásra kerülnek a történeti demográfi a forrásai, a – kutatásom 

szempontjából számomra igen fontos – népszámlálások, valamint a magyarországi né-

pesség a honfoglalástól 1949-ig. (KOVACSICS 1963.)

Emellett számos, számomra hasznos tanulmány vagy kötet szerzői: Dányi Dezső, 

Faragó Tamás, a már említett Husz Ildikó, Benda Gyula és Őri Péter. Husz Ildikó, már 

idézett munkájában, egy Buda melletti település, Zsámbék tekintetében végzett csa-

ládszerkezetet vizsgáló kutatást. (HUSZ 2002.) Benda Gyula Keszthely társadalmát tet-

te meg kutatása tárgyának, egy egész fejezetet szán a népesség történeti demográfi ai 

szemszögből való értelmezésének. (BENDA 2008.) Faragó Tamás és Őri Péter közösen 

szerkesztették a Történeti Demográfi ai Évkönyveket, mely megjelenési lehetőséget biz-

tosított az ilyen témájú tanulmányoknak, emellett természetesen saját maguk is rend-

kívül sok, a kutatásom szempontjából is fontos és érdekes írás szerzői. Faragó Tamás 

nevéhez köthető többek között a Bölcsőtől a koporsóig című történeti demográfi ai szö-

veggyűjtemény (FARAGÓ 2005), Őri Péter pedig Pest-Pilis-Solt megyét vonta statiszti-

kai jellegű vizsgálat alá. (ŐRI 2010.)
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Mohács, 1869

Kutatási témám az 1869. évi népszámlálás mohácsi felvételi íveinek feldolgozása, mely-

lyel célom egy háztartásrekonstrukciós vizsgálat elvégzése. A kutatásom jelenleg az 

adatok feldolgozási fázisánál tart, ennélfogva jelen tanulmányban a forrásbázisomat 

kívánom bemutatni. 

A fentiekben ismertettem a történeti demográfi a nagy elméleteit, valamint az ezek-

től való elfordulást a mikrotörténet világa felé. Ez önmagában is értelmet adhatna ku-

tatásomnak, ám több tényező is szerepet játszik abban, hogy érdemesnek tartsunk egy 

ilyen jellegű munkát. A család1 a demográfi ai magatartás alapegysége, amely a legalap-

vetőbb és leginkább elterjedt intézmény. A források segítségével – mint amilyenek a 

népszámlálási ívek – bepillantást nyerhetünk a múltba, a hétköznapi emberek életébe 

és összehasonlíthatjuk a különböző nemzetiségű, vallású, társadalmi helyzetű lakosság 

körülményeit, életmódját. (WRIGLEY 1973, 10–11.)

A helytörténettel kiegészített történeti demográfi ai tárgyú kutatások a társadalom- 

és gazdaságtörténet mélyrehatóbb vizsgálatára adnak lehetőséget. A kisebb mennyi-

ségű adattal való munka előnye a könnyebb kezelhetőség mellett az ellenőrizhetőség. 

Fontos látnunk, hogy egy település adatainak összegyűjtése és feldolgozása módszer-

tani szempontból is igen jelentős. Emellett az alábbi idézet is jól példázza, hogy miért 

fontos a fellelhető levéltári anyagok kutatása:

„A történeti statisztikai adatok hiánya is oka volt annak, hogy eddig nem készült 

el hazánk helységeiről egy olyan feldolgozás, amely a községek fejlődésére vonatkozó 

főbb adatokon…keresztül bemutatta volna községeink, városaink településtörténetét.” 

(KLINGER 1996. 431.)

Mohács 1869-es népszámlálási felvételi ívei alapján végzett háztartásrekonstrukció 

tehát amellett, hogy képet ad egy többnemzetiségű település gazdasági és társadalmi 

helyzetéről, még az országról alkotott eddigi történeti demográfi ai tudásanyaghoz is 

hozzájárul. 

A források

A népszámlálási íveken az adatok három csoportba osztva vannak rögzítve, informáci-

ókat kapunk egyrészt a házról, másrészt a népességről, harmadrészt a háziállatokról. A 

dokumentum külső, borító oldalán olvasható az ország, megye és település feltüntetése 

mellett az, hogy a lakás melyik utcában található, hány helyiségből áll és milyen épü-

letrészek találhatóak benne vagy mellette. A belső oldalon a házban lakókat tüntetik 

fel. Az itt szereplő minden kérdéshez részletes kitöltési útmutatót mellékeltek, mely 

a számlálóbiztosok munkáját segítette. Az első oszlopban szereplő „Lakók vezeték és 

keresztneve, címe és rangja” mezőnél kiemelésre került, hogy a családtagok kor sze-

rinti felvitelén kívül, minden rokon vagy idegen, szolgák, cselédek és segédmunkások, 

albérlők a hozzátartozóikkal, szobatársak, ágyrajárók feltüntetése szükséges. A rovatok 

többsége értelemszerűen kitölthető, a „hivatása vagy foglalkozási viszonya”, valamint a 

1 Felváltva használom a család és a háztartás fogalmát, a tudományos diskurzusban ezzel kapcsolatosan kibon-

takozott vita miatt. „A család szónak például nincs egyszeri és pontos jelentése. Néha úgy használják, hogy 

jelenti mindazokat, akik egy háztartásban élnek…valamint azokat, akik vér szerint vagy házasságból eredően 

rokonai egymásnak.” (WRIGLEY 1973. 29.)
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„jegyzet” mezőket kellett még bővebb instrukciókkal ellátni. A hivatásnál szükséges a 

foglalkozás hiányában rögzíteni azt, hogy ha valakinek semmi mestersége nincs, akkor 

kinek a pénzéből él, esetleg alamizsnát kap-e. Ha a háztartásban lakó nőknek külön ke-

resete van, azt is fel kell tüntetni, csak 14 éven aluli egyénnél maradhat a rovat üresen. 

A megjegyzéseket az utolsó oszlopban kellett rögzíteni, ide vezették fel a testi-lelki hiá-

nyokat: például, ha valaki vak, süketnéma vagy elmebeteg, továbbá a katonasággal való 

mindennemű viszonyt (rendes, tartalékos vagy kiszolgált katona), illetve, ha az illető 

idegen, akkor beírták, hogy milyen országban honos, valamint távollevőknél, hogy hol 

tartózkodik jelenleg. Ezeken kívül feltüntették az itt élők vallását, írni-olvasni tudását, 

valamint azt, hogy népszámlálás idején hol tartózkodott. Az irat hátoldalán pedig a 

hasznos háziállatok számbavétele történt meg. (KOVACSICS 1963. 16–17.)

Ha néhány háztartást részletesebben megvizsgálunk, akkor további közvetett infor-

mációkra is szert tehetünk. A lakás összeírásánál feltüntethetik azt is, hogy az itt élők 

használták-e üzletként is az épületet vagy csupán éltek benne. A 648-as számú ház 

például korsós műhelyként is szolgált.2 Ez azért fontos, mert a lakosság hivatásáról al-

kothatunk képet, mely által az utca vagy a városrész foglalkozásbeli összetételét rajzol-

hatjuk meg. A háziállatok összeírása szintén utalhat a lakók foglalkozására, közvetetten 

pedig a család vagyoni helyzetére. Vannak olyan háztartások, ahol üresen marad az 

állatokat összesítő táblázat,3 de előfordul olyan is, ahol nagy számú állatállományt írtak 

össze, mivel minden bizonnyal ez szolgált – az egyébként földműveléssel foglalkozó – 

család megélhetési forrásaként.4

Ezen kívül rengeteg érdekes és izgalmas példa akad a háztartásokon belül, amely a 

családi viszonyok megszokottól való eltérésével további következtetésekre, kutatásokra 

sarkall. 

Összességében elmondható, hogy a történeti demográfi a keretein belül elhelyez-

hető család- és háztartásrekonstrukció elvégzése Mohács felvételi íveivel, nemcsak a 

kutatások jelenlegi menetébe illeszkedik bele és járul hozzá az eddigi eredményekhez, 

hanem egyben mikrotörténetként is értelmezhető, vagyis egy egyedi helyzetet mutat be 

egy mélyfúrásnak nevezhető vizsgálat során. A kutatásom és a munkám eredményeit 

abban a reményben fogom ismertetni, hogy sikerül hozzájárulnom a Magyarországra 

vonatkozó történeti demográfi ai ismeretek összességéhez. 

Felhasznált irodalom

Levéltári források

Baranya Megyei Levéltár (BML) V. 42. d: Mohács város tanácsának iratai – 1869. évi Népesség- és 

háziállat-összeírás 600-1000.

Szakirodalom

ANDORKA 2001 = ANDORKA Rudolf: Gyermek, család, történelem. Történeti demográfi ai tanul-

mányok. Andorka Rudolf Társadalomtörténeti Társaság, Budapest, 2001.

2 Baranya Megyei Levéltár (továbbiakban BML) V. 42. d: Mohács város tanácsának iratai – 1869. évi Népesség- 

és háziállat-összeírás. 648.
3 BML V. 42. d. 678.
4 BML V. 42. d. 677.
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Hamerli Petra

A Fiume körüli viták sajtóvisszhangja 

Az Est című napilapban

Tanulmányomban azt szeretném bemutatni, hogy az első világháború után, az 

Osztrák-Magyar Monarchia összeomlását követően milyen vitákat vetett fel a párizsi 

békekonferencián Fiume városának birtoklása, és hogyan alakult a város sorsa az 1920. 

november 12-én aláírt rapallói szerződésig, amely kimondta Fiume függetlenségét. Arra 

törekszem, hogy – a megértéshez nélkülözhetetlen előzmények ismertetése után – Az 

Est cikkein keresztül bemutassam a Fiume körüli vitákat, a kérdés rendezése érdekében 

felmerülő terveket, a kikötővárosnak a magyar-olasz kapcsolatok elindulásában játszott 

szerepét, valamint Gabriele D’Annunzio fi umei ténykedését. Kutatásomban a sajtón 

kívül olasz diplomáciai iratokra, emlékiratokra, és természetesen magyar és külföldi 

szakirodalomra támaszkodom.  

„Fiume olaszabb, mint Róma”1

A háborút Olaszország győztesként zárta, ám nagyhatalmi státusza rendkívül bizony-

talan volt, ezért külpolitikai célja pozíciójának megerősítése lett.2 Ennek érdekében 

adriai és balkáni befolyásra kívánt szert tenni, amelyet a Duna-medencére – és ezen be-

lül Magyarországra is – kiterjesztett volna.3 E tervekhez elengedhetetlen volt számára, 

hogy megszerezze Fiumét, hiszen a város birtokba vételével Olaszország beltengerévé 

tehette volna az Adriát.4 Fiuméra azonban Jugoszlávia is igényt tartott, amely élvezte 

Franciaország támogatását, hiszen a franciák maguk is Duna-menti befolyási övezethez 

szerettek volna jutni. Így a két nagyhatalom, Olaszország és Franciaország ellentétbe 

került egymással.5

Ez idő tájt – 1918 végén – Fiume még Magyarországhoz tartozott, és egyelőre nem le-

hetett tudni sem azt, hogy ki kapja majd a várost, sem pedig azt, hogy Magyarországnak 

mekkora beleszólása lesz abba, kinek a javára mond le kikötőjéről. Ebben a helyzet-

ben Magyarország felértékelődött Olaszország számára, és az olaszok hajlandóak lettek 

arra, hogy kapcsolatba lépjenek a magyarokkal, egyrészt Fiume megszerzésének re-

ményében, másrészt azért, mert Magyarország is Jugoszlávia riválisa volt. Olaszország 

külpolitikai célja ugyanis a következő lett: kiiktatni Jugoszláviát, a magyar zűrzavart 

pedig a maguk javára fordítani úgy, hogy az olasz befolyási övezet növekedhessen.6 Így 

Fiume tekinthető a magyar-olasz kapcsolatfelvétel kiindulópontjaként. 

1 Orlando elhíresült kijelentése Fiume kapcsán, idézi: BURGWYN 1997. 5. 
2 L. NAGY 1995. 83. 
3 L. NAGY 1965b, 257. 
4 HORNYÁK 2004. 27. 
5 L. NAGY 1965b, 257. 
6 GUIDA 1990. 83. 
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Fiume, mint régi magyar kikötőváros sorsa rendkívüli sajtóvisszhangot váltott ki 

hazánkban, így a Miklós Andor által szerkesztett „Az Est” című politikai napilap számos 

cikket közölt a viták aktuális állásáról. A lap 1910-ben indult. Műfajilag bulvárlap volt, 

ami akkor még azt jelentette, hogy első kézből vette információit, és színvonalas hír-

szolgálatot biztosított. Polgári körökben a korszak legkeresettebb újságja volt. Az „igaz-

ság” bemutatására törekedett, politikai pártoktól független maradt. Ennek ellenére a 

Tanácsköztársaság idején, májustól augusztusig betiltották.7 A Fiume-kérdésben is arra 

törekedtek a szerkesztők, hogy pártatlanok maradjanak. Ettől függetlenül a hangvétel-

ből néha ki lehet olvasni, hogy inkább az olaszok, mint a jugoszlávok pártján álltak.

Fiume hovatartozásának kérdése már a békekonferencia előtt felmerült, és a vita 

1919 áprilisában csúcsosodott ki. Ahhoz, hogy az okok érthetővé váljanak, szükséges 

visszautalni az 1915. április 26-án aláírt londoni szerződésre. 

*

Olaszország eredetileg az Osztrák-Magyar Monarchia és Németország szövetségese volt, 

a háború kitörésekor pedig az olasz közvélemény jelentősebb hányada a semlegesség 

mellett foglalt állást. Később azonban a háború-pártiak száma növekedni kezdett, és 

Sonnino külügyminiszter rájött arra, hogy hazája csak az antanthoz való csatlakozással 

szerezhet meg bizonyos vágyott területeket, amelyek az olasz függetlenség biztosításá-

hoz szükségesek.8 Ezért Sonnino nyélbe ütötte a londoni szerződést, amely a követke-

zőket tartalmazta: Trieszt, Gorizia, Pola, Zára, a Brenner-hágó és Kelet-Isztria, valamint 

a dalmát partvidék olasz lakta városainak birtokosa Olaszország lesz; ezen kívül az 

olaszok protektorátust élvezhetnek bizonyos albán területek felett, valamint – antant 

győzelem esetén – megkapnak egyes német gyarmatokat.9 Fiumét a londoni szerződés 

nem adta Olaszországnak, ennek ellenére a háborút követően az olasz nacionalisták 

még a Dalmáciáról való lemondás árán is igényt tartottak a városra, Sonnino viszont 

úgy gondolta, hogy ez a lemondás tönkretenné „mesterművét”, a szerződést.10 Az ok-

mány a későbbiekben nagy port kavart olasz körökben: Vittorio Emanuele Orlando pél-

dául visszaemlékezéseiben tagadta, hogy tudott volna a szerződésről, és állította, hogy 

nem ismerte annak tartalmát.11 Orlando szerint a szerződéssel Olaszország nemcsak, 

hogy lemondott Fiuméról, de átadta az olaszok legfőbb ellenségeit jelentő horvátoknak 

a várost.12 Egy másik emlékirat szerint – amely Luigi Aldrovandi Marescotti delegációs 

tag tollából származik – a londoni szerződés szövege nem jelentette ki kategorikusan, 

hogy Fiume a horvátoké; ezt csak Wilson próbálta bizonygatni egy jóval későbbi üzene-

tében.13 Tehát a korabeli vezetőség igyekezett elhárítani magától a felelősséget. Fiuméra 

valójában a szerbek tarthattak igényt, hiszen az 1915. augusztus 18-án aláírt antant 

aide-mémoire nekik adta a kikötőt.14

Mikor a titkos szerződéseket megkötötték, még nem sejtették, hogy fel fog bomlani 

a Monarchia, ami területi igényekkel fellépő, új államok alakulását hozza magával. Ez 

azzal járt, hogy egy-egy területre sok esetben két állam is igényt tartott, aminek követ-

7 KÓKAY – BUZINKAY – MURÁNYI 1994. 166 – 167.
8 MACMILLAN 2005. 348. 
9 BURGWYN 1997. 2. 
10 MONTANELLI 2006. 600. 
11 ORLANDO 1960. 337. 
12 ORLANDO 1960. 344. 
13 ALDROVANDI MARESCOTTI 1936. 217. 
14 L. NAGY 1965a, 35.
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keztében a korábbi titkos szerződések tarthatatlanná váltak. Ilyen, többek által magu-

kénak akart terület volt Fiume is. 1918 novemberében egy fi umei delegáció kereste fel 

Orlando miniszterelnököt, amely azt kérte, hogy a város Olaszországhoz csatlakozhas-

son.15 Az olasz körök ettől kezdve igény tartottak a városra, és a „londoni szerződés és 

Fiume” szlogenre támaszkodtak.16 November 28-án a franciák azt javasolták, hogy egy 

négy admirálisból (olasz, francia, angol, amerikai) álló bizottságot küldjenek Fiuméba a 

helyzet kivizsgálására.17 Ezt mind a négy állam elfogadta, így januárra Fiume az antant 

közös megszállása alá került, és nemzetközi hajózási bázist rendeztek be a kikötőben a 

keleti hadsereg ellátására, francia parancsnokkal az élen. Erről már Az Est tudósított.18 

A diplomáciai iratokból tudjuk, hogy ez a francia parancsnok Franchet d’Espérey tábor-

nok lett, 1918. november 30-ától.19

*

1919. január 18-án Párizsban Clemenceau elnökletével kezdetét vette a békekonferencia, 

amelynek feladata a háború utáni Európa rendezése volt. Ennek eseményeiről Az Est 

rendszeresen tudósított, főként a Magyarországot is érintőekről. Ilyen volt Fiume sorsa 

is. Január 17-én a hírek tudósítottak egy nacionalista tüntetésről,20 mely meglehetősen 

gyakran ismétlődött. Pár nappal később nemcsak tüntetésre, de verekedésre is sor ke-

rült az olaszok és a jugoszlávok között, amit az olaszok úgy magyaráztak, hogy francia 

és szerb tisztek bujtották fel ellenük a horvátokat.21 Az újság hivatalosan nem foglalt ál-

lást a kérdésben, de a hangvételéből kiérezhető, hogy egyetért az olaszok ezen állítá-

sával. Hamarosan nyilvánosságra került, hogy Wilson valójában a délszlávoknak szánta 

Fiumét:22 „az elnök az olasz igények közül csak Dél-Tirol és Trieszt esetében ismerte el azok 

jogosságát, de Fiumét a jugoszlávok természetes kikötőjének tartja”23 – tudósított Az Est. 

Január 25-én az újság beszámolt arról, hogy az olaszok pontosan mely területeket 

követelik az Adria-térségben: Fiumét, a Quarnero-szigeteket, Zárát, és dalmát szigete-

ket maguknak akartak, Buccaritól az albán határig semleges Adriát javasoltak, és nem 

szerettek volna jugoszláv hadifl ottát az Adrián.24 A napilap egyik februári cikke nyíltan 

kimondta – kissé negatív felhanggal –, hogy az olaszok a szláv-olasz ellentétek miatt 

keresik Magyarországgal a diplomáciai kapcsolatokat.25 Ezt alátámasztotta Tacoli márki 

ajánlata: ha a magyarok Olaszországnak adnák Fiumét, az olaszok cserébe magyar vám-

területtel rendelkező, külön szabad kikötő felállítását engedélyeznék, és elismernék a 

magyar hajókat a tengeren; azonban a tervből nem lett semmi, mert Jugoszlávia elle-

nezte azt.26 Ugyancsak februárban arról szóltak a hírek, hogy Fiuméval kapcsolatban 

két elképzelés született: az egyik, hogy Fiume független állam lesz szabad kikötővel, a 

másik pedig, hogy Fiume Olaszországé lesz, de Jugoszlávia és Magyarország használ-

hatná a kikötőjét, és ebben az esetben az olaszok támogatnák is a városon áthaladó ma-

15 DDI/ 6./I. 134. irat, 70. 
16 MACMILLAN 2005. 346.
17 DDI/6./I. 381. irat, 186. 
18 AZ EST, 1919. 01. 05.
19 DDI/6./I. 407. irat, 212.
20 AZ EST, 1919. 01. 17.
21 AZ EST, 1919. 01. 24.
22 DDI/6./II. 99. irat, 64.
23 AZ EST, 1919. 01. 18.
24 AZ EST, 1919. 01. 25.
25 AZ EST, 1919. 02. 09. 
26 HORNYÁK 2004. 29.
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gyar kereskedelmet.27 A sajtó által közvetített vélemény ezt a tervet támogatta. Február 

15-én Az Est a fi umei delegáció Olaszországba érkezéséről tudósított, amely okmányok-

kal kívánta bizonyítani, hogy Fiume Olaszországhoz szeretne tartozni.28 Az iratok is 

arról tanúskodnak, hogy február elején megszervezték, egy fi umei küldöttség Párizsba 

utazását.29 Egy nagyobb vita február 18-án folyt a Fiume-kérdésről, amikor is a szerb 

képviselők is kifejtették álláspontjukat a kérdésben. Egy Orlandónak küldött beszámoló 

szerint a szerbek érvelése nagyon általános volt, és az érvek közül kizárólag etnikaiakat 

tudtak felmutatni, a politikaiak hiányoztak.30 A vitát nem sikerült lezárni, így a szerbek 

döntőbizottságot ajánlottak, amit az olaszok nem fogadtak el: maradt tehát a várakozás, 

amíg az időközben elutazott Wilson visszatér Párizsba, és eldönti a kérdést.31 Március 

9-én írta az újság, hogy az angolok és a franciák felkérték Wilsont, legyen hivatalosan 

is ő a döntőbíró az olasz-jugoszláv vitában.32 A kérdést ezzel ideiglenesen lezárták, és a 

vita 1919 áprilisában kapott ismét lángra.

*

Az olaszok már március közepén is fenyegetőztek azzal, hogy kivonulnak a békekon-

ferenciáról, amennyiben nem kapják meg Fiumét.33 Áprilisban ez az eshetőség minden 

eddiginél inkább napirendre került, hiszen a Fiume körüli viták rendkívüli módon el-

fajultak. Wilson ugyanis elvből ellenezte a titkos szerződéseket, és mindenképp saját 

14 pontja alapját szerette volna rendezni Európa sorsát. Meg is fenyegette szövetsé-

geseit azzal, hogy amennyiben valamely antant hatalom nem egyezik bele a wilsoni 

pontok alapján való rendezésbe, az Egyesült Államok elhagyja Versailles-t, mire a meg-

ijedt „barátok” minden annexiós igényüket visszavonták: így Fiuméból szabad kikötőt 

hoznának létre, olasz protektorátus alatt.34 Sonnino azonban – annak ellenére, hogy 

nem ragaszkodott Fiuméhoz annyira, mint Orlando – úgy gondolta, hogy Wilson „ne 

avatkozzon bele Európa ügyeibe, hanem maradjon csak meg a saját amerikai kaptafájá-

nál”.35 Nem támogatta a Fiuméval kapcsolatos olasz igényeket a Jugoszlávia mögött álló 

Franciaország sem, amit Clemenceau azzal indokolt meg, hogy a londoni szerződésben 

foglalt ígéretek között nem szerepelt a város.36 A „béketeremtők” úgy tervezték, hogy a 

németeket április 25-ére hívják Párizsba a békefeltételek átvételére, aminek következ-

tében az olyan megoldatlan problémákat, mint a Fiume-kérdés, a lehető leghamarabb 

tisztázni kellett.37 Wilson a délszlávoknak akarta adni Fiumét, hiszen az olasz igények 

teljesítése a világ rendjét veszélyeztetné,38 legalábbis Az Est cikke szerint. Ez természe-

tesen erős túlzás volt.

Április 19-én a nagyhatalmak megbeszélést tartottak a Fiume-kérdésről. Az Est pár 

nappal később tudósított arról, hogy Wilson felvetette egy Fiuméban létesítendő nem-

27 AZ EST, 1919. 02. 12.
28 AZ EST, 1919. 02. 15.
29 DDI/6./II. 251. irat, 170.; DDI/6./II. 252. irat, 170.
30 DDI/6./II. 386. irat, 264. (A diplomáciai iratok 1919. március 23-a után csak 1922-től kerültek kiadásra, így a 

továbbiakban nem állnak rendelkezésemre.)
31 AZ EST, 1919. 02. 18.
32 AZ EST, 1919. 03. 09.
33 AZ EST, 1919. 03. 19.
34 AZ EST, 1919. 04. 10.
35 MACMILLAN 2005. 355.
36 ALDROVANDI MARESCOTTI 1936. 233.
37 AZ EST, 1919. 04. 16.
38 AZ EST, 1919. 04. 17.
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zetközi kikötő gondolatát,39 ami a magyar közvéleménynek is tetszett, legalábbis a saj-

tóban foglaltak ezt tükrözték. A vitát azonban most sem sikerült rendezni, így Wilson 

más úton próbálkozott: manifesztumot tett közzé, melyben ismét kifejtette a 14 pontot 

és azt, hogy nem támogatja az olaszokat, mire Orlando április 24-én, Sonnino pedig 

másnap elhagyta a békekonferenciát.40 A miniszterelnök hamar, már május 7-én vissza-

tért Párizsba.41 Erről Az Est örömmel számolt be, ugyanis a magyar közvélemény számí-

tott Olaszország segítségére a békekonferencián, tehát hazánknak nem állt érdekében, 

hogy az olaszok távozzanak Versailles-ból. A lapot időközben pár hónapra beszüntet-

ték, ezalatt a következők történtek: május végén megszületett az ún. Tardieu-terv, va-

gyis, hogy Fiume legyen független állam a Népszövetség védelme alatt, Olaszország 

pedig megkapná Voloscát, és annektálhatná Zárát, Šibeniket és a szigeteket, ám a terv 

nem tetszett Sonninónak.42

Június 19-én, főképp a békekonferencián való kudarcok miatt, Orlando lemondott, 

és utóda Nitti lett. A külügyminisztériumi székbe Tittoni került. A nyár folyamán nem 

történt említésre méltó változás Fiume tekintetében, ezért áttérek következő fejezetem-

re, amelyben Gabriele D’Annunzio fi umei tevékenységét mutatom be.

Fiume Gabriele D’Annunzio parancsnoksága alatt

Amíg Orlandóék a békekonferencián vitatkoztak, és reménykedtek abban, hogy érvek-

kel sikerül eredményt elérniük, a nacionalisták létrehoztak egy Legione Fiume nevű 

szervezetet, amelynek tagjai az „O Fiume, o morte” [Vagy Fiume, vagy a halál – H. 

Petra] jelszót választották maguknak, és Gabriele D’Annunzio költőt kérték fel ügyük 

kézbevételére.43 1919 szeptemberében a szövetségesek úgy döntöttek, hogy egy közös 

rendőrséget küldenek Fiuméba, amit D’Annunzio meg akart előzni, így felkészült a vá-

ros elfoglalására, és szándékait Mussolinival is tudatta.44 D’Annunzio és szabadcsapatai 

végül szeptember 11-én foglalták el a kikötőt. Ezt követően – amint az időközben újra-

indult Az Est tudósításából kiderül – a Nitti-kormány erős nyomás alatt állt Fiume miatt, 

hiszen az olaszok többsége nem volt hajlandó lemondani a városról, D’Annunzio pedig, 

aki Fiume parancsnokává nevezte ki magát, nem ismerte el a Nitti-kormányt. Tittoni 

külügyminiszter is kifejtette álláspontját, ő „manifesztálja Fiume olasz jellegét, de nem 

kívánja, hogy ez a lépés Olaszországnak a konferenciából való kilépését idézze elő”.45 

A többi antant hatalom követelte, hogy D’Annunzio ürítse ki Fiumét, de az olasz 

kormány erre annyit felelt, hogy ezt „az olasz nép egyöntetű akaratával szemben nem 

tudja teljesíteni”.46 Az Est pártolta ezt a felfogást. A város birtoklásáról Jugoszlávia sem 

mondott még le, ezért „zálogként” elfoglalta Klagenfurtot, amelynek kiürítésére csak 

akkor lett volna hajlandó, ha az olaszok lemondtak volna Fiuméról.47 Október 18-án 

Tittoni javasolta, hogy Fiume legyen önálló állam a Népszövetség oltalma alatt.48 Ezt a 

39 AZ EST, 1919. 04. 23.
40 BURGWYN 1997. 10.
41 AZ EST, 1919. 05. 07.
42 BURGWYN 1997. 12. 
43 MONTANELLI 2006. 611. 
44 MONTANELLI 2006. 614.
45 AZ EST, 1919. 09. 30.
46 AZ EST, 1919. 10. 04.
47 AZ EST, 1919. 10. 09.
48 AZ EST, 1919. 10. 18.
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javaslatot a döntéshozatallal megbízott Egyesült Államok nem fogadta el, ezért Tittoni 

mielőbbi új megoldástervet kért.49 A visszautasítás ellenére 1920 januárjától kezdve egy-

re többször felmerült, hogy Fiumét mégiscsak független várossá kellene nyilvánítani. 

*

Január és július között nem változott a város sorsa. Érdemes viszont vetni egy pillantást 

arra, hogy mi történt ez idő alatt Fiumén belül, hogyan kormányzott D’Annunzio.

A költő „egy mindenkivel háborúban álló állam” fejévé nevezte ki magát, és kor-

mányt alakított.50 Az olasz katonai parancsnokság szerint Fiume városa egy ostrom alatt 

álló területhez hasonlított: D’Annunzióhoz egyre több önkéntes csatlakozott, akik min-

den előkészületet megtettek a jugoszláv ellentámadás ellen.51 Október végén Az Est be-

számolt egy érdekes epizódról.52 Eszerint Zanella, Fiume volt képviselője is örült eleinte 

a város felszabadításának, ám D’Annunzio nem volt hajlandó együttműködni Zanella 

pártjával, és a két ember össze is veszett, mert Zanella titokban tárgyalásokat folytatott 

Nittivel. Az újság mindkét fél álláspontját leírta. Zanella szerint a költő megkérdezte 

tőle, hogy mer titokban tárgyalást folytatni, mire a volt képviselő azt felelte, hogy ő 

egy szabad város szabad polgára. Erre D’Annunzio kidobatta a palotából. Az új fi umei 

parancsnok megmutatta a tudósítónak Zanella augusztus végén kelt levelét, melyben 

Zanella üdvözölte D’Annunzio vállalkozását, és azt ígérte, együtt fog harcolni a költővel 

a város szabadságáért. Ezt követően Zanella – elárulva az ügyet – Rómába utazott, hogy 

Nittivel tárgyaljon, majd visszatérte után felszólította D’Annunziót a Fiuméból való tá-

vozásra, mire a költő valóban ajtót mutatott a volt képviselőnek. Ez egy olyan epizód, 

amely tökéletesen jellemezte város akkori hangulatát, ezért Az Est tudósított róla, de 

állást nem foglalt a kérdésben.

1920. szeptember 10-én, egy évvel a város elfoglalása után D’Annunzio „Reggenza 

Italiana del Quarnero” [Quarnerói Olasz Régensség – H. Petra] néven kihirdette Fiume 

függetlenségét.53 Még előbb, a hónap elején nyilvánosságra hozta a város alkotmányter-

vezetét is, amely – Az Est tudósítása szerint – a régi fi umei és a régi velencei alkotmá-

nyon alapul, és kiterjeszthető a szomszédos városokra is, amennyiben azok csatlakozni 

kívánnak Fiuméhoz.54 Az alkotmány főbb pontjait is összegezte az újság.55 „Az új állam a 

„Reggenza del Quarnero” nevet viseli, és Volosca, Lovrana, szigetek (Noschiena, Albona, 

Veglia, Lussin, Cherso és Arbe), valamint a régi velencei köztársaság szigetei alkotják. 

Fiume állam nép akaratából született, nem jellemzik faji, nemzetiségi, vallási, társadal-

mi és nyelvi különbségek; a választójogot 20 év felett a nők is megkapják. Két szervezete 

van a városállamnak: az egyik a Felső Tanács, más néven a Legjobbak Tanácsa, mely 

törvényeket hoz, rendőrségi ügyeket intéz és pártolja a művészeteket; a másik pedig a 

Felügyelők Tanácsa, mely a munka-, a kereskedelmi és a vámügyekkel foglalkozik. A 

latin kultúra ápolása és fejlesztése minden fi umei állampolgár kötelessége.”

D’Annunzio államának bemutatását a költő szavaival zárom, amelyek Marconi ha-

jóján hangoztak el: 

49 AZ EST, 1919. 11. 01.
50 MONTANELLI 2006. 615.
51 AZ EST, 1919. 10. 21.
52 AZ EST, 1919. 10. 30.
53 AZ EST, 1920. 09. 11.
54 AZ EST, 1920. 09. 03.
55 AZ EST 1920. 10. 31.
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„Marconi hajójáról (…) Fiume eltökélt népe és a meggyötört város védőserege világgá 

kiáltja, hogy tántoríthatatlan elhatározással örökké ki fog tartani az olasz anyaország 

mellett.”56

Az Est rendkívül sokat, és igazán barátságos hangnemben cikkezett D’Annunzióról. 

Burkoltan pártolta a város felszabadítását, és szimpatizált a költő vállalkozásával.

*

Visszatérve a Fiume körüli vitákra, 1920 nyara sem hozott változást a Fiume-kérdésben. 

Olaszországban ismét kormányváltás történt, Nitti helyét Giovanni Giolitti, a külügymi-

niszteri posztot pedig Carlo Sforza vette át. Októberben ez utóbbi Belgrádban átnyúj-

tott egy jegyzéket, mely az olaszok adriai követeléseit tartalmazta: Jugoszláviának bele 

kellett volna egyeznie, hogy Fiume Olaszországé legyen, a dalmát szigetek közül pedig 

adja át az olaszoknak Chersont és Lissát, amit Jugoszlávia – aki a szigetekről nem mon-

dott le, Fiume kikötőjét pedig minden nemzet számára hozzáférhetővé akarta tenni 

– visszautasított.57 November elején az olaszok engedékenyebbek lettek, és a jugoszlá-

vokkal való tárgyalás helyszínéül Rapallót választották. Jugoszláviát miniszterelnöke, a 

szerb Vesnić képviselte, Olaszországot pedig Sforza.58 November 11-én a közvélemény 

még nem túlzottan reménykedett a megegyezésben,59 de másnap aláírták a rapallói 

szerződést: Olaszország megkapta Cherson, Lussin és Lagosto szigeteket, fennhatósága 

alá helyezték Zárát, Fiume pedig teljes függetlenséget nyert, de területi kapcsolatban 

maradt Olaszországgal.60 

*

Ezzel a szerződéssel tehát lezárult a békekonferencia egyik legélesebb vitája, amely sok-

szor azzal fenyegetett, hogy a szövetségesek is össze fognak veszni egymással. Létrejött 

Fiume Szabadállam, melynek élére Riccardo Zanella került. D’Annunzio ugyan hadat 

üzent Olaszországnak, de hamar megadta magát.61 A Szabadállam 1924-ig állt fenn, ez 

évben Mussolininak sikerült megegyeznie Jugoszláviával, és Olaszország annektálhatta 

a területet, amelyet végül a második világháborúban veszített el.

Felhasznált irodalom 

Sajtó

AZ EST: 1919. január-1920. november
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Hartmann EszterI

Az elmúlt évek jogszabályi változásainak hatása 

a szociális intézményekben élők 

tápláltsági állapotára

Bevezetés

A tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézmények létbiztonságot, teljes ellátást és 

nyugalmat biztosítanak azoknak az idős, beteg és/vagy fogyatékos embereknek, 

akikről az alapellátás, a nappali vagy átmeneti intézményi forma keretében nem le-

het gondoskodni. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény,1 valamint A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) Szociális és Családügyi 

Minisztérium rendelet 20–24. és 45. paragrafusa2 szerint ezekben a létesítményekben a 

lakók táplálkozásának, táplálásának is meg kell valósulnia. Az elmúlt évek jogszabályi 

változásai nagymértékben befolyásolták az ellátás néhány paraméterét. A kérdés az, 

hogy ki és milyen minőségben fogja megoldani ezentúl a tartós bentlakásos intézmé-

nyekben élők ellátását, beleértve a táplálkozást, táplálást is.

Magyarországon a statisztikai adatok szerint kb. nyolcvannyolcezer személy része-

sül tartós vagy átmeneti bentlakásos intézményi ellátásban, ahogy közismert: a szo-

ciális otthonokban.3 Hazánk lakosságának kb. 0,7%-a él az ilyen jellegű szociális in-

tézmények valamelyikében. Bár ez az arány nem nagy, az intézményi ellátás szerepe 

vitathatatlan, mivel a szociális otthonokban élők táplálkozása, így tápláltsági állapota 

nem ritkán kizárólag a fenntartótól és az ápoló–gondozó személyzettől függ.

A szociális intézményekben ellátottak száma

A Központi Statisztikai Hivatal 2010-es adatai szerint hazánkban közel kilencvenezer 

személyről gondoskodtak a tartós vagy átmeneti bentlakásos 1536 intézmény valame-

lyikében. Ezek lehetnek időskorúak otthona és gondozóháza, pszichiátriai betegek 

otthona, fogyatékosok otthona, szenvedélybetegek otthona, hajléktalanok otthona (1. 

táblázat).

I Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Pécs
1 1993. évi III. törvény.
2 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet.
3 NÉMETH 2010. 141.
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1. táblázat: A tartós vagy átmeneti bentlakásos szociális intézmények száma és az 

intézményekben ellátottak száma 2010-ben

A tartós bentlakásos intézmények típusa
intézmények

száma [n]

ellátottak 

száma [n]

Időskorúak otthona 919 51736

Pszichiátriai betegek otthona (lakóotthonnal és rehabilitációs 

intézménnyel együtt)
85 8775

Szenvedélybetegek otthona (lakóotthonnal és rehabilitációs 

intézménnyel együtt)
60 2151

Fogyatékos személyek otthona (lakóotthonnal és rehabilitációs 

intézménnyel együtt)
304 16391

Hajléktalanok otthona (hajléktalanok rehabilitációs 

intézményével együtt)
168 9175

Összesen 1536 88 228

Forrás: NÉMETH Eszter (szerk.): Szociális statisztikai évkönyv, 2010. Központi Statisztikai Hivatal, Bu-

dapest, 2011. 8.5. A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben ellátot-

tak száma ellátási típusonként és a 8.10. A tartós és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmények 

telephelyeinek száma típus és fenntartó szerint, 2010 táblák alapján.

A vizsgálat alanyai és módszere

A felmérésünkben összesen 37 különböző – önként jelentkező –, magyarországi, tartós 

bentlakásos intézmény vett részt 2008-ban, 2009-ben és 2010-ben. 2008-ban 57, 2009-

ben 37, 2010-ben 41 tartós bentlakásos intézményben összesen 7231 főnél mértük fel a 

tápláltsági állapotot a validált Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) eszközzel 

és a nutritionDay kérdőíveivel. (A nutritionDay-t /Táplálási nap/ az európai klinikai 

táplálási társaság, az ESPEN hívta életre Európában, de ma már Európán kívül, így töb-

bek között Mexikóban és Japánban is zajlik a felmérés). 2008-ban 2097 fő (34,7% férfi , 

65,3% nő, átlagos életkoruk 70,9 ± 16,7 év), 2009-ben 2667 fő (34,9% férfi , 65,1% nő, 

átlagos életkoruk 69,2 ± 16,9 év) és 2010-ben 2467 fő (39,2% férfi , 60,8% nő, átlagos 

életkoruk 66,3 ± 16,8 év) bevonásával történtek a felméréseink.

A bizonyítékon alapuló MUST-módszert a British Association for Parenteral and 

Enteral Nutrition (BAPEN) dolgozta ki az alultápláltság és annak rizikója megállapí-

tása céljából.4 A kérdőíves eszköz alkalmazása az első lépés a malnutríció veszélyé-

nek kitett felnőtt korú személyek felkutatására. A módszer által használt kritériumok: 

testtömegindex (BMI), nem kívánt testtömegcsökkenés, heveny betegség(ek) hatása(i) 

és rizikóállapotok. Ezek külön-külön is, de együttes fi gyelembevételük még egzaktabb 

mértékben határozza meg a kliensek táplálkozási szükségleteire, egészségi állapotukra 

mutató kimenetet.

A MUST értékelési protokolljában a BMI felosztás (2. táblázat) nem egyezik a WHO 

korszerű kategorizálásával, mivel nem követi a beosztásokat, és nincs tekintettel az 

életkorral való korrelálásra.

4 BAPEN 2010.
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2. táblázat: A BMI értékelése a MUST szerint

BMI Tápláltsági állapot

BMI<18,5 Alultáplált. A fehérje–energia státusz nagy valószínűséggel rossz.

18,5≤BMI≤20,0 Alultáplált. Lehet, hogy a fehérje–energia státusz rossz.

20,0<BMI Nem veszélyeztetett.

Forrás: British Association for Parenteral and Enteral Nutrition (BAPEN): Malnutrition Universal Screen-

ing Tool (MUST). P. 3.

A nutritionDay kérdőívek kitöltésével az otthonlakók fontos információkat szol-

gáltattak a tartós elhelyezést nyújtó bentlakásos intézmények étkeztetésre vonatkozó 

egyéni tapasztalataikról.

A felmérések Az Orvos Világszövetség Helsinki deklarációja (World Medical 

Association Declaration of Helsinki) „Etikai irányelvek az embereken történő orvosi ku-

tatások terén” alapján készültek,5 annak teljes mértékben megfeleltek,6 így a felmérés-

ben a lakók nevük rögzítése nélkül vettek részt. A vizsgált személyek tájékoztatásuk 

után aláírásukkal járultak hozzá a bevonásukhoz. A felmérés bármely fázisában követ-

kezmények nélkül megtagadhatták a további részvételt.

Kizárólag azoknak a vizsgálatban résztvevő személyeknek az eredményeit és vála-

szait elemeztük, akik teljeskörű adatot szolgáltattak. Az adatelemzést kétmintás t-pró-

bával és khi-négyzet-próbával végeztük.

A két megváltozott jogszabály: a 35/2009 (XII. 30.) SZMM rendelet 3. sz. melléklete 

az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról7 (2010. január 1-jétől ha-

tályos) a szociális intézményekben dietetikus foglalkoztatását nem írja elő; A gondozási 

szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának 

és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet,8 mely 

szerint idősek otthonába az a személy vehető fel, akinek gondozási szükséglete a napi 

négy órát meghaladja. A jogszabályok oly mértékben változtak, hogy feltételeztük azok 

kihatását az ellátottak állapotára.

Célkitűzés

Vizsgálatunk célja az volt, hogy az elmúlt évek – szociális ágazatára vonatkozó – jog-

szabályi változásai hatottak-e a szociális intézményekben élők tápláltsági állapotára, s 

ha igen, miként.

Eredmények

2004-ben a lakók 26,4%-a alultápláltságra veszélyeztetettség szempontjából a nagy, 

62,0%-a a kis rizikójú csoportba tartozott (1. ábra). Ebben az időben a személyes gon-

doskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételei-

ről szóló 1/2000. (I. 7.) Szociális és Családügyi Minisztériumi rendelet9 még dietetikus 

5 WMA 2008.
6 ALEXIN – LELOVICS 2009. 1749–1752.
7 35/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet.
8 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet.
9 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet.
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alkalmazását írta elő 200 fő ellátott alatt heti négy órában, 200 fő felett 1 fő teljes el-

látásban foglalkoztatva, és ha az ellátottak száma elérte a 100 főt, az intézményekben 

élelmezésvezetői szakképzettséggel rendelkező szakembert kellett alkalmazni.

1. ábra: MUST szerint a különböző rizikócsoportokba tartozók aránya 2004-ben (n = 2140)

Így a „bentlakók” 58,7%-ának volt dietetikusa (2. ábra), aki a megfelelő diétákat 

összeállította és a tápszeres táplálás adekvát terápiáját biztosította.10

2. ábra: Van-e dietetikusa a „lakónak”? 2004-ben (n = 2140)

3. ábra: A klinikai tápszerfogyasztás aránya 2004-ben (n = 2140)

A lakók 14,1%-a klinikai, kiegészítő tápszeres táplálásban részesült (3. ábra).

A speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről szóló 24/2003. (V. 9.) Egészségügyi, 

Szociális és Családügyi Minisztériumi rendelet módosítása11 rendelkezik. E jogszabály 

szerint speciális tápszer a különleges táplálkozási igényt kielégítő olyan élelmiszer, 

10 LELOVICS – FIGLER 2007. 309–317.; LELOVICS ÉS MTSAI 2009. 190.
11 24/2003. (V. 9.) ESZCSM rendelet.
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amely különleges eljárással, beteg emberek diétás ellátására készül és orvosi felügyelet 

mellett használandó.

2010-ben a lakók 22,0%-a alultápláltságra veszélyeztetettség szempontjából a nagy 

rizikójú csoportba tartozott, 70,9%-uk pedig a kis rizikójúak közé, tehát a lakók átlagos 

tápláltsági állapota javult (4. ábra). A rendeletek hatályba lépési ideje és a vizsgála-

tunk ideje közt eltelt rövid idő miatt még nem kaphatunk valódi képet arról, hogy a 

két jogszabálynak a megváltozása milyen mértékben befolyásolta a lakók állapotát, az 

alultápláltság mértékét.

4. ábra: A különböző rizikócsoportokba tartozók aránya 2010-ben (n = 2106)

A szociális és munkaügyi miniszter 35/2009. (XII. 30.) SzMM rendelete egyes szo-

ciális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló rendelet12 hatálybalépése után 

rövid idő elteltével száz lakóból már csak egynek van dietetikusa. Részben ennek is 

köszönhetően már csak a bentlakók 7,8%-a részesült klinikai, kiegészítő tápszeres táp-

lálásban13 (5. ábra).

5. ábra: A klinikai tápszerfogyasztás aránya 2010-ben (n = 2106)

Akik részesültek kiegészítő tápszeres táplálásban, kisebb arányban tartoztak alul-

tápláltság szempontjából a nagy rizikójúak csoportjába (6. ábra), vagyis a kiegészítő 

tápszeres táplálásnak nagy szerepe van mind az alultápláltság megelőzésében, mind 

annak kezelésében.

12 35/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet.
13 LELOVICS 2011a. 18.
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6. ábra: Kiegészítő tápszeres táplálás aránya a különböző rizikócsoportokban 2010-ben (n = 2106)

2008-ban a lakók 45,7%-ánál 45 percnél kevesebb, míg 13,6%-uk 240 percnél is több 

időt igényelt az alapápolás (7. ábra).

7. ábra: Alapápolásra fordított idő [perc/nap] 2008-ban (n = 2097)

A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorult-

ság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM 

rendelet14 szerint idősek otthonába az a személy vehető fel, akinek gondozási szükség-

lete a napi négy órát meghaladja. Ennek megfelelően alapápolás szempontjából egyre 

nagyobb arányban (47,2%) voltak azok a lakók, akik több, mint 240 perc alapápolást 

igényeltek (8. ábra). Ezáltal viszont megkérdőjelezhetővé válik, hogy minden lakó az 

állapotának megfelelő alapápolásban részesül-e.

14 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet.
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8. ábra: Alapápolásra fordított idő [perc/nap] 2010-ben (n = 2106)

Következtetéseink

A tartós bentlakásos intézményekben a dietetikus(ok) munkája nélkül megkérdőjelez-

hetővé válik a megfelelő diéták és a tápszeres táplálás megoldása, pedig az egyénre sza-

bott táplálásterápia befolyásolja a lakók életminőségét, kedélyállapotát, és közérzetét, 

illetve fontos szerepe van a tápláltsági állapot fenntartásában-javításában és a táplálko-

zási rehabilitációban.15

A rendelet szerint a szakképzett dietetikusokra nincs szükség, miközben a bent-

lakók lehet, hogy éheznek. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton 

alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 

36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet14 alapján a személyzetnek egyre több időt kell fordí-

tani egy-egy bentlakó alapápolására, ami miatt feltételezhető, hogy nem minden lakó 

részesül a szükségleteinek megfelelő ellátásban. A két rendelet hatályba lépése előtt 

az intézményben élők alultápláltságának aránya nagymértékben csökkent16 a koráb-

bi évekhez képest, a jövőben ez a csökkenés azonban feltételezhetően nem fog foly-

tatódni. A tápláltsági állapot befolyásolja az infekcióveszélyt, a decubitushajlamot, a 

gyógyszerbevitelt, a morbiditást, valamint a szociális otthonban élők közérzetét és min-

dennapjait. Nemzetközi tanulmányok szerint minden egy dollárnyi befektetés, amelyet 

táplálásterápiára fordítanak, az intézmények rehabilitációjában kilenc dollár nyereséget 

jelent. Hiszem és tudom, hogy a táplálkozási rehabilitáció nem ér véget a tápláltsági 

állapot szűrésével, sőt, éppen ellenkezőleg, azzal kezdődik.17

Összefoglalás

A két megváltozott jogszabály – első eredményeink alapján – egyértelműen rontani fog-

ja a szociális intézményekben élők tápláltsági állapotát és közérzetét. A dietetikus(ok), 

mint szakember(ek) elhelyezkedési lehetősége ezekben a létesítményekben (kivéve a 

magántulajdonban lévőket) a szűkös anyagi források miatt is már nem lehetséges. A kli-

15 LELOVICS – HENTER – KUBÁNYI 2005. 14–15.
16 HARTMANN 2010. 61.
17 LELOVICS 2011b. 179–188.
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nikai, kiegészítő tápszeres táplálás és a különböző diéták szakszerű megvalósulásához 

az ellátásból hiányozni fognak a táplálkozással, táplálással foglalkozó dietetikusok. A 

tápszeres táplálásban részesülők arányának csökkenése már tapasztalható.

A felmérés a Nestlé HealthCare Nutrition támogatásával valósult meg.
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Géza Hegedűs1 – Zoltán Horváth2

SFD-weighted distribution analysis

Abstract: General demand for the cultural and weeds all types of simple, precise methods of 

identifi cation. One potential tool that allows an objective kind of hope assing tickets to the subject, 

color composition of the test. The previous occurrenced SFD maps in color prevalence weight, 

considered as the dominant information is not broadcast. In practice, more adaptable, more 

complex structure of color information can be obtained if the RGB color space points suitably 

chosen probability distribution functions that assign values. The resulting four-dimensional quasi-

continuous set of images is more faithful to carry information, which we show to species separation 

test. The main research task is to fi nd the best possible distribution functions HPC technology, 

which is based on the results of standard IT environments can be used

Keywords: SFD, Color information, HPC technology, Quasi-continuous

1. Introduction

Berke et al. (2005) introduced the defi nition of spectral fractal dimension and certain 

measuring methods for its determination (Berke et al. 2006, 2007). Hegedűs et al. (2007) 

studied the mathematical properties of this concept, and its invariance to geometrical 

transformation of the analyzed object. Csák et. al. (2008) attempted to apply SFD in 

characterization of potato breeds. The present article examines the distribution and 

applicability of spectral fractal dimension, which should count as a characterization 

principle, if it is generated from images stored by a lossy an a lossless compression 

format. The goal is in the continues to be that - now more faithful to reality - good color 

information in order to characterize the structure of plant varieties, as it has happened 

with the SFD.

2. Material and method

The applied special SFD defi nition

A 24-bit digital raster pixels R, G, B making in coordinate system numerical values 

according to the fi rst fi eld in the eighth of 256 is obtained in frames (one vertex at the 

origin) from your body. The color of the pixel in the cube to be the same place.

The i-th iteration step of split up this cube edge length of disjoint sub-cubes 2i. In 

our report to the i-th iteration, the number of candidate sub-cubes, ni is the number of 

these are pieces that contain the color test image. Then, the digital image assigned to 

review the spectral fractal dimension (SFD) value of (a) defi nes the term.  
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(1)

The extended phase-Spectral Fractal Dimension (ESFD) is a concept

At the starting point it is, assume that only a certain probability to say that the image of 

a digital image of the actual measured reproducibly position is the color cube. Value of 

the individual measurements, is expected to be considered, but we should assume that 

scatters around the point as well. Three-dimensional normal distribution using discrete 

positions in the surrounding will be (2) given by the positive employment probability.
 

(2)

The (rk, gk, bk) of the measured pixel position, (rj, gj, bj) is the scattering range 

(Tk) is a j-th point, and C is a member of the discrete approximation of the correction. 

A, B and C are such that the range of Tk (rk, gk, bk) fi les belonging Fri probability (3) 

is met. 

(3)

While runs through the pixels indices, according to the probability values increase in 

the color cube (rj, gj, bj)-equivalent points assigned (initially zero) values, which are the 

color cubes matches dimensional random collector array (M) is stored .

Then the tested digital picture of the value assigned to ESFD (4) defi nes the term, 

where qi is the i-th iteration level, the number of squares, cubes that rain reaches the 

sum of the elements M 1, we (1)-compliant content.
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 (4)

Obviously, if there is no scattering, then (4) equal (1) value.

Required computational

The HSFD calculation is more complex and requires a completely different algorithm than 

the SFD. While is the SFD only one parameter of the image, than the HSFD calculations 

necessary to specify the range of scattering by A and B are setting up with. Problem of the 

increased operational storage requirements and the large array of additional calculations 

involving mean. The associated growth factor scatter range of the pixel size was obviously 

a lower limit of the fi rst multiplier The rare set of pixels and higher standard deviation, 

the greater the actual odd. The computer needs to function in both the upper limit of O 

(n2logn), but in practice it is much less because of the resulting cycle exit.

HSFD good separation ability to adjust shall be seised in optimal values of A and B, 

and the parameter range to run the multiple records need to multiply the calculated.

Separating capability

Let f and g be functions, which are of the two sample line function of expected values of 

the range are interpreted as follows: f (x) report a lower expected value of the sample, 

x is less than functional values of occurrence probability of g (x) is report a higher 

expected value of sample x-values greater than function, the probability of occurrence. 

Function f (x) g (x) product of function than separating location can be a maximum 

value function for optimal separation value.

The ESFD and SFD measurements from separating the two-value function shows 

the expected values of the third mintasor chart data: A = 0.1, B = 2.9; 93rd Tk item 

number.

Fig.3. Separating value
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This example shows that different values can be suitable for separating ESFD as SFD 

but it can not be generalized. Past studies have shown that – if too slightly - more likely 

to be able to separate the two varieties of the ESFD, in the example shown by 3%.

3. Conclusion

The new defi nition could improve the ability of separating. Though just a little bit, the 

study only two types of potato tubers current state of limited series. Further testing 

should decide whether the sound practices developed HSFD or not.
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Horeczki Réka

A mezővárosok fejlődési sajátosságai 

a dél-dunántúli régióban 1784 és 1910 között

Tanulmányom a dél-dunántúli mezővárosok gazdasági fejlődését kívánja bemutatni 

a 19. században. A vizsgálat során a települések gazdasági, kereskedelmi és egyéb 

kapcsolatait, valamint a települések kapcsolatrendszerében kialakult helyét és szerepét 

fogom elemezni. A mezővárosok a térség olyan meghatározó központjai voltak, ame-

lyek többsége ma már kisváros, illetőleg kistérségi központ. A Dél-Dunántúl vármegyé-

iben 1828-ban már 56 mezőváros, vagyis kiváltságokkal rendelkező település volt. Ezek 

a városok erőteljesen befolyásolták a régió gazdasági, társadalmi és politikai életét. A 

téma bemutatásához nélkülözhetetlen volt a korszakkal foglalkozó szakmai munkák 

áttekintése, valamint a korabeli történeti statisztikai anyagok és a vármegyék életét be-

mutató kor- és néprajzi anyag áttanulmányozása. A vizsgált időtartam 1784 és az első 

világháború előtti utolsó népszámlálás, vagyis az 1910. év közötti időszak. A vizsgált 

szekuláris trend a gazdasági modernizáció kora, melyben erőteljes gazdasági és társa-

dalmi átalakulás ment végbe. Ebben a korszakban ment végbe a mezőgazdaság gyors 

növekedése, az iparosodás, a vasút kialakulása. A kulturális központi funkciók egyes 

településeken szinte folyamatosan erősödtek. Próbálok rámutatni arra, hogy melyek 

a múlt viszonyaiban gyökerező, de a mai viszonyokra is adaptálható fejlődési vonások 

egy-egy mai kisváros számára. A vizsgálatot három megyére – a mai Dél-Dunántúli ré-

gió területére – terjesztettem ki, Somogy, Tolna és Baranya megyére.

1. Mezőváros – oppidum

A vizsgálat során elsőként a mezőváros, oppidum fogalmát tanulmányoztam, azt, hogy, 

mely településre és miért lehet ezt a megnevezést használni. A településviszonyokat 

már II. József korában is a dunántúli aprófalvas és az alföldi nagyfalvas települési mód 

jellemezte. Ekkor az országban 61 szabad királyi város és 431 mezőváros1 volt. Dél-

Dunántúlon 28 mezőváros bírt ezzel a ranggal. A néprajzi vizsgálatok szerint mező-

városnak volt tekinthető az a település, amely jogilag a szabad királyi város és a falu 

között helyezkedett el.2 Magyarországon a 14–15. században terjedt el ez az elnevezés, 

amikor is több száz falu kapott mezővárosi címet. A mezőváros történeti és jogi érte-

lemben vett latin neve az oppidum. Hazánkban az oppidum kiváltságokkal rendelke-

ző, sajátos jogállású, vásártartási joggal rendelkező gazdasági központként jelent meg. 

Mályusz Elemér a két világháború között vizsgálta a városok helyzetét, amelyek között 

az oppidumok szerepét negatívan ítélte meg. Szerinte a városhoz sorolhatóak ezek a 

1 DANYI – DÁVID 1960. 28–44.
2 MNL: mezőváros szócikke (http://mek.niif.hu/02100/02115/html/3-1816.html)
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települések kiváltságaik alapján, de ezen jogokkal alaptalanul felruházott falusi telepü-

lésnek tekintethetőek.3 Bácskai Vera már szakít ezzel a szemlélettel, és azt vallja, hogy 

a mezővárosokat nem csupán a civitasokhoz – szabad királyi városokhoz – kell mérni, 

hanem a falvakhoz is. Ez az összehasonlíthatóság lehetővé teszi, hogy a mezővárosokat 

sajátos települési formájukban tanulmányozzuk. E szerint az oppidumok a régi privi-

légiumaik vagy a földesúrtól kapott kiváltságai alapján széles körű önkormányzatiság-

ra tettek szert.4 Pálmány Béla (hasonlóan Bácskaihoz) élt az összevetés módszerével. 

Alaptípusként defi niálta a községet, amelyet egy földesúri függésben, úrbéri viszony-

ban lévő jobbágyközösségként értelmezett. A mezővárosokat a település-hierarchiában 

a községek fölé helyezte el, mivel rendelkeztek a község valamennyi jellemzőjével, de 

kiegészültek különböző kiváltságokkal, melyek közül a legáltalánosabb a vásártartási 

jog volt.5 A városokat általában megkülönböztette a sajátos jogi helyzet, a falvakénál 

magasabb népességszám, a településhálózatban betöltött gazdasági és infrastrukturális 

központi és/vagy szervező szerepkör. Ezért olyan fontos a városfejlődés tanulmányozá-

sa során a mezővárosok (kisvárosok) létét vizsgálni, hiszen bár nem rendelkeztek fejlett 

közintézményekkel vagy közművekkel, de kereskedelmi, ipari esetlegesen közigazgatá-

si, közoktatási, kulturális központokként jelentek meg egy-egy térség életében. A követ-

kezőkben bemutatom, hogy a három megyében melyek is voltak ezek a központok. 

2. A mezővárosok gazdasági jellemzői a vizsgált időszakban

II. József 1784/87. évi népszámlálása 431 mezővárost és 61 szabad királyi várost nevesít 

az ország területén.6 A mezővárosokban az össznépesség hatoda (945 983 fő) élt. A 

18. század közepén a Dunántúlon mintegy 30 település töltött be központi szerepkört, 

amely települések köre a század végére jelentős változásokon esett át. Dél-Dunántúlon 

– az előbb említett népszámlás szerint – 34 mezőváros volt megtalálható. Az 1828-as 

Nagy Lajos féle összeírás tanúsága szerint már 51 szabad királyi város és 692 mezővá-

ros létezett.7 A vizsgált dél-dunántúli térségben 56 mezőváros volt, melyek népessége 

– egy-két kivétellel – meghaladja az 1500 főt. (A Somogy megyei Toponár 983, és a Bara-

nya megyei Bükkösd 275 fős lakossággal tartozik ebbe a kategóriába.)

Az 1784-es népszámláláshoz képest a Nagy Lajos-féle már bővebb képet mutat, hi-

szen Baranya megyében már 11 mezőváros található, Somogy megyében pedig a szá-

muk megháromszorozódott. Tolna megyében nem történt változás a számokat nézve. A 

mezővárosok köre a 19. század végére a felgyorsuló urbanizáció ellenére nem vesztette 

el agrárjellegét. A megnövekvő szám a kedvező adózási és önkormányzati lehetőségek-

nek tudható be, amely magasabb szintű, mint a falusi, de ezen települések közül akadt 

olyan is, amely csupán a vásártartási jog miatt kívánt mezőváros lenni, és valódi városi 

funkciókkal nem rendelkezett, nem tudott tényleges piacközponti szerepet betölteni.8 

A nagyobb népességkoncentrációjú térségek központi települése (pl. Siklós, Csurgó, 

Marcali) a gazdasági tevékenységében az önellátást szolgáló szántógazdaság mellett a 

bortermelés és állattenyésztés vezető szerepére is törekedett. Nagyobb számban jelen-

3 BÁCSKAI 2002. 32.
4 BÁCSKAI 2002. 35–40.
5 PÁLMÁNY 1995. 5–47.
6 KSH 1960. I/40.
7 NAGY 1828. 47–48., 301–302., 386–387.
8 KAPOSI 2012. 186–198.
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tek meg az iparosok ezeken a településeken, akik már nem csak a mezőváros népes-

ségét kívánták ellátni, hanem a szűkebb-tágabb körzetet is. A fejlettebb oppidumokat 

a kézműipar dinamikus fejlődése is megkülönböztette a falvaktól és rokon vonásokat 

mutatott a szabad királyi városokkal. 

Az 1828. évi országos összeírás alkalmasnak bizonyult arra is, hogy a tényleges pi-

acközpontokat feltárja, „mivel a települések lakói megnevezték azt a piachelyet, vagy 

azokat a vásároshelyeket, ahol terményeiket értékesíteni és a szükségleti cikkeiket be-

szerezni szokták.”9 1828-ban a dél-dunántúli térség piackörzeti struktúrája eltért az 

ország többi részében tapasztaltaktól. A területet két „nagy, tiszta vonzáskörzet” jel-

lemezte: Nagykanizsa és Pécs. E szerint a vizsgálat szerint hat csoportba sorolhatók a 

városok, a központi szerepkört betöltő települések. 1. Városok; 2. Városias szerepkörű 

központi helyek: pl. Kaposvár, Mohács; 3. Központi funkciót betöltő falusi települések 

jelentősebb kereskedelemmel: pl. Báta, Marcali, Szigetvár; 4. Központi funkciót betöltő 

falusi települések, vásártartó helyek egyéb központi funkciókkal: pl. Dárda, Mágocs, 

Berzence, Nagyatád; 5. Központi funkciót betöltő települések, vásárjogú települések: 

pl. Gödre, Pincehely, Tamási; 6. Központi funkciót betöltő, vásárjoggal nem rendelke-

ző falusi települések: pl. Szekcső. A Bácskai–Nagy-féle felsorolásban található falusias 

települések többsége oppidum, és több tanulmány is arra keresi a választ, hogy ezek 

a mezővárosok, amelyek többsége nemcsak vásárjoggal rendelkezett, hanem postahi-

vatallal is, vagy harmincad hivatal székhelyéül szolgál, miért csak korlátozott vonzást 

gyakorolt. A gazdasági mutatók vizsgálata során kitűnik, hogy csak az a település volt 

képes központi szerepkörét fenntartani, amelyiknek nagyobb népessége, kézművesipa-

ra és kereskedelme volt a többi fejlett településhez képest. 

Ha a 19. század utolsó harmadával vetjük össze a mezővárosok létét, fontos meg-

jegyezni, hogy az 1876-ban a közigazgatás gyökeres átszervezésével a mezőváros elne-

vezés megszűnt. A települések egy része község, nagyközség illetőleg város lett. Ezért 

9 BÁCSKAI 1993. 213.

1. táblázat: Dél-Dunántúl mezővárosai az 1828-as népesség-összeírás szerint

Baranya megye Somogy megye Tolna megye

Bóly Ádánd Kaposvár Báta Pincehely

Dárda Nagyatád Karád Bátaszék Regöly

Gödre Babócsa Kéthely Bonyhád Simontornya

Ráckozár Iharosberény Törökkoppány Dombóvár Szakcs

Mágocs Berki Nagy Marcali Döbrököz Szekszárd

Mohács Berzence Mernye Földvár Tamási

Pécsvárad Böhönye Mozsgó Hőgyész Tolna

Szabadszentkirály Bükkösd Nágocs Iregh

Siklós Csokonya Sárd Kölesd

Szekcső Csurgó Segesd Ozora

Vajszló Szőlősgyörök Sellye Paks

Hídvég Város Szigetvár

Igal Toponár

Istvándi

Forrás: saját szerkesztés, Nagy 1828. alapján
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a népességváltozás vizsgálata során az 1828. évi mezővárosok lakosságának változását 

vetítem az 1910-es illetőleg az 1784/87-es évre. 

Baranya megye mezővárosainak népessége a vizsgált 126 év alatt egy-két kivételtől 

eltekintve nem változott jelentősen. Mohács népessége 1910-re eléri a 17 ezer főt.10 A 

felső ábrán a 11 mezőváros népességnövekedése látható, az alsón a Mohács nélküli 

adatsor, amelyen jobban látható Szekcső és Siklós lakosságának növekedése. A közle-

kedési csomópont-szerep (a kereskedelem megélénkülése) segítette a településeket a 

népesség-koncentráció megtartásában. 

1. ábra: Baranya megye mezővárosainak népessége

Forrás: saját szerkesztés

Somogy megye területén több olyan település is van, amely két vagy több hasonló 

vagy közel azonos lakosságszámú településből olvadt össze, pl. Boglárlelle, amely 1828-

ban még nem szerepelt a mezővárosok között, de a 20. század közepén már városként 

funkcionál, 9800 fős lakossággal (Boglárlelle két város, Balatonboglár és Balatonlelle 

10 KSH 1910. Első rész
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összeolvadásából keletkezett, amelyek külön településeket alkottak, de ebben a vizs-

gált időszakban egyként szerepeltek). De a megyében számos olyan település is talál-

ható, amely, mint egy „törzstelepülés” elnyelte és magába olvasztotta a körülötte lévő 

kisebb falvakat, vagy lakott pusztákat, amelyek korábban önálló életet éltek.11 Ilyen 

pl. Nagyatád és Marcali is. Nagyatádon 1828-ban 1066-an laktak, 1910-re 3753 fő áll a 

statisztikában. A város kibővítette közigazgatási határait, így Döbrögpuszta, Kivadár, 

Erzsébetpuszta, Újkútpuszta, Barapuszta is Nagyatád részévé vált. A megyében Kapos-

vár helyzete különleges, hiszen a közel 3000 lelket számláló mezővárosból a közigazga-

tási funkciók megtelepedésével 1910-re 24 ezer főt is meghaladó város lett. Szemléletes 

az ábra, hiszen mutatja Somogy megye máig jellemző település-szerkezetét, miszerint 

a megyeszékhely viszonylag magas lélekszámú, a kisvárosok népessége viszont alig 

harmada Kaposvárénak. Az alsó diagram mutatja a letisztított adatsort, amikor az 1000 

fő alatti és az 5000 fő feletti települések népessége nem látható az ábrán. 

2. ábra: Somogy megye mezővárosainak népessége

Forrás: saját szerkesztés

11 T. MÉREY 1995. 49.
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Kaposvár és Szigetvár kivételével nem található olyan város a megyében, amelynek 

lakossága meghaladja az 5000 főt. 

Tolna megye városaira a vizsgált időszakban a folyamatos népességnövekedés ta-

pasztalható, valamint az, hogy Somogy megyéhez képest nagyobb lélekszámú mező-

városok voltak megtalálhatóak. Kiugró adatokkal itt is találkozhatunk, mint pl. Dom-

bóvár, amely település fejlődése során döntő volt, hogy vasúti csomópontban feküdt. 

Dombóvár esetében a lakosság ötszörösére nőtt 126 év alatt. 1784-ben 1332, 1828-ban 

1489, 1910-ben már 6785 fős város Dombóvár. A Duna illetve a Dráva partjain átkelő-

helyként működő települések lélekszáma is gyorsan növekedett, pl. Paks és Mohács. 

A népességnövekményen felül főként a dualizmus időszakában ezen települések fej-

lődőképesnek bizonyultak. Növekvő infrastruktúra, javuló közlekedési feltételek, a 

nagyközségek – kisvárosok lakossági összefogásának erősödése, a kulturális, oktatási 

feltételek javulása, igazgatási funkciók bővítése mind lehetővé tette a központi funkció 

erősödését, megtartását ezeken a településeken. 

A népességfejlődést illetően három csoportra tudjuk bontani a mezővárosok kö-

rét. Az első: a csökkenő népességű mezővárosok. De a kategóriába tartozó települések 

helyzete csalóka lehet, hiszen a puszták, településrészek elcsatolása révén is ebbe a 

kategóriába kerülhetnek települések (mint pl. Tolna mezőváros esetében). Bóly esete 

különleges, a vizsgált időszakban először növekszik 1515-ről 2028-ra, majd újra lecsök-

ken 1500 fő alá a népesség, de az 1940-es évektől kezdődően fokozatosan emelkedik a 

lakosságszám. Ez közigazgatási okoknak (puszták becsatolása), valamint a települések 

népességmegtartó erejének köszönhető.

A második csoport a kiegyensúlyozottan növekvő népességű mezővárosok csoport-

ja, amikor az éves növekedési ütem nem haladja meg a fél százalékot. A megyékben 

közel azonos ezen települések száma. A harmadik kategóriába tartoznak azon települé-

sek, ahol az éves növekedési ütem magasabb mint 1% a vizsgált időszakban, pl. Sziget-

vár, Dombóvár, Mohács, amelyek a legnagyobb népességnövekedést tudták felmutatni. 

Érdekes, hogy a harmadik csoportba sorolt települések két-három kivételtől eltekintve 

megtartották 1876 után is városi rangjukat, esetleg a nagyközségi címüket már elég ko-

rán, az 1920-as években „lecserélték” a városi címre. 

Összefoglalás

A mezővárosok központi szerepkörét elősegítette a vásártartási joga, amely privilégium-

mal a Dél-Dunántúlon az 1700-as évek végén több mint 30 település rendelkezett. 1828-

ra a mezővárosok igyekeztek a földrajzi adottságokból eredő előnyöket kihasználni, elő-

nyössé vált a közlekedési csomóponti szerep: a vasút, vízi utak mentén történő elhelyez-

kedés. A mezővárosok gazdasági és társadalmi élete is átalakult: a statisztikákban látható 

a foglalkoztatási arányok módosulása, amely a lakosság urbanizálódását mutatja, illetőleg 

a betelepülőket felszívó és megtartó képesség erősödése. A mezővárosok arculata, fejlő-

désének története más volt mindegyik megye, minden térség, település esetében, de volt 

egy közös vonásuk ezen időszak alatt: a népességmegtartó erő. Népességüket még az első 

világháború előtti évtizedben is, a kivándorlások idején is meg tudták tartani. Mindegyik 

mezővárosnak volt valami egyedi vonása, amely fejlődési típusát is meghatározta, külön-

legessé tette. Ilyen volt pl. a piac, a vasút, iskola vagy valamely vallás híveit vonzó temp-

loma. A vizsgált települési kategória az, amely szerintem magát megújítani és fejleszteni 

képes, ezért vizsgálom és kutatom a fejlődési pályájukat a 18. századtól napjainkig.
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Horváth Gabriella

Az ENSZ és a nemzeti-etnikai kisebbségek védelme

Bevezetés

Képes-e az ENSZ hatékony szereplőként részt venni a nemzeti-etnikai kisebbsé-

gek védelmében? Dolgozatomban erre az alapvető kérdésre keresem a választ. 

Azt feltételezem, hogy a szervezetnek abban a posztszuverénnek nevezett korban, 

ahol a nemzetállam nem elveszti szuverenitását, hanem megosztja azt alatta és felet-

te álló entitásokkal, feladata van a hatékony kisebbségvédelem megvalósításában. A 

posztszuverenitást tehát tágan értelmezem, olyan fogalomként, ami lehetővé teszi a 

nemzetállamok számára, hogy más entitásokkal megosztva hatalmukat, hatékonyan 

végezzék a társadalmak szervezését. A téma aktualitása a posztszuverenitás ilyen 

módon történő felfogásából következik: szükséges tisztán látni, hogy az ENSZ ebben 

a hatalommegosztási hálóban a kisebbségvédelem terén milyen szerepet tölt, illetve 

tölthet be. 

Vizsgálataimat két hipotézisre alapozom. Egyfelől azt a feltételezést támasztom alá 

elemzésemmel, miszerint a kisebbségek védelme a 90-es évek közepére multilaterális 

szinten elérte mai fejlettségi fokát, másfelől pedig azt állítom, hogy a védelem jelenlegi 

fejlettségi szintjén jól meghatározhatók azok a kulcsfontosságú hiányosságok, illetve 

feladatok, amelyek a továbbfejlesztéséhez szükségesek. Elemzésemben elsődleges és 

másodlagos dokumentumelemzésre támaszkodom, illetve az ENSZ jogértelmező gya-

korlatát vizsgálom. 

A dolgozat szerkezetileg három fő részre tagozódik. Először a jelenlegi védelmi 

szint kulcsfontosságú dokumentumait, jellegét, mélységét mutatom be. Ezt követően az 

eredmények és hiányosságok tükrében állítok fel mérleget. A dolgozat összegzéseként a 

problémás kérdések megoldására, a hiányosságok kiküszöbölésére, és a kisebbségvéde-

lem nemzetközi szabályozásának továbbfejlesztési lehetőségeire teszek javaslatot.

Az ENSZ kisebbségvédelmi dokumentumai

Amennyiben a fejezetben kimondottan az ENSZ égisze alatt, kisebbségvédelem tár-

gyában, kötelező jelleggel megalkotott nemzetközi jogi dokumentumokat szeretnénk 

bemutatni, nem kellene sok forrást megjelölnünk, tekintettel arra, hogy ilyen típusú 

nemzetközi szerződésből nem találunk sokat az ENSZ több mint 60 éves történetében. 

Olyan dokumentumokra is irányítanunk kell azonban a fi gyelmünket, amelyek ugyan 

jogi kötőerővel nem rendelkeznek, ugyanakkor a kisebbségek védelmének cizellálásá-

ban, nemzetközi szintű értelmezésében, az irányvonalak kijelölésében meghatározó 

jelentőségűek.1 A kisebbségek védelmének ezen sajátos helyzete, a jogi háttér kiépü-

1 ALFREDSSON 1998. 8–11., MAJTÉNYI 2003.
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lésének módja, arra az elméleti alapvetésre vezethető vissza, amely a második világ-

háborút követően a nemzetközi közösség hozzáállását határozta meg: ezek szerint, a 

nemzeti-etnikai kisebbségek védelme nem szükséges külön dokumentumokban, mert 

az egyetemes emberi jogok biztosítják a diszkrimináció – mentességet, és így a kisebb-

ségek védelmét is egyúttal. Ezt a hozzáállást alátámasztották az első világháborút köve-

tő kisebbségvédelmi rendszerek negatív tapasztalatai éppúgy, mint azok a meghatározó 

vélemények,2 miszerint a kisebbségi jogok nem egyetemes jellegűek, biztosításuk az 

alapvetően egyéni jogokra épülő emberi jogok rendszerében megfelelően elérhető. 

A fejezetben bemutatni kívánt dokumentumokból azonban kirajzolódik az a fontos 

elméleti fejlődés és szemléletváltás, amelynek köszönhetően mára a kisebbségi jogok 

nemzetközi szinten elismert és védett önálló emberi jogokká váltak, és amelynek ered-

ményeképpen a kisebbségek valódi védelméhez, speciális helyzetükhöz, igényeikhez 

igazodóan is megpróbál a nemzetközi közösség a jog eszközeivel garanciákat teremteni. 

A fejezetben a következő csoportosítást alkalmazom a vizsgált, ENSZ égisze alatt 

született dokumentumokra: 

I.  Jogi kötőerővel rendelkező, kisebbségek védelme szempontjából meghatározó 

dokumentumok: 

 I.1. Minimumkövetelmények: diszkrimináció tilalmának alátámasztására szolgá-

ló dokumentumok

 I.2. Különjogok: kisebbségek számára a védelem tartalmát megjelenítő, 

különjogokat biztosító dokumentumok 

II. Jogi kötőerővel nem rendelkező dokumentumok, amelyek azonban meghatározó 

jelentőségűek a kisebbségek védelme szempontjából

III. Jogi kötőerővel rendelkező és nem kötelező dokumentumok, amelyek nem kife-

jezetten a kisebbségek védelme tárgyában születtek, illetve szektorális egyezmé-

nyek, amelyek azonban a kisebbségekre is hatással vannak

Az I.1. csoportba tartozó szerződések közül vizsgáljuk meg először az 1945-ben 

elfogadott ENSZ Alapokmányt, amely jogi kötőerővel rendelkező dokumentum, ki-

sebbségvédelmi rendelkezései a legminimálisabb követelményeket – a diszkrimináció 

tilalmát – rögzítik csupán. Az Alapokmány 1. cikkének 3. pontja, továbbá az 55. cikk 

c) pontja, és az 56. cikk is a kisebbségek védelméhez köthető szabályozást fogalmaz 

meg. Az Alapokmány jól példázza a második világháborút követően fentebb kifejtett 

álláspontot, amely kizárólag az egyéni jogok keretében, illetve az emberi jogok között a 

megkülönböztetés tilalmának garantálása felől közelített a kisebbségek védelme felé.3

Ide tartoznak továbbá azok a szerződések, amelyek szintén kifejezetten, közvetle-

nül a nemzeti-etnikai kisebbségek védelme szempontjából fejtenek ki hatást, igaz még 

mindig nem a pozitív értelemben vett állami kötelezettségvállalásra vonatkozóan állapí-

tanak meg előírásokat. Fontosak azonban ezek a megállapodások abból a szempontból, 

hogy a kisebbségek, mint csoportok elismerésének a lehetősége jelenik meg szemlélet-

módjukban. Ilyen nemzetközi dokumentum az 1948-ban elfogadott Népirtás megelő-

zéséről és megbüntetéséről szóló egyezmény, továbbá a Faji megkülönböztetés vala-

mennyi formájának kiküszöböléséről szóló egyezmény. A Nemzetközi Büntetőbíróság 

Statutúma (2002) pedig alátámasztja ezen dokumentumok jogi kötőerejét, amennyiben 

külön bírósági fórumot teremt az Egyezményekben megjelenő legsúlyosabb bűncselek-

mények üldözésére.

2 LERNER 1993. 85.
3 KARDOS 2006. 4. 
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Az I. 2. csoportban kialakított szempontoknak megfelelően egyetlen dokumentu-

mot tudunk felmutatni, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát. A 

dokumentum 27. cikke a „kiindulópont”,4 és mind a mai napig az egyetlen valódi jogi 

kötőerővel rendelkező, különjogok lehetőségét magában hordozó rendelkezés a kisebb-

ségek számára az ENSZ keretében: „Olyan államokban, ahol a nemzeti, vallási vagy 

nyelvi kisebbségek élnek, az ilyen kisebbségekhez tartozó személyektől nem lehet megta-

gadni azt a jogot, hogy csoportjuk más tagjaival együttesen saját kultúrájuk legyen, hogy 

saját vallásukat vallják és gyakorolják, vagy hogy saját nyelvüket használják.” Látni fog-

juk azonban később, hogy a 27. cikk megfogalmazása tág értelmezésre ad lehetőséget, 

és bár továbblépés az I.1. alcsoportban található dokumentumok szemléletmódjához 

képest, mégsem teremt a kisebbségek számára védőhálót multilaterális szinten a cikk-

ben megjelenő jogaik garantálásához.

A jogfejlődés szempontjából alapvető fontosságúak a II. csoportban található do-

kumentumok, amelyek ugyan jogi kötőerővel nem rendelkeznek, azonban egyfelől a 

nemzetközi közösség szándékát, irányultságát fejezik ki,5 másfelől a jövőbeni kötelező 

erejű jogfejlesztést támogatják értelmező tevékenységükkel. Ebben a kategóriában több 

dokumentum megemlíthető, terjedelmi okokból jelen dolgozatban azonban csak há-

rom meghatározó jelentőségűre térünk ki. Az első az 1948-ban elfogadott Emberi Jogok 

Egyetemes Nyilatkozata, amely a diszkrimináció-tilalmon túl nem tartalmaz mélyebb 

kisebbségvédelmi előírást, gyakorlatilag megerősíti a korszakban keletkezett, jogi kötő-

erővel rendelkező dokumentumok szemléletmódját. Jelentős előrelépést mutat viszont, 

a csaknem fél évszázaddal később 1992-ben kiadott Nyilatkozat a nemzeti vagy etnikai, 

vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogairól és a hozzá kapcsolódó, 

1995-től működő Kisebbségi Munkacsoport. A Nyilatkozat egy átfogó, multilaterális 

szinten működő kisebbségvédelmi katalógus, amely tükrözi a kisebbségek védelméhez 

való viszonyulás változását: nem kérdőjelezi meg egyetemes emberi jogok között való 

elhelyezését, ugyanakkor tekintettel van a kisebbségvédelem tartalmát jelentő speciális 

jogok érvényesítésének szükségességére is, elismeri, hogy bizonyos jogosítványok a ki-

sebbséget, mint közösséget illetik meg. Végezetül rendkívül fontos az 1994-ben kiadott 

Általános Kommentár az Egyezségokmányhoz, amely összefoglalja a 27. cikk értelme-

zéséhez kapcsolódó jogfejlődés eredményeit. Bár a Kommentár jogilag nem kötelező, 

de mégis lehetővé teszi azt, hogy a nemzetközi közösség szándékát, és folyamatosan 

formálódó elvárásait a cikk alkalmazásával kapcsolatban közvetítse, és azt a jelenkor 

követelményei számára adaptálja.

Végezetül a III. csoportba tartozó dokumentumok között említhetjük az UNESCO 

keretében 1960-ban elfogadott, az Oktatásban alkalmazott megkülönböztetés elleni 

egyezményt, az 1989-ben elfogadásra került Gyermekek jogairól szóló Egyezményt, 

vagy az ILO keretében 1989-ben létrejött egyezményt az őslakosság és a törzsi népek vé-

delméről. Közös jellemzőjük a csoportba tartozó dokumentumoknak, hogy valamilyen 

más alapvető jogosultság mellett, tekintettel vannak a kisebbségek speciális helyzetére, 

és rendelkezéseik között megjelennek azok az igények, illetve garanciák, amelyek a ki-

sebbségek fennmaradását, vagy identitásuk megőrzését, és az ehhez kapcsolódó jogaik 

érvényesülését segítik elő.

4 KOVÁCS 1997. 1.
5
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Eredmények – hiányosságok

Az előzőekben felvázoltam az ENSZ keretében megalkotott kisebbségvédelmre vonat-

kozó dokumentumok rendszerét, a továbbiakban pedig összefoglalom a dokumentu-

mok által elért védelem szintjét, egyfajta mérleg felállítására törekszem az elért eredmé-

nyek, és a kirajzolódó hiányosságok vizsgálatával.

Amennyiben a dokumentumok rendszerezésére kialakított módszert követjük, a kö-

telező jogi dokumentumok tekintetében a jogfejlődés az ENSZ Alapokmányával indult, 

ami a diszkrimináció tilalmának megfogalmazásával kielégítően találta szabályozni a ki-

sebbségek védelmét. A dokumentum jelentősége mégis abban rejlik, hogy mindez egy 

olyan minimumstandard rögzítését jelenti, amely a legrosszabb esetben is, de alapvető 

védelmet biztosít az egyének számára a hátrányos megkülönböztetéssel szemben, és a 

nyílt erőszakot megakadályozza velük szemben.6 A felismerés, miszerint a kisebbségek 

védelmének ez az emberi jogokkal egybemosott, nem autonóm értelmezése nem teszi 

lehetővé a hatékony védelmét, már az 1966-ban megfogalmazott Egyezségokmányban 

megjelenik. A 27. cikk által a kisebbségek jogai az egyetemes emberi jogok részévé 

váltak. Ez a korábbi állásponthoz képest alapvető paradigmaváltást jelent a kisebbségi 

jogok értelmezésében, ráadásul jogi kötőerővel.

Bár az Egyezségokmány 27.cikkének megfogalmazása alapvetően az egyéneket helyezi 

a védelem középpontjába, mindenképpen fontos, hogy nyitott a szövegezés, azaz lehető-

séget teremt arra, hogy az egyének a közösség többi tagjával együttesen is gyakorolják jo-

gaikat. Tehát az Egyezségokmány, ha óvatos lépést is, de tesz a kollektív jogok irányába.

Elsősorban a jogi kötőerővel rendelkező dokumentumok szintén fontos érdeme, 

akár közvetlenül, akár közvetve célozzák a kisebbségi jogokat, hogy monitoring rend-

szerük kidolgozott, és bár kötelező érvényű szankciórendszert nem tartalmaznak – le-

számítva a Nemzetközi Büntetőbíróság által lefedett szűk területet, például a népirtás 

esetében – mégis lehetővé teszik azt, hogy a kisebbségek számára garantált jogok érvé-

nyesülését, a nemzetállamok viszonyulását, vállalt kötelezettségeik teljesítését nyomon 

lehessen követni. Erre általában olyan Bizottságok specializálódnak, amelyek a részes 

államok rendszeres időközönként benyújtott jelentéseikből, illetve saját vizsgálataik 

eredményeiből fogalmazzák meg következtetéseiket, ajánlásaikat.

A jogi kötőerővel nem rendelkező dokumentumok maguk is mutatják a jogfejlődés 

ívét, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának szemléletmódjától a jogértelmezés 

egyre egyértelműbb, az Általános Kommentár állást foglal a tekintetben például, hogy 

az állam részéről tevőleges kötelezettség várható el a 27. cikkben foglaltak teljesítésé-

hez. Jelenleg a nemzeti-etnikai kisebbségek védelme terén a Nyilatkozat a nemzeti vagy 

etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogairól című dokumentum 

mutatja a jogfejlődés csúcsát, amennyiben a jogi kötőerővel rendelkező dokumentu-

mokból kirajzolódó minimumkövetelményeket meghaladja, illetve részletesebb szabá-

lyozást kísérel meg, és összegzi a jogértelmező tevékenységnek köszönhető jogfejlődés 

eredményeit. Tekintettel arra, hogy a nemzetközi jog fejlődésében találhatunk példát 

arra, hogy a kötelező érvényű jogalkotás előszobája volt a nemzetközi közösség nyilat-

kozati úton történő állásfoglalása az adott témában, így ez a nyilatkozat is fontos lépcső 

lehet a védelem további mélyülésének irányába.7

6 MAJTÉNYI 2003. 7.
7 KARDOS 1995. 41.
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A hiányosságok vizsgálata során a legszembetűnőbb a kisebbségek fogalmának hiá-

nya a rendszerben. Egyik dokumentum sem vállalkozik arra, hogy jogi kötőerővel meg-

határozza a fogalmat. Sőt, a 27. cikk egyenesen tálcán kínálja a lehetőséget a nemzetálla-

mok számára, hogy úgy értelmezzék a szabályt, miszerint területükön nem élnek kisebb-

ségek. Bár a joggyakorlat elkötelezett a tekintetben, hogy a 27. cikk alkalmazása során 

a kisebbségek léte ténykérdés, és nem jogi fogalmak megalkotásától függ,8 valójában a 

probléma kezelése, és a kisebbségi jogok gyakorlásának biztosítása során hatalmas ne-

hézségekkel találkozhatunk, ha egy állam nem ismeri el a területén élő kisebbségeket. 

Szintén a jogi kötőerővel rendelkező 27. cikk teremti meg azt a helyzetet, hogy a védel-

mi rendszer alapvetően az egyéni jogokra épül, és a közösen gyakorolható csoport, vagy 

kollektív jogokat sokkal ingoványosabb terepre bocsájtja azzal, hogy nem a kisebbségek, 

mint közösségek a címzettjei és alanyai a jogoknak. Álláspontom szerint azonban a 27. 

cikk megteremti annak az értelmezésnek is a lehetőségét, hogy a kollektív jogok gyakor-

lását sem lehet megtagadni azoktól az egyénektől, akik az adott csoporthoz tartozónak 

vallják magukat.9 Ezt az érvelést a joggyakorlat is alátámasztja, hiszen, a Nyilatkozat a 

nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogairól című 

dokumentum tartalmazza már a kollektív jogokat, igaz jogilag nem kötelező formában.10

A Nyilatkozat esetében a jogi kötőerő hiánya alapvetően hátrányos abból a szem-

pontból is, hogy az állam számára jelenleg nincs olyan dokumentum, amely kötelezővé 

tenné a cselekvést a kisebbségek védelme érdekében, másfelől a jogi kötőerő hiánya 

általánosságban probléma a jogkatalógusként funkcionáló nyilatkozat esetében.

Végezetül pedig arra a rendszerből hiányzó elemre szeretném felhívni a fi gyelmet, 

amely a rögzített jogok érvényesítésének lenne fontos eszköze. A jelenleg működő kisebb-

ségvédelmi rendszer monitoring hálójából hiányzik az egyértelmű számonkérhetőség, 

az objektív szankciórendszer, amely a biztosított jogok kikényszeríthetőségében lenne 

fontos segítség és eszköz a kisebbségek kezében jogaik garantálásához.11

A továbbfejlesztés lehetőségei

Az elért eredmények és hiányosságok felvázolása elvezetett minket a következtetések 

levonásának lehetőségéhez: melyek lehetnek a továbbfejlesztés lehetőségei?

1. Álláspontom szerint a kisebbségek fogalmának olyan meghatározása szükséges, 

amely lehetővé teszi a lehető legszélesebb körű védelmet, és amelynek segít-

ségével olyan jellegű visszaélések, amelyek például a ténykérdés kategóriára 

történő egyszerűsítés, vagy az állampolgárság megtagadásának következtében 

fordulhatnak elő, kivédhetőek. Így Bíró Gáspár véleményét továbbgondolva,12 

elengedhetetlenül fontosnak tartom a fogalom-meghatározást, mert általa tulaj-

donképpen a szabályozás alanyát rögzítjük: egyértelmű fogalom nélkül nehéz 

megmondani, hogy a védelmet és a szabályokat milyen tartalommal kívánjuk 

megtölteni, kiket akarunk megvédeni. A vizsgálataim során több – különböző 

fórumokon használatos kisebbségi fogalom összehasonlító elemzését végeztem 

8 EMBERI JOGI BIZOTTSÁG 1981. 158.; GENERAL COMMENT 1994. 234.
9 
10 EIDE 2003. 181–182.
11 VIZI 2002. 383.
12 BÍRÓ 1992. 13.
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el,13 tekintettel a terjedelmi korlátokra ezúttal csak a következtetések levonására 

van lehetőség: A kisebbség fogalmának nem szükséges eleme a számszerű ki-

sebbségi lét a többséghez képest, tekintettel arra, hogy számos olyan gyakorlati 

példát ismerünk akár jelenkori történelmünkből, amikor a számszerű kisebbség 

képes elnyomás alatt tartani a többséget. Szintén nem lehet fogalmi eleme a ki-

sebbségvédelemnek az állampolgárság követelménye, hiszen ezáltal kiszolgálta-

tottá tesszük a kisebbség fogalmát a nemzetállam döntésének. Nem kell feltétle-

nül régi kapcsolatot fenntartani az adott állammal, tekintettel a globalizációnak 

köszönhető gyors, és akár nagy tömegű mozgásokra is, így a kisebbségvédelem 

nem kizárólag az ún. történelmi kisebbségeket illeti meg. Továbbá nem fogalmi 

eleme a kisebbségek fogalmának a területi állam felé megkövetelt lojalitás sem, 

hiszen ez a nemzetállamok szemszögéből egyfajta garancia a kisebbségi jogok 

szűkítő értelmezésére, a területi autonómia lehetőségének kizárásával.

 Ennek megfelelően az általam elfogadható kisebbség-fogalomnak a következő 

lényeges tartalmi elemei vannak: 1. adott állam területén élnek, 2. nincsenek 

domináns helyzetben 3. etnikai, vallási vagy nyelvi sajátosságokkal rendelkez-

nek, amelyek elhatárolják őket a lakosság többi csoportjaitól, 4. kultúra, a hagyo-

mány, vallás és nyelv megőrzésére irányuló szándék 5. tartós és szilárd kapcsolat 

a fogadó állammal 

2. Fontos cél a hatékony kisebbségvédelmi rendszer kidolgozása, amely a nemzeti-

etnikai kisebbségek esetében nemzetközi, multilaterális szinten keretszabályo-

zás jelleggel valósítható meg, tekintetbe véve és építkezve a regionális szinten 

hatékonyan, és adott esetben mélyebb szinten működő rendszerekre. A diszk-

rimináció-tilalom minimum-követelményeit túllépve, a kialakított, nyilatkozati 

formában létező jogkatalógus kötelező erejű dokumentummá formálása szük-

séges. A kisebbségek sajátossága helyzetük dinamikus volta,14 ezért a multila-

terális szabályozás korlátait fi gyelembe kell venni. Így alapvető elvek, és jogok 

rögzítése lehetséges és szükséges ezen a szinten.15

3. Az egyértelmű jogkatalógus egyéni és kollektív jogok rendszerére épülhet, te-

kintettel arra, hogy a kisebbségek számára biztosított jogosítványok természete, 

hogy közösségben való gyakorlás során nyerik el értelmüket, tudniillik a kisebb-

ségek identitásának megőrzéséhez, fennmaradásukhoz, illetve fejlődésükhöz 

járulnak hozzá.16

4. Az egyértelmű jogkatalógus mellé nem nehéz szankciórendszert, illetve egyér-

telmű számon kérhetőséget rendelni, amelynek legtisztább módja kisebbségvé-

delmi különbíróság/kollégium felállítása, akár a létező regionális és nemzetközi 

bíróságok rendszerébe épülten.

Összegzés

Dolgozatomban az ENSZ lehetséges szerepét vizsgáltam a kisebbségvédelem terén a 

posztszuverén korban. Hipotéziseim részben igazolást találtak, hiszen a Nemzetközi 

13 CAPOTORTI 1979. 96. ; THORNBERRY 1991. 134.; GIRASOLI 1995. 111.; KISEBBSÉGI MUNKACSOPORT 

1996.
14 ADVISORY OPINION of PCIJ 1935, Ser.A/B,No.64 (1935) 17.
15 SZALAYNÉ SÁNDOR 2003. 184.
16 DERSSO 2007. 4.
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Büntetőbíróság ezredfordulót követő indulását leszámítva nem történt számottevő elő-

relépés a kisebbségek védelmében az ENSZ keretében. A dokumentumok elemzése, 

és a jogfejlődés vizsgálata pedig azt az eredményt szolgáltatta, hogy feltételezésemnek 

megfelelően egyértelmű hiányosságokat, és továbbfejlesztési lehetőségeket látunk az 

ENSZ kisebbségvédelmi rendszerében.

Álláspontom szerint az ENSZ szerepe a hatékony kisebbségvédelem kidolgozá-

sában egy olyan kötelező keretrendszer kidolgozása lehet, amely lehetővé teszi a ki-

sebbségi jogok tartalommal való megtöltését, és egyúttal megfelelő védelmet, kötelező 

jogorvoslati rendszert biztosít a nemzetállamokkal szemben kiszolgáltatott helyzetben 

lévő kisebbségek számára. Ilyen módon az ENSZ is fontos szerepet tud betölteni a ki-

sebbségek védelmében az általam hatalommegosztásként értelmezett posztszuverén 

erőtérben a nemzetállamok és egyéb entitások mellett.

Irodalomjegyzék

ALFREDSON 1998 = Alfredsson, Gudmundur: Kisebbségi jog: nemzetközi standardok és ellenőr-

zési mechanizmusok, Regio, 1998/4. 5–30.

BÍRÓ 1992 = Bíró, Gáspár: A nemzetközi kisebbségvédelem alapfogalmairól és intézményeiről, 

Regio-Kisebbségi Szemle, 1992. 3. évfolyam, 4. szám 3–26.

CAPOTORTI 1979= Capotorti, Francesco: Study ont he Rights of Persons Belonging to Ethnic, 

Religious and Linguistic Minorities, UN Doc/E/CN.4/Sub.2/384/Rev.1. 1979.

DERSSO = Solomon A, Dersso: Minority Right sin International Law: From Liberal Individualism 

to Multiculturalism and Beyond, Berlin,2007. http://www.saifac.org.za/docs/res_papers/

RPS%20No.%2038.pdf (Letöltés ideje: 2012. 05.12.)

EIDE 2003 = Eide, Asbjorn: Kommentár az ENSZ Nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbsé-

gekhez tartozó személyek jogairól szóló nyilatkozathoz, Pro Minoritate, 2003. Nyár 181–182.

EMBERI JOGI BIZOTTSÁG = Lovelace Kontra Kanada ügy, Communication No. R6/24 (1977), 14. 

pon; HRLJ 2 (1981)

GENERAL COMMENT = GENERAL COMMENT No.23 (50) on Art. 27 of the Human Rights 

Committee under Article 40 paragraph 4 of the International Covenant on Civil and Political 

Rights, HRLJ 15 (1994) 

GIRASOLI 1995 = Girasoli, Nicola:National Minorities. Who Are They? Budapest, Akadémiai 

Kiadó, Budapest.

KARDOS 1995 = Kardos, Gábor: Emberi jogok egy új korszak hajnalán, Budapest, T-twins Kiadó, 

41.

KARDOS 2006 = Kardos, Gábor: A kezdet nehézségeitől a normatív garanciákig: az ENSZ és a 

nemzeti kisebbségek, Kül- Világ, III. évfolyam, 2006/1. 1–15. 

KISEBBSÉGI MUNKACSOPORT 1996 = U.N. Sub-Commission on Prevention of Discrimination and 

Protection of Minorities, Report of the Sub-Commission on Prevention of Discrimination 

and Protection of Minorities on its 48th Session, U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/1996/41 (1996).

KOVÁCS 1997 = Kovács, Péter: A kisebbségvédelem nemzetközi jogi koordinátái a 90-

es években Magyar Kisebbség, III. évfolyam, 1997 3–4. szám http://www.hhrf.org/

magyarkisebbseg/9703/m970326.htm (Letöltés ideje: 2012.05.12.)

LERNER 1993 = Lerner, N: The Evolution of Minority Rights in International Law in Catherine 

Brölman et al (eds.) Peoples and Minorities in International Law, M. Nijhoff, 1993. 85–96.

MAJTÉNYI 2003 = Majtényi, Balázs: Az ENSZ és a kisebbségek védelme, Kisebbségkutatás,2003. 

12. évfolyam, 1. szám 7. http://www.hhrf.org/kisebbsegkutatas/kk_2003_01/cikk.

php?id=489 ( Letöltés ideje: 2012. 05.10.)

SZALAYNÉ SÁNDOR 2003 = Szalayné Sándor, Erzsébet: A kisebbségvédelem nemzetközi jogi 

intézményrendszere a 20. században, MTA Kisebbségkutató Intézet, 2003.



X. GRASTYÁN KONFERENCIA    I    153

THORNBERRY 1991 = Thornberry, Patrick: International Law and the Rights of Minorities, Oxford,  

Clarendon 1991. 

VIZI 2002 = Vizi, Balázs: A mai európai nemzetközi kisebbségvédelem egyes jellemző vonásai. 

In: KovácsNóra – Szarka László: Tér és Terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kér-

désköréről. Az MTA Kisebbségkutató Intézetének Évkönyve Akadémiai Kiadó, Budapest, 

2002. 367–389.

 



154    I    X. GRASTYÁN KONFERENCIA

Jäger Anett

Szexuális magatartás vizsgálat 

középiskolások körében

Problémafelvetés, szakirodalmi áttekintés

Egy hazai kutatás rámutatott arra, hogy a fi ataloknak kevés ismeretük van a biológi-

ai, élettani folyamatokról, a szexuális úton terjedő betegségekről, a fogamzásgátlás 

lehetőségeiről, a sürgősségi védelemről, a művi abortuszról és következményeiről. A 

fi úk 62%, a lányok fele egyáltalán nem beszél senkivel erről a témáról, így ismereteiket 

más úton szerzik be (SIMICH – FÁBIÁN 2011. 2–5.).

Ugyanakkor az is kiderült, hogy nincs olyan téma a szexuális ismeretekkel kapcso-

latban, amelyben a fi atalok tudásszintje elfogadható mértékűnek mondható. A lányok 

ismeretei a menstruációról jónak nevezhető, viszont súlyos hiányosságok vannak az 

ovulációról, a szexuális erőszak elkerüléséről, a nemi betegségekről és azok megelőzé-

séről. A fi úknál nem találtak kiemelkedő tudást, de kétharmaduk mégis elégedett a sze-

relemmel és a szexualitással kapcsolatos ismereteivel (SIMICH – FÁBIÁN 2011. 2–5.).

Ezek az eredmények is jól mutatják, hogy szükség lenne egy hatékonyabb iskolai 

szexedukációs programra, de ennél már csak az otthoni keretek között nyújtott sze-

xuális felvilágosítás jelentene nagyobb hatékonyságot a fi atalok egészséges nemi fej-

lődésében. A családban történő felvilágosítás nem csak a nemi élet későbbi kezdetét, 

hanem meggondoltabb, felelősségteljesebb szexuális attitűdöt is eredményezett. Azok 

a fi atal lányok, akik nem kaptak otthon felvilágosítást, ötször nagyobb valószínűséggel 

számoltak be több szexuális partnerről néhány hónapra visszaemlékezve. Továbbá az 

is jellemző volt rájuk, hogy 3 és félszer alacsonyabb arányban használtak óvszert, vagy 

bármilyen fogamzásgátló módszert a szexuális együttléteik során, és 2,7-szer gyako-

ribb volt körükben az alkoholos, vagy drogos befolyásoltság alatti szexuális együttlét 

(CROSBY ÉS MTSAI 2009. 189–192.).

A fi atalok szexuális aktivitását vizsgálva azt találták, hogy az első élmény már 9 éves 

korban megjelenik, és kiemelkedően magas a 14 éves korosztály, és a serdülők 57,1 %-a 

14 évesen, vagy annál fi atalabb életkorban szerezte az első tapasztalatot. Az iskolatípus 

függvényében megvizsgálva ezt a kérdést, azt találták, hogy a szakiskolába és szakmun-

kásképzőbe járó diákok korábban kezdik a szexuális életet, mint a szakközépiskolába, 

gimnáziumba járó társaik (NÉMETH ÉS MTSAI 2010. 55–58.). A fi úk átlagéletkora az első 

nemi aktus idején 13,56 év volt, míg a lányoké 13,97 (SIMICH – FÁBIÁN 2011. 2–5.).

Arra is rámutattak a kutatási eredmények, hogy a szexuális tapasztalattal rendelke-

ző fi atalok 33,5 %-a már kipróbált vagy rendszeresen használ valamilyen legális egész-

ségkárosító szert, különösen kiemelve a dohányzást, míg a szexuális tapasztalattal nem 

rendelékező társaikra ugyanez nem jellemző (GÁBOR – KISS J 2006. 7–13, 26–31.).

A fogamzásgátlási szokásaikat vizsgálva azt találták, hogy a szexuálisan aktív fi ata-

lok közel 60%-a az első alkalommal óvszerrel védekezett, 30% fogamzásgátló tablettá-
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val, és 16%-uk nem használt semmit a nem kívánt terhesség elkerülésére (GRITZ 2008. 

19–25.). Ennek a felelőtlen viselkedésnek az eredményét tükrözi a KSH kimutatása, mi-

szerint 2009-ben 43181 abortuszt hajtottak végre az országban, és ebből 164 esetben 14, 

vagy annál fi atalabb lánynál végezték a beavatkozást.(WWW.KSH.HU)

Célkitűzés

Kutatómunkánk célja, hogy megvizsgáljuk a kiválasztott iskolák diákjainak szexuali-

tással kapcsolatos ismereteit, szokásait és azt, hogy körükben milyen módon történik a 

szexuális nevelés, honnan szerzik be információikat.

Megvizsgáltuk a kiválasztott iskolák egészségnevelési programját, hogy ebben mi-

lyen formában jelenik meg a szexuális felvilágosítás. Arra voltunk kíváncsiak, hogy 

van-e kapcsolat a szexualitásra vonatkozó kérdésekre adott válaszaiban, tudásszintjük-

ben, és az egészségnevelési tervben leírt szexedukációs program részletessége között.

Továbbá vizsgáltuk, hogy milyen a szexuális attitűdjük és az, hogy a vallásos hitélet 

protektív hatásként jellemezhető-e.

Vizsgálati anyag és módszer

A kutatásunk keresztmetszeti, kvantitatív vizsgálat, ahol a megkérdezés, egyszerű, 

nem véletlenszerű mintavétellel történt. A felmérésben részt vehetett minden 14 és 19 

év közötti középiskolás, aki tanulói jogviszonnyal rendelkezett valamelyik középiskolá-

ban, és még nem szereztek érettségi bizonyítványt. 

A kutatást három pécsi középiskolában végeztük. Ezen kívül terveztük még egy vi-

déki, szentlőrinci középiskolát bevenni a mintába, de onnan a kérdőívek nem érkeztek 

vissza. Így a kiosztott 450 kérdőívből összesen 345 darabot kaptam vissza megfelelően 

kitöltve. Ebből ki kellett vennünk azokat a diákokat, akik érettségi utáni képzésben 

vettek részt, így a mintánk összesen 299 főt tartalmaz.

Az adatgyűjtést önkitöltős, nemzetközi standardizált kérdőívvel végeztük, melyet 

az IPPF szakértői készítettek, Magyarországon pedig a Magyar Család- és Nővédelmi 

Tudományos társaság használt fel. A kérdőívek kitöltése önkéntes és anonim volt.

A kérdőív 39 kérdésből áll, mely a következő kérdéscsoportokat tartalmazza:

Szociodemográfi a adatok; Szexualitással kapcsolatos ismeretek; Szexuális tapasz-

talatok.

Az eredmények kiértékelése a Microsoft Excel és az SPSS 18.0 program segítségével 

történt, ahol a százalékos megoszlást, gyakoriságot és a megbízhatósági tartományokat 

néztünk, illetve Khí-négyzet-próbát, ANOVA-t alkalmaztuk az adatok elemzésére, és az 

eredmények értelmezésére.

A p valószínűségi változó érték meghatározását a hazai 2010-es HBSC által megha-

tározott módon használtuk, ami a következő volt:

p≤ 0,05 – szignifi káns

p 0,05 – 0,1 között tendenciaszerű
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Eredmények

Szociodemográfi a adatok

A minta nemek szerinti megoszlása a fi úk 53,2 % (n=159) , a lányok 46,8% (n=140) 

alkotta.

Az iskolatípusok alapján az egész minta válaszadóinak 40,1%-a (n=120) gimnázi-

umban tanuló diák volt, 34,8%-uk (n=104) szakközépiskolás, és 25,1%-uk (n=75) szak-

munkás képzőbe járó fi atal. Az átlag életkor 16,75 év volt, a legfi atalabb válaszadó 14 

éves, míg a legidősebb 19 éves volt. A szórás 1,32 volt.

A megkérdezettek 14,7%, azaz 44 fő mondta magát vallásosnak, a nagy többség, 

71,2% azonban nem vallásos, és 14% nem kívánt válaszolni erre a kérdésre.

Szexualitással kapcsolatos ismeretek

A megkérdezett fi atalok közül majdnem mindenki (99%) részesült már valamilyen mó-

don szexuális felvilágosításban, és csupán 1%-uk nyilatkozott úgy, hogy nem kapott 

információt ezzel a témával kapcsolatban.

Az iskolai kereteken belül zajló felvilágosításnak kiemelkedő szerepe van (84,3%). 

Az egészségügyi személyzettől (37,8%), az otthon, szülőktől kapott (36,5%), valamint 

a barátoktól (34,1%) szerzett ismeretek nagyon hasonló, nagyjából egyharmados arány-

ban vannak jelen a fi ataloknál, mint információforrás. Ettől a háromtól némileg lema-

radva következik a média 28,1%-kal, ami még mindig rendkívül jelentős.

A nemek függvényében azt találtuk, hogy a lányok szignifi kánsan magasabb arány-

ban beszélgetnek erről a témáról a szülőkkel (Khí:20,165 p <0,001) (50%), barátokkal 

(Khí: 13,338 p <0,001)(45%), mint a fi úk (24,8%).

Az iskolatípusokat összehasonlítva ebben a kérdésben, az láttuk, hogy mind az is-

kolából (Khí: 25,894 p <0,001), mind a szülőktől (Khí: 21,661 p <0,001) és mind a médi-

ából (Khí: 8,757 p = 0,013) származó információ a gimnazisták esetében szignifi kánsan 

magasabb százalékban volt jelen, mint a szakmunkás képzőbe járó fi atalok esetében. A 

szakközépiskolások válaszai minden esetben a másik két iskolatípus körülbelüli átlagát 

képezték.

A formális, azaz az iskolai kereteken belül megvalósuló szexedukációt és a serdülők 

tudásszintjét összevetve azt találtuk, hogy azok a fi atalok, akik kaptak szexuális felvi-

lágosítást az iskolában, több ismerettel rendelkeztek a fogamzásgátlási módszerekről. 

A kapcsolat azonban nem szignifi káns, tendenciaszerű volt. (p=0,069) Azok körében, 

akik nem részesültek intézményi keretek között felvilágosításban, több mint kétszer 

gyakoribb volt (25,6%) a hiányos tudással rendelkezők aránya az iskolai szexuális neve-

lést kapottakhoz képest (12,4%), (1. ábra).

A leghatékonyabbnak vélt fogamzásgátlási módszerek a válaszadók körében a fo-

gamzásgátló tablettát (77,2%) követően az óvszer (76%) volt. Felkerült a listára a pesz-

szárium, az injekció, a naptármódszer és a megszakított közösülés is. 

A nemek függvényében vizsgálva azt találtuk, hogy a lányok nem csak az egyes 

fogamzásgátló módszereket ismerik jobban, mint a fi úk, hanem általánosan is szignifi -

kánsan magasabb tudással rendelkeznek a lehetőségekkel kapcsolatban. (2. ábra)
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1. ábra A fogamzásgátlási ismeretek az iskolai felvilágosítás tükrében (n= 293)

2. ábra A fogamzásgátlók ismerete a nemek függvényében (n= 295)

Az iskolatípusok függvényében vizsgálva ezt a kérdést, szignifi káns különbséget 

találtunk, a szakközépiskolások között több mint négyszer, a szakmunkások körében 

több mint hatszor gyakoribb volt a hiányos tudással rendelkezők aránya, mint a gimna-

zisták körében.

A szexuális úton terjedő betegségekre vonatkozó tudást vizsgálva nem találtunk 

szignifi káns különbséget azoknak a fi ataloknak a tudásszintjében, akik részesültek 

nemi felvilágosításban oktatási keretek között, azokéval, akik nem vettek részt ilyenen. 

(3. ábra) A serdülők nagy része (96,6%) tisztában volt vele, hogy a kondom védettséget 

biztosít a szexuális úton terjedő betegségek (SZTB) ellen. Azonban 10%-uk nem volt tu-

datában annak, hogy orális úton is szerezhetőek nemi betegségek. 15%-uk volt abban a 

tévhitben, hogy a fogamzásgátló tabletták a fogamzásgátló funkciójuk mellett ilyenfajta 

szerepet is betöltenek, és 5–5%-uk szerint a megszakított közösülés és a méhen belüli 

eszköz is védelmet nyújt. 
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3. ábra A szexuális úton terjedő betegségek az iskolai felvilágosítás tükrében (n= 291)

Ezt a kérdést vizsgálva a nemek függvényében, jelentős különbséget találtunk a fi úk 

és a lányok tudásszintjében, de szignifi kánsnak nem mondhatjuk, mert a khinégyzet-

próba feltétele nem teljesül. A lányok fele megfelelő tudással rendelkezik ebben a témá-

ban, míg a fi úknak csak 31,2%-a mondhatja el ugyanezt magáról, náluk az elfogadható 

tudás dominál.

Szexuális tapasztalatok

A fi atalok átlagosan 11,39 évesen hallottak arról, hogy kell szexuális kapcsolatot léte-

síteni, és volt közöttük olyan, aki 6 évesen szerzett már ebben a témában ismeretet. A 

válaszadó fi atalok 68 %-a már élt nemi életet (n=270), ami a nemek arányában szignifi -

káns különbséget mutatott. Míg a fi úk 76,7 %-ának már volt szexuális kapcsolata addig 

a lányok 58,1 %-a vallotta ugyanezt magáról. Ugyanakkor majdnem kétszer annyi lány 

(41,9%) nem szerzett még tapasztalatot e téren, mint fi ú (23,3%).

Az iskolatípusok függvényében vizsgálva ezt a kérdést, szignifi káns különbséget ta-

láltunk. A szakmunkás képzőbe járó fi atalok több mint másfélszer többen létesítettek 

már szexuális kapcsolatot (87%), mint gimnazista kortársaik (53,1%). A gimnazisták 

közel felének (46,9%) nem volt még tapasztalata az adatfelvételkor, ami közel 34%-kal 

haladta meg a szakmunkás képzőbe járó fi atalok arányát (4. ábra).

A mintában szereplő fi atalok átlagos életkora az első élményszerzéskor 14,77 év 

volt, ami a nemek függvényében nem mutatott szignifi káns eltérést (p=0,201), a fi úk 

14,68 évesen, míg a lányok 14,93 évesen veszítették el a szüzességüket (n=172).

Az iskolatípusok függvényében elemezve az eredményeket, szignifi káns eltérést ta-

pasztaltunk a gimnazisták (15,18 év) és a szakmunkás képzőbe járók (14,46 év) első 

szexuális élmény megjelenésének átlag életkorában (p=0,01).

Megvizsgálva, hogy az iskolatípus befolyásolja-e a szexuális kapcsolat létesítéséről 

való ismeret szerzésének és az első szexuális élmény bekövetkezésének életkorát, szig-

nifi káns különbséget találtunk (p <0,001). A szakmunkás képzőbe járó fi ataloknál ez 

az eltelt idő szignifi kánsan kevesebb volt mind a szakközépiskolásokkal, mind pedig a 

gimnazistákkal összehasonlítva.
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4. ábra Szexuális aktivitás az iskolatípusok függvényében (n=270)

Azt vizsgálva, hogy azok a fi atalok, akik értesültek a tömegtájékoztatás révén a sze-

xualitásról, korábban hallottak-e arról, hogy kell szexuális kapcsolatot létesíteni, nem 

volt szignifi káns kapcsolat. 

A média hatását vizsgálva a serdülők első szexuális élményszerzésének időpontjára, 

azt találtuk, hogy azok a fi atalok, akik a médiából szereztek információkat a szexuá-

lis felvilágosítást illetően, szignifi kánsan (p=0,02) későbbi életkorban létesítettek nemi 

kapcsolatot, mint azok, akik a médiából nem értesültek ilyen témákról (5. ábra).

5. ábra A média hatása az első szexuális élmény megjelenésére (n= 170)

Azt feltételeztük, hogy azok a fi atalok, akik vallásosnak mondták magukat, keveseb-

ben rendelkeznek szexuális tapasztalatokkal, mint a nem vallásos társaik. Ez a feltétele-

zésünk azonban nem bizonyosodott be, hiszen nem találtunk szignifi káns különbséget 

a vallásos illetve nem vallásos fi atalok válaszaiban, ugyanis a magukat vallásosnak valló 
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fi atalok majdnem ugyan olyan százalékban (65,9%) rendelkeztek szexuális tapasztalat-

tal, mint a nem vallásos társaik (66,5%) (6. ábra). A mintában szereplő vallásos fi atalok 

ugyan később kezdték a nemi életet, de a különbség csupán 0,27 év volt.

6. ábra Szexuális aktivitás a vallásosság függvényében (n=232)

Vizsgáltuk az első szexuális aktus alkalmával használt fogamzásgátlási módszert. 

39 fi atal, azaz a serdülők 21%-a vallotta be, hogy az első alkalommal elmulasztotta a 

védekezést, amit a legtöbb fi ú (44%) azzal indokolt, hogy nem érezték fontosnak, a 

legtöbb lány (48%) pedig azzal, hogy nem volt felkészülve az aktusra. Ugyanakkor az 

látszik, hogy a rendszeres nemi életet élőknek több mint 1/3-a nem minden együttlét 

alkalmával védekezik. 

Megbeszélés

Eredményeink alapján elmondható, hogy az iskolai egészségnevelés a vártnál alacso-

nyabb mértékben, de pozitívan befolyásolja a fi atalok szexualitással kapcsolatos isme-

reteit, hiszen azok, akik kaptak szexuális felvilágosítást az iskolában, jobb tudással ren-

delkeztek a fogamzásgátló módszereket illetően. A fi atalok elfogadható tudással rendel-

keznek a fogamzásgátlók hatékonyságát nézve, itt azonban nem találtunk összefüggést 

az iskolában kapott felvilágosítás és az erre vonatkozó tudást illetően. Ugyan kevesen 

(5,6%), de ebbe a kategóriába sorolták a megszakított közösülést és az esemény utáni 

tablettát is. Itt megjegyeznénk, hogy az utóbbinak ugyan alacsony a Pearl-indexe (0,5–

2,5), de a posztkoituális fogamzásgátlót nem sorolnánk ebbe a kategóriába. 

Nem találtunk szignifi káns összefüggést a szexuális úton terjedő betegségek isme-

rete és az iskolai felvilágosítás között, ugyanis nem rendelkeztek jobb tudással azok, 

akik részesültek az iskolai keretek között felvilágosításban, mint azok, akik nem kaptak 

ilyen oktatást. Összességében elfogadható, vagy jó tudással rendelkeztek a serdülők 

ebben a témakörben, de némely területeken súlyos hiányosságokat találtunk a tudá-

sukban. A megkérdezettek 15%-a gondolta úgy, hogy a fogamzásgátló tabletták a nemi 
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úton terjedő betegségek ellen is védenek. Ennek a tévhitnek a veszélyére mutat rá az a 

hazai kutatás, miszerint a serdülők egyharmada az első szexuális együttlét alkalmával, 

fogamzásgátló tablettával védekezik. Minden tizedik fi atal gondolta úgy, hogy orális 

közösülés útján sem lehet ezeket a betegségeket elkapni. Ezek a hiányosságok magya-

rázatot adnak a fi atalkorúaknál a szexuális betegségek incidenciájának emelkedésére 

(GRITZ 2008.19–25.). Úgy gondoljuk, az lenne a cél, hogy a fi atalok olyan tudással le-

gyenek felvértezve, ami szükséges ahhoz, hogy a mindennapok során adódó problé-

mákkal, nehézségekkel könnyebben meg tudjanak birkózni, és a tudatlanság miatt ne 

legyenek kitéve veszélyeknek. 

Azt vizsgálva, hogy mely tényezők hatnak még a fi atalok szexualitással kapcsolatos tu-

dására, az iskolatípusok, és a nemek függvényében szignifi káns összefüggést találtunk.

A gimnazistáknak sokkal magasabb szintű tudásuk van, mint a másik két iskola-

típusba járó társaiknak, akik közül a szakmunkás képzősök rendelkeztek a legkeve-

sebben megfelelő tudással. Ezzel párhuzamban említendő, hogy a gimnazisták közül 

vallották a legtöbben, hogy az iskolában kaptak felvilágosítást, míg a legkevesebben a 

szakmunkásképzősök nyilatkoztak így. Ezeket az eredményeket a várakozással ellen-

tétben a pedagógiai programban találtak nem támasztottak alá, sőt megcáfoltak, mivel a 

gimnáziumban volt a legkevesebb utalás a szexedukációs foglalkozásra, és a szakmun-

kás képzőben fordítottak erre a legtöbb fi gyelmet. Itt azonban megjegyeznénk, hogy 

nem az iskolákban tartott felvilágosítás minőségében látjuk a fő okot, hanem a fi atalok 

eltérő attitűdjében, ami nagyban függ a családi háttértől.

Ezt igazolja a tudásszint nemek között talált szignifi káns eltérése, hiszen a lányok, 

akik sokkal nagyobb arányban kaptak a szülőktől információkat a szexualitásról, sok-

kal magasabb szintű ismerettel rendelkeztek a fogamzásgátlásról és a szexuális úton 

terjedő betegségekről is. Ezek alapján elmondhatjuk, hogy az otthoni keretek között 

nyújtott szexuális felvilágosítás sokkal hatékonyabb szerepet játszik a fi atalok egész-

séges nemi fejlődésében, mint az iskolában megvalósuló felvilágosítás, ami egy angliai 

kutatás eredményei is megerősítenek (CROSBY ÉS MTSAI 2009. 189–192.). A leghaté-

konyabb eredményt a jól szervezett iskolai szexedukációval és a családban zajló nemi 

neveléssel együttesen lehetne elérni. Ezért fontosnak tartjuk, hogy a fi atalok a szemé-

lyes kapcsolataikban – főként a szülőkkel – merjenek beszélgetni erről az intim témáról, 

amihez azonban a szülők nyitottsága is elengedhetetlen.

Eredményeink rámutattak arra – ami várakozásainkkal ellentétes volt – hogy azok 

a fi atalok, akik a médiából értesültek a szexualitásról, szignifi kánsan később kezdték a 

nemi életet, mint azok, akik nem szereztek ilyen jellegű információkat a tömegtájékoz-

tatás révén. Így vizsgálati eredményünk nem támasztotta alá annak a hazai kutatásnak 

az eredményét, ahol a motiváló tényezők között jelentős százalékban (> 30%) jelent 

meg a kíváncsiság, aminek a médiából sugárzott pornográfi a lehet az egyik forrása 

(GRITZ 2008. 19–25.). Ezeknek az eredményeknek a birtokában felvetődik bennünk a 

kérdés, hogy akkor a média, védő faktorként jelenik meg a korai szexuális aktivitással 

szemben? Vagy egy gátlást alakít ki a fi atalokban, ami több kárt okoz, mint amennyi 

hasznot? Érdemesnek tartanánk ezt a kérdést tovább vizsgálni, kitérve arra, hogy mely 

műfaj van leginkább hatással a fent említettekre.

Azt vizsgálva, mely tényezők befolyásolják a fi atalok szexuális aktivitását, az elő-

zőekhez hasonlóan az iskolatípusok, és a nemek függvényében is találunk szignifi káns 

különbségeket.

A szakmunkásképzőbe járó fi atalok magasabb százalékban rendelkeznek szexuális 

élménnyel és szignifi kánsan korábban is kezdik a nemi életet, mint a szakközépisko-
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lások, vagy a gimnazisták, akikkel összehasonlítva találtuk a legszembetűnőbb eltérést. 

Érdemes lenne vizsgálni, hogy mik azok a tényezők, amik motiválják a fi atalokat az 

egyre korábbi életkorban kezdett szexualitásra. Ezek ismeretében még hatékonyabbá 

lehetne tenni a szexedukációt felhasználva ezen a tényezőket fi gyelembe véve a nemi 

nevelés területén.

Nem mondható ki, hogy a vallásnak protektív hatása lenne sem a szexuális aktivi-

tást, sem pedig a nemi élet kezdetét illetően, mivel azt találtuk, hogy közel azonos szá-

zalékban élnek szexuális életet a vallásos (65,9%), illetve nem vallásos fi atalok (66,5%), 

és az első élményszerzés időpontjában sem volt számottevő a különbség a két csoport 

között. Ezért fontos lenne, hogy a felekezeti fenntartású iskolákban is korszerű nemi 

nevelésre kerüljön sor, nem kerülve a vallásban tabuként kezelt témákat sem.

A serdülők védekezési szokásaira vonatkozó eredményeink is azt bizonyítják, hogy 

szükség lenne egy hatékonyabb szexedukációs programra, ami nem csak tudást, de a 

fi atalok felelősségtudatát is növelné. Azt találtuk, hogy az általunk megkérdezett fi ata-

lok 21%-a nem védekezett az első alkalommal, amit a fi úk többsége azzal magyarázott, 

hogy nem érezték fontosnak, míg a lány azzal indokolták, hogy nem volt felkészülve az 

aktusra. Hasonló eredményekről számolt be egy kutatás, mely szerint a fi atalok 16%-a 

nem használt semmit a nem kívánt terhesség elkerülésére (GRITZ 2008. 19–25.).

A rendszeres nemi életet élőknek több mint egyharmada nem minden együttlét al-

kalmával védekezik, ami magyarázatul szolgálhat a fi atalkorúak körében végzett művi 

terhesség megszakítások magas számára.

Javaslatok

Összességében tehát elmondható, hogy egy átfogó, szervezett iskolai szexedukációs 

program kidolgozására lenne szükség, hogy a fi atalok nemtől, és iskolatípustól függet-

lenül megfelelő szintű tudással vértezhessék fel magukat a szexualitás témakörében. Ez 

alól az egyházi fenntartású iskoláknak sem szabadna kivételt képezniük, mert a vallá-

sos hitélet ma már nem jelent protektív hatást a fi atalok szexuális attitűdjét, aktivitását 

illetően. Ugyanakkor fontosnak tartanánk, hogy a nevelésnek ez az aspektusa ne csak 

a 8. évfolyamosok tananyagában jelenjen meg, hanem a serdülők szexuális szokásaira 

vonatkozó kutatások eredményeit fi gyelembe véve akár már korábbi évfolyamokban is. 

Itt azonban felvetődik a kérdés, hogy meddig beszélhetünk preventív hatásról, és mely 

életkortól válna ez a tevékenység kontra produktívvá azáltal, hogy túl korán irányítaná 

a fi gyelmet a szexualitásra.
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Jenák Ildikó

Online és offl ine irodai csomagok a közoktatásban

Az online rendszerek jövője

Bevezetés

Napjainkban egyre inkább előtérbe kerül az internet használata, ahogy nő a sáv-

szélesség, fejlődnek az eszközök. Nem csak e-maileket váltunk, hanem közösségi 

portálokon, azonnali üzenetküldőn tartjuk a kapcsolatot, gyors és szinte közvetlen a 

kommunikáció a felek között. Az internet szolgáltatásai hétköznapjainkba is egyre job-

ban beférkőznek, megkönnyítik az élet egyes területeit. Így nem csoda, ha már minden 

szolgáltató, cég és sokszor magánemberek rendelkeznek internetes megjelenéssel.

Ma már általános fogalom a megosztás. Ez nem csak akkor hasznos, ha híreket vagy 

nyaralási fényképeket teszünk közzé, hanem a közoktatás számára is új kapukat nyit 

meg. Mint leendő tanár, fontosnak tartok kihasználni minden olyan erőforrást, ami a 

rendelkezésünkre áll és a pedagógusi munkát segíti. A világháló nyújtotta lehetőségek 

szinte korlátlanok, érdemes kiaknázni őket.

Rövid történeti áttekintés

A ’90-es évek közepére megjelent az informatika önálló tantárggyá válásának igénye, 

ami tantervbeli és fi nanszírozási problémákat vetett fel. A NAT-ot 1997-ben kellett volna 

bevezetni, de végül csak 1998-ban sikerült érvényre juttatni. Ekkor jelent meg a SuliNet 

program, aminek célja a számítógép- és internet-ellátottság növelése volt, ezt az infor-

matikai eszközök vásárlásának adókedvezménnyel való támogatásával kívánták elérni.

Miután az iskolákban elindult az informatika oktatása, a tantárgy széleskörű tema-

tikája már tartalmazta az irodai programcsomagok, valamint a hálózatok és azok alap-

szolgáltatásainak felhasználói szintű használatát is.1

Offl ine csomagok

Eleinte a „vékony szerver, vastag kliens” típusú szoftverfelépítményt alkalmazták. 

Abban az esetben, ha olyan hálózattal rendelkezünk, ami egy kicsit gyengébb, lassabb 

vagy instabilabb, akkor a hálózati forgalmat a lehető legjobban le kell csökkenteni. Az 

offl ine programcsomagok lehetővé teszik, hogy a munkaállomáson dolgozhassunk és 

az adatokat ideiglenesen annak merevlemezén tároljuk. Onnan feltölthetjük a szerverre 

a kész munkánkat, így kevésbé terheljük a hálózatot. A szerveren megosztott háttértár 

1 KOVÁCS – ROZGONYI-BORUS 2001
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szolgál az állományok tárolására, a munkaállomáson kell lennie az alkalmazásnak, a 

motornak.

Igen elterjedt, nagyon sokan használják az offl ine megoldást. A közoktatás-

ban, üzleti életben, háztartásokban is megtalálható. Nagy előnye, hogy nem igényel 

internetkapcsolatot. Habár ma már szinte mindenhol elérhető a világháló, kényelmes 

megoldást nyújt.

Az Egyesült Államokban 1990-es évek derekán megduplázódott a számítógéppel 

rendelkező háztartások száma, megközelítőleg 35%-ra kúszott fel a mérce. Az otthoni 

internet hozzáférés az 1997-es 22%-ról 2003-ra 42%-ra, 2009-re pedig már 93%-ra nőtt 

ezen háztartásokban.2

Vegyünk csak példának egy Magyarországon élő nagyvárosi üzletembert, aki reggel 

otthon letölti az e-mailjeit, a metrón megírja a válaszokat, mikor beér a munkahelyé-

re, elküldi őket. A metrón ugyanis vagy nincs Wi-Fi, vagy a szolgáltató lefedettsége 

nem megbízható minden esetben, így tehát mindenképpen szüksége van egy offl ine 

programra. Másik példa lehet egy egyetemista, akinek a kollégiumában nincs szélessá-

vú internet hozzáférése, vagy csak gyenge minőségű, akadozó, a kor igényeinek nem 

megfelelő, így minden jegyzetét és dolgozatát kizárólag egy offl ine alkalmazás segít-

ségével tudja elkészíteni. Ugyanez a helyzet egy alacsony, vagy átlagos költségvetésű 

háztartásnál.

A Microsoft Offi ce az egyik legnépszerűbb offl ine irodai programcsomag. Tartal-

maz szöveg- és kiadványszerkesztőt, adatbázis, táblázat- és képkezelőt, levelező prog-

ramot, prezentációkészítőt, projektmenedzsert és más programokat. Irodai szinten 

a leggyakrabban használt funkció a szövegszerkesztés és táblázatkezelés. Nem csak 

a háztartásokban és a vállalatoknál, de az oktatásban is jelentős népszerűségre tett 

szert. Ennek okai a Microsoft reklámja és kedvező szerződési feltételei, valamint a 

könnyű kezelhetőség, felhasználóbarát környezet lehetnek. A közoktatásban legin-

kább az Offi ce termékcsaládot használják, a gyerekek ehhez szoknak hozzá, az érett-

ségin is többnyire Offi ce-környezetben dolgoznak. Kulcsfontosságú az ezen termékek 

támogatott lincenszvásárlására tervezett Tisztaszoftver Program, amiről a cikk végén 

bővebben szó esik.

Egy másik fejlesztés az OpenOffi ce.org, ami a Microsoft Offi ce csomagjával ellentét-

ben ingyenes. A felület is hasonló, a modulok szinte megegyeznek és ugyanolyan meg-

bízható, mégis kevesebben használják. Talán azért, mert kevesebb reklámot kap, vagy, 

mert az átlag felhasználó nem bízik az ingyenes rendszerekben, a minőséget csak pénzért 

várja el, vagy esetleg csak megszokta az Offi ce használatát. Előnye a Microsoft program-

jával szemben az ingyenesség, valamint az, hogy nem csak a saját formátumait kezeli, 

hanem kompatibilis másokkal. Ám ez sajnos jelenleg még nem tökéletes, leggyakrabban 

a formázási beállítások megváltozása jelenti a problémát, esetleg a kiegészítő, nem telje-

sen alapvető elemek eltérő megjelenése vagy hiánya. Ám fontos megjegyezni, hogy közel 

tíz év előnye van a Microsoft programcsomagjának az OpenOffi ce.org-gal szemben.

Ezt az előnyt már a Közoktatási Információs Iroda 2003-as adatai is tükrözik, me-

lyek szerint az iskolai munkaállomásokon futó jogtiszta Microsoft Offi ce csomagok szá-

ma összesen 77 525, a jogtiszta nem Microsoft irodai programcsomagok száma pedig 

8025.3 Ez azt jelenti, hogy a munkaállomások 90%-a MS rendszert használt.

2 Home Computer Access and Internet Use: http://www.childtrendsdatabank.org/?q=node/298 (Letöltés ideje: 

2012.04.11.)
3 Országos informatikai felmérés: https://www.kir.hu/infofelm_terkep/ (Letöltés ideje: 2012.01.24.)
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Legnagyobb hátránya az offl ine programcsomagoknak, hogy nehéz egymással meg-

osztani a kész fájlokat, valamint egyszerre csak egy felhasználó szerkesztheti a doku-

mentumokat. További probléma, ami a könnyű kezelhetőséget és karbantartást nehe-

zíti, hogy a programcsomagot szükséges telepíteni, folyamatosan frissíteni, és ehhez 

mindenképpen a rendszergazda aktív közreműködése szükséges. Ezen kívül egy plusz 

támadási felületet ad a vírusoknak, kártékony szoftvereknek. Előnye az, hogy mivel a 

közoktatásban leggyakrabban az offl ine rendszereket használják, így az iskolai hálóza-

tok nem terhelődnek túl. Sajnos sok intézmény még ma sem engedheti meg magának a 

szélessávú kapcsolatot, így nekik ez a megoldás marad az egyetlen alternatíva.

Online csomagok

Az online irodai alkalmazások most törnek maguknak utat. Már a „vékony kliens, vas-

tag szerver” típusú felépítményt használjuk a fejlettebb hálózatoknál. Ez azt jelenti, 

hogy minden munkát a szerveren futó alkalmazás végez el, mi csak egy webes alapú 

kezelőfelületet látunk. Ma már sok helyen stabil és megbízható az adatátvitel, nem kell 

attól tartanunk, hogy egy-egy mentés közben megszakad a kapcsolat. A szolgáltatók a 

gyorsabbnál gyorsabb ajánlataikkal a háztartásokba is eljuttatják a szélessávú hozzáfé-

rést, amivel már otthonról is igénybe vehetjük az online alkalmazásokat.

Előnyük, hogy nem foglalják a számítógépen a helyet, mert nem kell feltelepíteni 

semmit. Egyszerűen egy böngészőből elérhető minden funkció. Ami az offl ine rend-

szereknél problémaként jelent meg, az a megosztás és több-felhasználós hozzáférés 

és szerkesztés volt, itt ezt mind kiküszöbölték. Egy folyamatosan futó szerveren tárolt 

állományt bármikor le tudunk tölteni, míg ha egy munkaállomást kikapcsolnak, az ott 

tárolt adatok nem elérhetőek. Egy online rendszerben tárolt fájlnál be tudjuk állítani, 

hogy ki, meddig és milyen jogosultságokkal férjen hozzá, nem kell adathordozókon 

sokszorosítva eljuttatni másokhoz, hanem elég csak a linket megosztani velük.

Az online csomagok másik nagy előnye, hogy platformfüggetlenek, tehát bármely 

olyan operációs rendszerről elérhetőek, ami grafi kus böngészőt integrál. Ma már az 

okostelefonokról is hozzáférhetőek, ami azt jelenti, hogy egy kávézóban reggelizés köz-

ben is hozzáférünk az interneten tárolt dokumentumainkhoz.

2011-ben jelent meg a felhőalapú Offi ce 365, ami a Microsoft online irodai prog-

ramcsomagja, leginkább vállalatok részére fejlesztve, valamint az ingyenes Offi ce Web 

Apps, amihez bármely Live ID fi ókkal rendelkező felhasználó hozzáférhet. Ezeket a 

cég saját 25 GB-os online tárhelyével, a SkyDrive-val támogatja. Ide szöveges doku-

mentumot, táblázatot, prezentációt és jegyzetet hozhatunk létre, valamint egyéb fáj-

lokat tölthetünk fel saját merevlemezünkről. Ez biztosítja azt is, hogy képeket és vide-

ókat is feltöltsünk, például egy pendrive-ot spórolhatunk meg vele, bizonyos állomá-

nyokat bárhonnan elérhetünk. Természetesen az itt tárolt fájlokat is megoszthatjuk, 

és szerkeszthetjük. A kezelőfelület nagyon hasonló a Microsoft Offi ce termékcsalád 

programjainak felületéhez, csak néhány funkció hiányzik belőle, ami az offl ine verzi-

óban megtalálható.4

Szintén népszerű a Google Docs, ami bármely Google fi ókkal rendelkező személy 

számára elérhető. A tárhely sokkal kisebb, csak 1 GB, viszont a Google Docs formátum 

nem számít bele a kvótába, azokból korlátlan mennyiségűt tárolhatunk. Nagy előnye 

4 Microsoft Offi ce magyar nyelvű honlapja: http://offi ce.microsoft.com/hu-hu/ (Letöltés ideje: 2012.04.11.)
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a SkyDrive-hoz képest, hogy kérdőíveket és rajzot is készíthetünk vele. Egyszerű és 

letisztult a kezelőfelülete.

A közoktatás jelenleg nem használja ki az online kommunikáció előnyeit. Sőt, saját 

tapasztalataim szerint nem is használják az intézmények ezeket a csomagokat, szinte 

semmilyen webes kapcsolattartás nincs a diákok és tanárok részéről. Hatékonyságát 

tekintve érdemes volna kihasználni az internet és e programok adta lehetőségeket, de 

talán az iskolák azért nem teszik, mert a tanárok vagy nem tájékozódtak ezekről a lehe-

tőségekről, vagy nem volt lehetőségük ilyen irányú továbbképzésen részt venni. Harma-

dik lehetőség, hogy ha meg is volna a tanári felkészültség és az igény is rá, az intézmény 

nem engedheti meg magának a megfelelő internetkapcsolat előfi zetését.

Fontosnak tartom megemlíteni a prezi.com online prezentációkészítőt is. Ugyan 

nem egy csomag része, hanem különálló alkalmazás, mégis képes felvenni a versenyt 

bármelyik offl ine vagy online bemutatókészítő programjaival. Újszerű megközelítése 

az előadásnak, igazán ötletes és látványos megoldásokat lehet vele kivitelezni. Szakít 

a Microsoft által elterjesztett – és a felhasználók tudatába szinte beégett – hagyomány-

nyal, azaz az előadás nem bomlik szét diákra, hanem egy faliújságon van elrendezve 

az anyag, képekkel, videókkal és szöveggel, ahol bizonyos területekre közelítünk rá, 

emeljük ki őket, mindezt látványos effektusok kíséretében. Ez még egy kezdeti lépés, 

és ugyan folyamatos fejlesztés alatt áll, már igen kifi nomult és egyedi kezelőfelületet 

kapott, és a változatos témákat és látványelemeket felsorakoztató menü is bővül.

Jelenleg az offl ine rendszerek elterjedtsége mellett az online csomagok csak kiegé-

szítő vagy helyettesítő funkciót látnak el (pont bizonyos funkciók hiányából, vagy a 

kezelőfelület kevésbé kézenfekvő volta miatt), azonban egy idő múlva talán átveszik az 

offl ine alkalmazások szerepét is. Átalakul az internet szerepe, átalakul a kommuniká-

ciónk is, változnak az igények.

Átjárhatóság a kettő között

Az offl ine és online programcsomagok közötti átjárhatóság sem lehetetlen, a fejlesz-

tők az online rendszerek kialakításánál igen előrelátóan fi gyelembe vették az offl ine 

alkalmazásokkal való kompatibilitást. Ezzel előkészítették annak a lehetőségét, hogy 

egyszer majd átálljunk, és az interneten rendezzük be könyvespolcunkat és irodánkat. 

Az online rendszerekbe be van építve egy külön szinkronizáló és konvertáló folyamat.

Ez feltöltésnél hasznos lehet, például a Google Docs egy fájl feltöltésénél megkér-

dezi, hogy szeretném-e saját formátumba konvertálni és azután menteni. Ez akkor elő-

nyös, ha az állomány nem tartalmaz semmilyen különleges formázást, vagy olyan tar-

talmat, ami elveszhet a kicsit egyszerűbb, kezdetlegesebb formátumba való átírásnál, 

mert a Google saját formátumú fájljai nem foglalnak helyet a tárunkban.

Ezen kívül létezik az Offi Sync nevű program is, ami integrálja Google Docs tár-

helyünket a Microsoft Offi ce-ba. Az Offi ce moduljain keresztül megnyithatjuk, szer-

keszthetjük és elmenthetjük azokat az állományokat, amik nem a számítógép merev-

lemezén, hanem a Google szerverén helyezkednek el. Ez a kombináció igen hasznos 

lehet abban az esetben, ha nem a gépen szeretnénk tárolni a dokumentumainkat, ha-

nem az interneten, mégis igénybe szeretnénk venni az asztali programcsomag funk-

cióinak bő palettáját.

Megjelenését tekintve nincs benne semmi igazi újítás, mint más bővítmények, az 

Offi Sync is csak egy új fület hoz létre a menüben, amin belül lehetőségünk van a fel-
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használói fi ókunkhoz tartozó beállításainkat elvégezni, és alapvető műveleteket végre-

hajtani. A programnak csak béta verziója érhető el, további fejlődéséről jelenleg nem 

tudunk semmit, a Jive felvásárolta a terméket.

Megemlíteném még a Zoho-t is, ami egy igen népszerű online rendszer, és szintén 

rendelkezik egy bővítménnyel, ami integrálható a Microsoft Offi ce-ba. Ez a szinkro-

nizáló modul is fejlesztés alatt áll, egyelőre béta, prezentációt még nem lehet vele 

készíteni.

Természetesen nem csak arra van lehetőség, hogy offl ine szerkesszük az online 

tárolt állományainkat, hanem „igazi” átjárás is létezik. Offl ine-ból online-ba: egysze-

rűen feltöltjük, esetleg közben konvertáljuk a szerveren tárolandó fájlokat. Online-ból 

offl ine-ba: letöltjük a dokumentumainkat valamilyen hordozható formátumban.

Közoktatásbeli lehetőségek

Véleményem szerint a közoktatás egyik legfontosabb feladata, ami ma sokszor nem 

valósul meg, hogy az onnan kikerülő fi atalok készségszinten legyenek képesek kezel-

ni egy számítógépes rendszert, illetve legalább megbirkózzanak annak használatával. 

Fontos, hogy megismertessük őket a modern kor eszközeivel és rászoktassuk őket ezek 

használatára. Ehhez természetesen elengedhetetlen a megfelelő technikai háttér (egy 

alkalmas géppark) és a tanárok kellő szakképzettsége, felkészültsége.

Ha csak azt vesszük fi gyelembe, hogy jelenleg Magyarországon minden kormány-

hivatalnál lehetőség van elektronikus ügyintézésre (kezdve az adóbevallással vagy akár 

személyi igazolvány igénylésével), nagy segítségünkre lehet bármilyen számítástechni-

kai ismeret, tapasztalat, ugyanis az e-ügyintézés lényegesen meggyorsíthatja a hivatali 

folyamatokat, nem kell több napot rászánnunk az utánajárásra.

Alapvető probléma az, hogy egyre nagyobb a különbség azok között, akik használ-

nak számítógépet és azok között, akik nem. Akik használnak, egyre otthonosabban 

mozognak a gépek világban, a többiek viszont túlzottan lemaradtak. A lemaradók sok-

szor negatív előítéletekkel rendelkeznek, vagy csak tartózkodnak a számítógép haszná-

latával kapcsolatban, ennek oka az, hogy nem érzik sem az előnyét, sem a szükségét. 

Persze, miután nem tudják használni, nem is ismerhetik az előnyeit és nem tudják el-

dönteni, van-e rá szükségük. Ezt a problémát az iskolák megfelelő és újfajta képzéssel, 

népszerűsítő programokkal részben kiküszöbölhetik. A fi atalok digitális kompetenciáit 

a mindennapi használat szintjére kell fejleszteni.5

Az oktatásnak lépést kell tartani a technikával, korunk vívmányaival, eszközeivel 

és ideológiájával. A képzésnek tehát igazodnia kellene mindezen fejlesztésekhez, ám 

azoktól sajnos mindeddig el volt maradva. Fontosnak tartom ezen területek fejlesztését 

a közoktatásban, hatalmas tudást kell átadnunk a következő generációnak, aminek bir-

toklása már elengedhetetlen az informatika korszakában.

Ehhez a legkorszerűbb eszközök és szoftverek, modellek és elméletek bemutatása 

és maximális kihasználása szükséges. Ha van az iskolának projektora, a tanárok igen-

is használják, készítsenek kivetíthető diasort, mutassanak az anyaghoz tartozó videó-

kat, animációkat, tegyék színesebbé, élvezhetőbbé és könnyebben megtanulhatóvá a 

tanagyagot a gyerekek számára. Ha az óra menete is változatos, különféle eszközöket 

5 Otthon a számítógéppel: http://www.itbusiness.hu//rsscsatorna/Otthon_szamitogeppel.html (Letöltés ideje: 

2012.04.11.)



X. GRASTYÁN KONFERENCIA    I    169

használunk (például akár interaktív táblát), akkor könnyebben felkelthetjük a gyerme-

kekben a kíváncsiságot, az érdeklődést.

Ha hozzájuk közel álló területeket sikerül bevonnunk az oktatásba, könnyebb őket 

motiválni. Így például jó ötlet, hogy a tanárok és diákok közösségi portálokon kom-

munikálnak, egy fórumban, vagy egy kifejezetten erre a célra készített webes oldalon, 

ahol a pedagógus megoszthatja a gyerekekkel az oktatási segédanyagokat. A kulcsszó 

a megosztás és a mobilitás.

Az iskolai hálózaton tárolt állományokhoz megfelelő jogosultságokkal bárhonnan 

hozzá lehet férni. Így mód van arra, hogy a tanár az óra megtartása után egyetlen kat-

tintással feltöltse a diákok számára összeállított segédanyagot, házi feladat kiírásokat és 

néhány plusz érdekességet. Mire a gyerekek hazaérnek, már számukra is elérhető az, 

amit az iskolában tanultak. Ha például egy beadandó dolgozatot kell elkészíteniük, azt 

feltölthetik a szerverre az arra kijelölt helyre. Nem kell papírokkal, nyomtatással vagy 

adathordozókkal bajlódni, bárhonnan kényelmesen beadható a feladat.

A diákok munkáikat és fontos iskolai állományaikat is tárolhatják az iskolai há-

lózaton. Az órán létrehozott fájlt otthonról is elérik, elvégzik vele a házi feladatukat, 

megtanulják, felkészülnek belőle, és következő nap sem kell azon aggódni, hogy a gye-

rekek elfelejtik elhozni a felszerelésüket, a házijukat otthon hagyják, mert minden a 

szerveren van. Azonnal ellenőrizhető, gyors megoldás. Ha az iskola nem tud a diákok 

részére tárhelyet nyújtani, használható például a Google Docs is. Itt a kompatibilitá-

si problémák is megszűnnek, hiszen a Google Docs ugyan saját formátumban tárol, 

de bármikor letölthetőek a legnépszerűbb formátumokban az ott lévő állományok. 

Természetesen fennáll annak a lehetősége is, hogy betörnek az iskola rendszerébe és 

hozzáférnek az ott tárolt adatokhoz, persze megfelelő óvintézkedések mellett csökken 

ennek a veszélye. Az online rendszerek további előnye, hogy a kellő védelem érdeké-

ben a szükséges lépéseket nem az iskolának kell megtennie, hanem a programcsoma-

got üzemeltető vállalatnak.

Bármilyen típusút is vesznek igénybe a gyerekek, az irodai programcsomagok ki-

használtsága magas fokú, hiszen nem csak informatika órán, hanem szinte minden más 

tantárgy kapcsán kell prezentációt, házi dolgozatot és egyéb előadásokat, statisztikákat 

készíteniük. Egy e-mail megírásánál is egy online szövegszerkesztőt vesznek igénybe, 

és egy középiskolás korú diáktól már elvárható mindennek a megfelelő kezelése. Az ez-

zel a tudással rendelkező diákoknak is könnyebbséget jelentene, ha nem kellene meg-

vásárolniuk, vagy telepíteniük egyéb csomagokat otthon, hanem az iskolai online felü-

letet használhatnák, így a házi feladat megírása is biztosan legális szoftveren történne.

Ma Magyarországon az előbb felvázolt iskolai példa már reális, hiszen minden má-

sodik háztartásban van számítógép internet csatlakozási lehetőséggel. A gyermekes 

családok majdnem mindegyike rendelkezik legalább egy személyi számítógéppel, ahol 

legalább egy fi atal van, elérhető az internet is, még akkor is, ha a család nagy része nem 

felhasználó.6

A 15 évesnél idősebb felhasználók körében több mint 60% használja a számítógépet 

tudásszerzési célokra is.7 Ez a KSH Népességtudományi Kutató Intézet adataival össze-

vetve azt jelenti, hogy megközelítőleg egymillió-kétszázezer gyerek tanul a világháló 

segítségével.8 Ez az arány növelhető lenne, amennyiben az oktatási intézmények – és 

6 Pc és net otthon: http://www.bellresearch.hu/content.php?content=609 (Letöltés ideje: 2012.04.11.)
7 Az információs társadalmi befogadás magyar oldala: A magyarok fele nem találkozik számítógéppel: http://

einclusion.hu/2010-01-30/a-magyarok-fele-nem-talalkozik-szamitogeppel/ (Letöltés ideje: 2012.04.11.)
8 HABLICSEK 2009
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talán a családok is – egy modernebb, újszerű látásmódot sajátítanának el, miszerint az 

infokommunikációs technológia nagy segítségünkre lehet a mai világban, hatékonyab-

bá tehető vele mind a képzés, mind a hétköznapi teendők megszervezése.

Konklúzió

Az offl ine rendszerek elsősorban a megszokást szolgálják. Sok funkcióval rendelkez-

nek, könnyű őket kezelni, a nagy teljesítményű asztali gépek segítségével pedig kiszol-

gálják minden átlagos igényünket. Ám az átjárhatóság, a mobilitás, a globális kommuni-

káció és így az információ megosztása csak kisegítő bővítményekkel megoldott, a jövő 

az online csomagoké.

Utóbbiaknak egyetlen nagy hátrányuk van a közoktatás szempontjából, mégpedig 

az, hogy a tantervi követelmények nem teljesíthetőek velük. Ha csak egy középszintű 

informatika érettségi feladatsort veszünk, abban nemcsak táblázatkezelés, szövegszer-

kesztés és prezentációkészítés található, hanem adatbázis kezelés is. Ezt a Zoho Reports 

már tudja, de csak korlátozott a használata, vagy nem ingyenes. Az online rendszerek 

folyamatos fejlesztés alatt állnak, egy nap talán eléggé kibővülnek az alkalmazásaik a 

közoktatás igényeinek kiszolgálására.

A Tisztaszoftver Program eddig a közoktatási intézményeknek biztosított jogtiszta 

Microsoft licenceket, de a szerződés megszűnni látszott 2012. elején. A megállapodást 

meghosszabbították, de országszerte sok intézmény került nehéz helyzetbe, hiszen a 

gyerekek és oktatók egyaránt hozzászoktak az Offi ce-hoz és az operációs rendszerek-

hez is. Ha a megszokás túl erős – és ez fontos szempont –, akkor az iskolák kénytelenek 

lettek volna beruházni, hogy megtarthassák a termékeket. Ha azonos minőségű, de 

olcsóbb megoldást választanának, akkor más (nyílt forráskódú) operációs rendszerek-

hez, valamint a nyílt vagy online programcsomagokhoz fordulhatnak.9 Ám az online 

rendszerekkel az ilyen típusú problémák tompábbak, kezelhetőbbek lennének, ha nem 

is teljesen megelőzhetőek.

Mint minden – a társadalmat alapjaiban megváltoztató – progresszió, ez is egy hosz-

szadalmas folyamat lesz. Az amúgy is lassú átállást tovább lassíthatja az alacsonyabb 

képzettségűek megfelelő szintre való fejlesztése, a kényelmi szempontok, a megszokás, 

valamint a technológiai fejlettségünk jelenleg nem elegendő színvonala. Mindezek elle-

nére érdemes erőforrásokat és időt szánni az online rendszerek fejlesztésére, népszerű-

sítésére, oktatására és használatára.
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Anna KissI

Präoperative Einführung des Nährungsstoffs betreffs 

in der Wundheilung wichtigster Mikronährstoffe

Einleitung

Viele systemische Faktoren, wie Alter des Patienten, Immunstatus, Begleiter-

krankungen, sowie die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme haben einen Einfl uss 

auf die Wundheilung. Wenn ein Ungleichgewicht für den menschlichen Organismus 

wichtiger Stoffe entsteht, wird von einer Malnutrition gesprochen. Die Nahrung soll-

te aus Energie, Eiweißen, Fetten, Kohlenhydraten, Spurelementen, Mineralstoffen, 

Ballaststoffen, Vitaminen und Wasser zusammensetzen. Mangel an essentiellen 

Nährstoffen schwächt den gesamten Organismus und führt zum körperlichen Abbau. 

Das Problem einer Mangelernährung wird aktuell bei Patienten mit chronisch katabolen 

Erkrankungen. Ein Zusammenhang besteht zwischen präoperativer Mangelernährung 

und verlängerter Krankenhausverweildauer. Den Erfolg elektiver Eingriffe bestimmt ne-

ben dem Verlauf der Operation vor allem an Inzidenz an postoperativen Komplikationen. 

Ein schlechter Ernährungsstatus kann den Therapieerfolg in entscheidendem Maße 

gefährden. In zahlreichen Untersuchungen konnte der prognostische Einfl uss des 

Ernährungszustandes auf die Komplikationshäufi gkeit und Sterblichkeit bei chirurgi-

schen Patienten belegt werden.1

Wunde und Wundheilung

Die Wunde ist durch die Durchtrennung oder Schädigung der Haut, die zur weiteren 

Schädigung des gesamten Organismus führen kann. In der Regel spielt sich die physio-

logische Wundheilung unkompliziert und schnell ab. Die Wundheilung hat drei Phase: 

Exsudations, Granulations und Epithelisierungsphase. Die Exsudationsphase ist die 

erste Phase der Wundheilung, in der die Reinigung stattfi nden. In dieser Phase können 

die meisten Störungen auftreten. In der Granulationsphase wird die Wunde mit neuem 

Bindegewebe aufgefüllt und es kommt zum Einsprießen neuer Blutgefäße. Die letzte 

Phase der Wundheilung ist gekennzeichnet durch die Abnahme des Exsudats und das 

Überziehen der Wunde vom Rand mit einem hellen Häutchen, dem Epithelgewebe. 

Wenn die Wundränder adaptieren, verkleben und eine minimale Narbe bilden, wird als 

Heilung per primam intentionem defi niert. Bei der Wundheilung fi ndet ein aufwendi-

ger Wiederherstellungsprozess statt, der viel Energie und Zellbaumaterial verbraucht.2

I Universität Pécs, Fakultät für Gesundheitswissenschaften, Pécs, Ungarn. E-mail: k.nusilla@gmail.com
1 RITTLER – JAUCH 2009. 194.
2 BECKER – COERPER 2010. 73.; HUNYADI – SALCZERNÉ HOK – SUGÁR 2008. 4.
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Auf Stressfaktoren wie Operation, die mit einer Wunde sich zieht, reagiert 

der Organismus mit tiefgreifenden Stoffwechselveränderungen, dem sogenann-

ten Stressstofwechsel. Der Körper ist dann in einer Phase, in der es zu einer starken 

Steigerung der Stoffwechselrate kommt. Die besondere metabolische Situation des 

chirurgischen Patienten ist sowohl durch die zugrunde liegende Erkrankung, als auch 

durch die Art und Größe des Operationstraumas gekennzeichnet. Die Verabreichung 

der Substrate erfolgt in der Situation eines systemischen Infl ammationssyndrom mit er-

höhten Spiegeln an proinfl ammatorischen Mediatoren und katabol wirkender Faktoren 

wie Katecholaminen, Glukagon und Kortisol.3

Methode und Ergebnisse

Die Untersuchung geht um die Bestimmung der Nahrungsstoffe in der Präoperative 

Zeitabschnitt. An der Untersuchung haben 56 Mann und 51 Frau, insgesamt 107 Patienten 

teilgenommen. Einschlusskriterien ist: Erwachsenen in der Präoperative Zeitabschnitt. 

Ausschlusskriterien sind: Diabetes Mellitus, freiwillige oder therapeutische Diät. Die 

Patienten haben durch eine Woche lang ein diätetisches Tagebuch geschrieben, und ich 

habe dieses Tagebuch mit Nutricomp Software analysiert (LELOVICS 2005. 24–25.).

Makronährstoffe

Erstmals sehen wir den Ernährungszustand anhand von Body-Maß-Index. Unter 

einem Wert von 18,5 [kg/m2], besteht ein Untergewicht. 10% der Frauen und 3,6% die 

Männer leidet in der Malnutrition. Werte von 18,5–25,0 [kg/m2] grenzen den Bereich 

des Normalgewichts ab. Fast die Hälfte der Frauen und 32% den Männern, insgesamt 

ein drittel den Kranken hatten normal Gewicht. Über den Wert 25 [kg/m2] wird von 

Übergewicht gesprochen. Mehr als die Hälfte den Patienten, 64,3% den Männern und 

49% der Frauen hat sich Übergewicht gemeldet. Die Unter und Überernährung kann 

sowohl bedeuten, dass jemand adipös, kachektisch oder auch normalgewichtig ist, 

dabei unter einem Mangel an verschiedenen lebensnotwendigen Nährstoffen leidet. 

Das Übergewicht und das Hungern schließen einander nicht aus, denn der Organismus 

deckt in diesem Fall die Energie von fettfreiem Körpergewicht.4

Proteine

Nach der Energieaufnahme können wir die durchschnittliche Proteinaufnahme 

und der RDA-Wert besichtigen. Proteine sollten 15% unserer täglichen Nahrung 

ausmachen, sie sind notwendig zur Wiederherstellung und zur Synthese von Zellen. 

Der empfohlene Tagesbedarf ist 72,2g und die Patienten haben 74,4 g aufgenommen. 

Obwohl die Eiweißeinführung optimal ist, fehlen die Vitaminen und Mineralstoffe, 

die zu Proteineinsatz notwendig sind. Ein Eiweißmangel führt zu Gewichtsverlust, da 

Muskeleiweiß abgebaut wird. Außerdem verzögert ein Eiweißmangel die Wundheilung 

und somit hat der Körper eine geringere Widerstandskraft, was wiederum zu einem 

erhöhtem Komplikationsrisiko führen kann.

3 NEY – ANNECKE 2011. 973.; HARSÁNYI 2005. 14.
4 JOBBÁGY 2009. 307.
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Die Einführung tierisches und Pfl anzeneiweiß ist fast optimal. Tierische Eiweiße 

sichert die Aufnahme von essentiellen Aminosäuren. Man unterscheidet sich essenti-

elle und nicht essentielle Aminosäure. Der Körper kann die essentiellen Aminosäuren 

nicht selbständig herstellen, sie müssen zugeführt werden. In der Wundheilung wich-

tigste semi-essentielle Aminosäuren sind Arginin, Leucin und Methionin, die vor allem 

Aufbaustoffe sind. Sie stimulieren die Synthese von Kollagen, von Lymphozyten und 

die Bildung von T-Helferzellen.5

Proteinreiche Lebensmittel sind Fleisch, Fisch, Eier, Milchprodukte, Hülsenfrüchte 

und Getreide. Kürbiskerne, Pinienkerne, Walnüsse und Lachs roh sind viel Arginin ent-

halten.

Fette

Fette sollten 30% unserer täglichen Nahrung ausmachen. Sie sind Aufbaustoffe, 

Reservestoffe und der zweitwichtigste Energielieferant des menschlichen Körpers. Ein 

Mangel führt zum Abbau von Proteinen. Fette dienen als Träger von lebenswichtigen 

Fettsäuren und fettlöslichen Vitamine, die für die Wundheilung benötigt werden. 

Omega-3 Fettsäuren haben entzündungshemmende und gefäßerweiternde Rolle bei 

der Wundheilung.6 Die empfohlene Tagesmenge ist 75,4 g und die durchschnittliche 

Fettaufnahme war 63,7 g. Tierisches Fett und Cholesterinaufnahme war höher als der 

RDA-wert. Fette enthalten in: Butter, Mandel-Cashewnüsse Öl, Kokosfett, Sesamöl, 

pfl anzlichen Öle.

Kohlenhydrate

Kohlenhydrate sollten 55% unserer täglichen Nahrung ausmachen und sie sind eine 

direkte Energiequelle für an der Wundheilung beteiligte Zellen. Außerdem sind die 

Kohlenhydrate die wichtigste Energie quelle des menschlichen Körpers. Der RDA-

Wert ist 265 g, die Kohlenhydrataufnahme betrug 243 g. Eine ausreichende Zufuhr von 

Kohlenhydraten verhindert, dass im Körper Proteine oder Fett zur Energiegewinnung 

abgebaut werden müssen. Die Zuckerzufuhr ist mit 38 g genügend. Glukose ist 

wesentlich für die Funktion des zentralen Nervensystems, der Nebennieren und der 

roten Blutkörperchen. Die beste Kohlenhydratquellen sind Obst, Gemüse, Getreide und 

Vollkornprodukte.7

Mikronähstoffe

Mineralstoffe

Mineralstoffe sind lebenswichtige Nährstoffe und haben eine tragende Rolle in 

der Wundheilung. Sie regulieren den Säure-Basen-Haushalt, den Wasserhaushalt, 

liefern Elektrolyte und steuern den osmotischen Druck in den Körperfl üssigkeiten. 

Die Wundheilung wichtigste Mikronährstoffe sind Kalium, Kalzium, Magnesium 

5 LUKÁCS ÉS MTSAI 2009. 27.; PROTZ 2010. 186.
6 LUKÁCS ÉS MTSAI 2011. 7.; PROTZ 2010. 186.
7 PROTZ 2010. 186.
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und Phosphor. Die Mineralstoffaufnahme bleibt deutlich unter nach Maßgabe der 

empfohlene Tagesbedarf. Zum Beispiel Kaliumaufnahme war nur 2000 Milligramm, 

und sollte mindestens 3500 Milligramm sein. Die Ergebnisse zeigen, dass die Nahrung 

der Patienten Mineralstoffarm ist.

Spurelemente

Spurelemente sind Nährstoffe, welche in geringen Mengen im menschlichen Gewebe 

vorkommen, aber wichtige physiologische Funktionen erfüllen. Sie sind benötigt 

zur optimalen Aufnahme von Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße. Sie verbessern 

nach Operation die Narbenbildung und sind in allen Wundheilungsphasen wichtig. 

Zu den Spurelemente gehören: Eisen, Zink, Kupfer und Mangan. Die Patienten 

haben durchschnittlich acht Milligramm Eisen aufgenommen und die empfohlenen 

Tagesmengen betrugen 16 mg. Eisen ist wichtig für die Bildung von Kollagen und 

Hämoglobin und somit wichtig für den Sauerstofftransport zu den regenerierenden 

Wundgeweben. Die Zinkaufnahme war auch ungenügend. Zink fördert die 

Wundheilung, im Zinkmangel sind die Wundheilung, die Epithelisierung und die 

Proliferation von Fibroblasten verzögert. Kupfer ist beteiligt an Immunfunktionen 

und an der Wundheilung. Der Kupferverlust fi ndet vermutlich durch die Wundfl äche 

statt.8

Die wichtigste zinkhaltige Nahrungsmittel sind: Gefl ügel, Schwein, Kalb, Innereien, 

Fisch, Milch, Käse, Eier und Kartoffel. Tierische Nahrungsmittel enthalten mehr Zink als 

pfl anzliche. Eisen ist besonders im Leber, Gemüse, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte.

Vitamine

Vitamine sind organische Substanzen, die der Körper zum Leben braucht. Es gibt wasser- 

und fettlösliche Vitamine, die auch nicht vom Körper hergestellt werden können. Sie 

fördern die Kollagenbildung und sind Grundlage für wichtige Stoffwechselvorgänge. 

Die durchschnittliche Vitaminaufnahme von Vitamin A, C, D, E, K und Folsäure war 

nur die Aufnahme von Vitamin C optimal. Die Patienten haben 70 mg Vitamin C 

aufgenommen. Vitamin C ist ein essentielles Vitamin zur Kollagenbildung, hilft beim 

Aufbau der Kollagensynthese zur Stabilität. Es verbessert die Eisenaufnahme aus 

der Nahrung. Frische Früchte, Gemüse, Hagebutte, Johannisbeere, und Salate sind 

besonders angereicht mit Vitamin C.

Die Patienten leidet an Vitamin A Mangel. Ein Mangel an Vitamin A kann die Wund-

heilung verzögern. Vitamin A fördert die Wanderung von Makrophagen in das Wund-

gebiet, aktiviert diese und steigert die Synthese von Kollagen. Vitamin A kommt in den 

zahlreichen Obst- und Gemüsesorten auf.9

Vitamin E wird empfohlen um die Narbenbildung zu regulieren und ist an der Ent-

stehung der Grundsubstanz elastischer und kollagener fasern beteiligt. 

Vitamin K hat eine wichtige Rolle in der Blutgerinnung. Vitamin K Quellen sind: 

Spinat, Tomaten, Blumenkohlblätter, Hagebutten, Pfl anzenöle.10

8 LUKÁCS ÉS MTSAI 2009. 27.; LUKÁCS ÉS MTSAI 2011. 7.
9 VÖLGYI – VÁGI – LELOVICS 2012. 7.
10 BENEDIKT – WEITGASSER 2006. 6.; DEÉ – VÁGI – LELOVICS 2012. 7.
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Flüssigkeit

Besondere Bedeutung hat auch eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr. Wasser ist das 

Transportmittel der meisten Stoffverschiebungen. Es ist wichtig für die Aufrechterhaltung 

des Drucks in den Körperzellen. Eine ungenügende Flüssigkeitszufuhr hat viele 

negative Folgen wie negative Auswirkungen auf die Wundheilung, Dehydration, 

Elektrolytentgleisung mit begleitenden Krämpfen und Blutdruckabfall. Die täglich 

benötigte Wassermenge beträgt normalerweise zwischen 2-3 Liter, bei Krankheit sollten 

die Kranken auch mehr trinken. Gegenüber haben die Kranken nur anderthalb Liter 

Wasser pro Tag getrunken.

Konklusion

Die Ernährung dieser Patient ist nicht optimal. Präoperative Mangelernährung hat 

viele Folgen, wie verlängerte Entzündungsphase, reduzierte Fibroblastenaktivität und 

reduzierte Angiogenese. Die reduzierte mechanische Stabilität der Wunde führt zu 

verzögerten Wundheilung, erhöht die postoperativen Komplikationen und verlängert 

die Krankenhausverweildauer.

Ein angemessenes diätetisches Team kann den Ernährungszustand verbessern. Ziel 

ist die Mangel- und Überernährung vorzubeugen, und die Erhaltung der Funktion aller 

Organsysteme in dem perioperative Zeitabschnitt durch die bedarfsdeckende Ernäh-

rung. Die Ernährung ist ein wesentlicher Faktor für einen erfolgreichen Heilungsver-

lauf.
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Tamás Kiss

Use of media: involvement, frequency 

among high school students

Research summary

During the spring of 2011, I carried out a research about the media consumption and 

usage of senior high school students partially covering with the questionnaire their 

sport and social activities too. The goal of the research was to test theoretical models 

and to help the curriculum and didactic development of the participating high schools. 

I used one of my previous researches as a base, and planned to carry out a longitudinal 

comparison. The results of the research will be delivered after the publication of this 

article to the contact persons of the relevant high schools.

Previous research1

In 2007–2008, I had examined certain school and leisure time activities of high school 

students in the ninth year of their public education. The main focus had been the 

quantitative analysis of activities related to literacy and media. Nevertheless, the 

research had gathered data also about the sport and social life of the students. The 

activities had been fi ltered by the choice of frequencies, social locations, genders and 

school types. The research has been voluntary and anonymous. 

As theoretical framework I had used the concepts of Merlin Donald,2 Charles Sanders 

Peirce,3 Ludwig Wittgenstein4 and Mihály Csíkszentmihályi5 to be able to categorise the 

results. Besides their writings, I had utilised the theories of Walter J. Ong,6 Vilém Flusser 

and also from often cited high school teachers in the fi elds of Hungarian language and 

literature. Nevertheless I supplemented my arguments with neuropsychology theories 

which deal with translation processes from the senses to the brain and way back.

First, I had recorded the questionnaires and created a descriptive statistics and pro-

ceeded with data analysis. After that I had drawn conclusions for the didactic develop-

ment of teaching Hungarian language and literature among high school students.

I looked back and analysed in depth this earlier theoretical framework, methodology 

and research goal. I saw that my vocabulary and theoretical framework had been quite 

1 Original title in Hungarian: Lehetőségek a magyar nyelv és irodalom tanításában egy középiskolások média-

használatát vizsgáló kutatás alapján (2008). It would sound in English as the followings: Potentials in teaching 

Hungarian language and literature based on a media usage research among high school students (2008).
2 DONALD 1993.
3 PEIRCE 1973.
4 WITTGENSTEIN 1979.
5 CSÍKSZENTMIHÁLYI – KUBEY 1990.
6 ONG 1982.
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meticulous. However, I concluded that for a new research stronger integration and more 

transparent results could be reached by defi ning cleaner vocabulary and choosing more 

consciously the utilised models. 

To clarify the vocabulary regarding oral and written cultures, I chose Donald’s the-

ory. His concepts offered – from the above-mentioned ones – an approach which takes 

into account both the concrete, biological and the abstract, cognitive dimension of hu-

man existence based on several researches from natural sciences.

Donald’s theory on the development of cognition and evolution7

Donald takes an interdisciplinary approach in his book – Origins of the modern mind – 

regarding the fi elds of evolution, cognition, neurophysiology and neuropsychology. He 

separates four main stages with three major transitions in the development of human 

cognition until the present. In his model, the new stages are developed by using the 

previous ones and at least the vestiges of the earlier modules remain there.

The fi rst stage can be characterised by the ability to distinguish situations in a so-

phisticated way. This stage is called the episodic culture. Representation of a situation 

remains impossible when the situation itself does not appear in the environment of the 

individual. The second stage – bearing the name mimetic culture – is attached majorly 

to the competences of mimesis and representation of a situation or situational elements 

for communication purposes. This was the fi rst step which allowed a certain level of 

abstraction in the communication procedure.

The third stage – the mythic culture – contains the appearance of oral cultures and 

with these the appearance of a more complex semantic. Until this moment, all of the 

tools necessary for any form of the mentioned communication methods could be ac-

cessed inside the human body. The other crucial point by Donald that words originated 

in the physical world at these times, since humans had to deal with the physical compe-

tition and survival for themselves plus for their group. Stories and traditions had been 

given on in the forms of words to ensure their preservation.

The fourth stage – called the theoretic culture – is counted from the appearance 

of the fi rst surfaces on which human recorded signs. It means that according to the 

present knowledge, the fi rst cave drawings can be used as starting points for the time-

line of this time sequence. The major step here is the use of external surfaces or even 

three-dimensional forms for the storage of signs. 

Although Donald states that external storage fi elds appeared during this stage at the 

fi rst time, if the terms storage is used from the perspective of an individual then external 

storage existed even earlier. I created a table taking into consideration two things: 1) the 

viewpoint of a human from her own perspective 2) and the material of the storage.

What is the new cognitive path, which appears at this stage? It is called the visuosym-

bolic path. Due to this access is granted to external memory fi eld way there and back in 

the communication. Based on this access, the newly acquired ability is able to develop 

further. The connection between human cognition and external memory fi eld is impor-

tant. If one cannot join the system, whether because lack of knowledge about the signs8 

7 DONALD 1993. 124–382. The following chapter is based on relevant part of his work.
8 Meaning for example certain level of illiteracy.
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9

or due to the lack of social or economical access or for any other reasons,10 he is unable 

to own and nurture certain competences. Access had been important at earlier stages 

too. However, at those times the traditions, rituals had been carried on by the memory 

of individuals and shared by actions and spoken words. In this way, the knowledge had 

bondages fi rst of all towards existing, living human beings who formed communities.

Donald’s theory helps to defi ne oral and written culture in a more concrete sense. 

Human oral culture means 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 pure use of this was typical for the fi rst 

three stages. Human written culture means communication where humans use external 

memory fi elds to record signs.

Using Shannon-Weaver’s model

I concluded that I could analyse the data more in depth if I granted a model, which has the 

possibility handling semiotics, literacy, cognitive psychology, evolutionary concept, media 

theories, didactic and curriculum development.11 For this, I decided next to Shannon-

Pictorial representation of the model from Shannon’s article (1948)12

9 In my presentation during the IV. International Grastyán Conference on 13th April 2012 I used the same table. 

I clarify in a few words what I meant on the terms organic and non-organic in the table. Organic refers to the 

fact that the storage takes place in the organs of the human body. First of all in the brain, however other parts of 

the body might be also involved. Non-organic means that the storage takes place on surfaces, or in forms which 

are not organic part of the human body such as a piece of paper, a hard drive data storage or a usb-drive.
10 Meaning for example cognitive disorders which would effect the functioning of the visuosymbolic path.
11 I wanted to choose something which besides these examples can also handle phenomena from the fi elds 

of natural and social sciences too. Further researches could lead to different areas, so a more general syntax 

looked benefi ciary.
12 SHANNON 1948. 2.

STORAGE  Inside of individual  Outside of individual 

 Organic   own memories  other’s memories 

Non-organic10 ? EXMF 

Table based on Donald’s work
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Weaver’s model.13 Shannon’s paper due to Warren Weaver’s contribution14 grants that 

people from social sciences can understand the underlying structure of the model.

Using this model the aural component of human talk between two individuals appears 

as a process where the information source is the brain of one of the participants. The 

person decides about the verbal message which is transmitted into a signal by the vocal 

apparatus. The part of the cognitive system which is responsible for sensing aural stimuli 

in human communication receives the signal – modifi ed by possible noise in the channel. 

After this decoding takes places and the destination receives a message. From this moment 

the direction of the procedure turns reverse and the brain which was destination functions 

as information source now and the earlier information source functions as destination.15

Written culture can be represented similarly in the frameworks of this model. The 

brain as information source chooses the message which is a set of symbols. This mes-

sage is written or typed using paper, pen, pencil, typewriter, keyboard, mouse, other 

user interface or the combination of these. The receiver point is the part of the cognitive 

system which is responsible for sensing the visual stimuli in human communication. 

After receiving the signal, it alters that into a message which message reaches the des-

tination. The same way as in the paragraph above destination functions as information 

source and the earlier information source functions as destination.

It might seem too rigorous to write down how the process turns into its reverse in 

terms of the information source and destination. However, if one takes a look at the 

following situation it appears as asymmetric compared to the earlier ones: someone is 

turning on and switching the channels of a TV by using its controller board. Here, the 

human brain and some part or parts of the TV take the interchanging functions of infor-

mation source and destination. It means that the situation does not involve two separate 

human brains which are interchanging these functions.

It would require more thorough modelling and analysis of situations where: the in-

formation source is a human brain, the destination is part of an electronic device and 

these two components are interchanging these functions as the direction of communica-

tion goes back and forth. Due to this reason, I will concentrate in this paper on situations 

where two separate human brains function as information source and destination and 

in most of the cases they are interchanging these functions. Technically it is irrelevant 

whether the intermediary elements are human or non-human. The information source 

and the destination matter as endpoints. A situation which contain two separate human 

brain, which take the interchanging functions of information and destination is called – 

in this paper – communication system based on human feedback from both sides.

Complex involvement through user interfaces

My goal was to separate those media and literacy related activities which potentially 

require complex involvement through user interfaces. The term complexity is used in a 

sense that even for an outside observer of the situation itself contains indefi nite16 number 

13 SHANNON 1948; WEAVER 1949.
14 The two author mutually contributed to the model which is used nowadays. Shannon described the 

mathematical base. However Weaver thougths helped later readers and researchers to integrate the model into 

social and medical sciences too.
15 See it more detailed in the paper of Warren Weaver: WEAVER 1949.
16 At present moment I do not know any research presenting an algorithm which confi rms with 100% accuracy 
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of potential messages from both endpoints. According to these, I selected the ones from 

the main activities which fulfi lled three criteria: 1) they belong to oral or written culture 

based on previous defi nition in my present article 2) they are communication systems 

based on human feedback from both sides 3) various user interface or interfaces are 

applied at the intermediary steps. 

The activities fulfi lling the criteria are the followings: using mobile phones for talk-

ing, text messaging through mobile phones, using instant message software, Voice over 

Internet Protocols, community and social websites, Massive Multimedia Online Role 

Playing Games, e-mailing, creating and commenting blogs or articles.17

Hypothesis

Complex involvement through user interfaces was defi ned as human to human com-

munication where user interfaces are involved as intermediary elements between two 

human brains which brains serve as information source and destination. I assumed that 

the ratio of these activities increased with more than fi ve percents compared to the data 

of my earlier research. 

Focus of the empirical research

The goal of the empirical research was to test the above hypothesis. The questionnaire 

examined in a majorly quantitative way the communication and social activities of sen-

ior year high school students. It aimed to cover media consumption, media usage ac-

tivities supplemented with information regarding their social and physical activities. 

The activities could be marked by choosing the frequency and the social space of the 

related activity. In this way the expected result of the research was a data matrix, which 

contained activities, frequency of these activities, social space of these activities and 

gender of the respondents.

The targeted population and timing

The targeted grown was the same which took part in my earlier research during Sep-

tember 2007. My purpose was to carry out a longitudinal research. I decided to ask the 

students as close to the end of their high school program as it is possible. This could 

grant that reasonable consequences could be drawn about the infl uences during the 

high school years. That is why I aimed the spring of 2011. 

how many potential messages appear in the human brain before it sends one. Although the potential number of 

messages produced by a machine could be extremely high, due to the programmed and automatic characteristics 

of machines this number could be described with an algorithm easier.
17 The following activities could be considered also communication systems based on human feedback from 

both sides: use of programming languages or Content Management Systems, application of software which 

allow pictorial and audio manipulation. Mostly these activities contains feedback from other human individuals 

sometimes in seconds, sometimes in weeks compared to time when the message was sent. This feedback can 

be comperatively further in time as at other cases. It would require a longer text to model and analyse fully the 

potentials of these activities.
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The structure and the content of the questionnaire

Before contacting the high schools and sending out the sample questionnaires, I car-

ried out pre-research to update the list of activities in the questionnaire. Due to this 

pre-research, I focused less on brand names regarding the traditional forms of media18 

since it looked like students make less distinction among brand names and are more 

conscious about which infrastructure they choose.19

At online social activities20 and at software applications which can construct or ma-

nipulate pictures plus in the case of programming languages and Content Management 

Systems,21 I specifi ed the samples further. The aim was to help students recalling their 

everyday activities fi rst of all in the fi elds of media usage and media consumption. The 

subtopics were sport and social activities. Sport activities covered the most relevant and 

sport arts according to the previous research. The social activities granted that various 

options like family, shopping malls and gathering with friends can be marked. 

The procedure of data entry

After having fi nished the preliminary researches rewriting the list of activities and fi nal-

ised the planned questionnaire, I got in touch with my earlier contacts who had helped 

me during the 2007 research. I introduced them shortly the concept of the longitudinal 

research, described the structure and content of the new questionnaire and clarifi ed 

how anonymity can be granted. The codes for the online questionnaire had no correla-

tion with the high school code of the class, which answered them. I told them that the 

url-addresses would be sent to the designated contact person and would only work dur-

ing the time when students answer the questionnaire.

Besides giving a detailed description how the technical procedure will go, I asked 

for general feedbacks, concerns from the contact persons. Some of them suggested mi-

nor changes in the content of the activities. These considerations were discussed with 

them and according to the research goal and their requests some of the activities were 

modifi ed. During the talks it turned out that I could carry out the research in 12 classes 

instead of the original 17. Some of the school had administration or statistical duties 

which had not allow them to handle an additional request.22

I contacted once more those persons who confi rmed that they can help the research. 

After clarifying and checking the time blocks for the online answering of the question-

naires, I sent the url-addresses to the designated contact persons, downloaded the data 

and deleted the questionnaires as I had promised.23

18 Newspaper, radio, TV.
19 This assumption was supported later by the fact, that the possible blank places did not contain huge amount 

of data regarding brand names.
20 Instant messaging, Voice over Internet Protocols, community and social websites, Massive Multimedia 

Online Role Playing Games.
21 Progamming languages which appeared in the questionnaire: C, C++, Unix,Visual Baic, HTML, CSS, Linux, 

Java, SQL, Perl, plus Content Management Systems like Joomla, Drupal.
22 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.
23 At one of the school a class had not fi lled out the questionnaire at the scheduled time. The process was 

repeated successfully due to the kindness of the contact person. I say an additional thank for the time and care.
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Data processing, results and conclusion

As a result from the data entry questionnaires from 12 classes were recorded and 

saved in Excel fi le format.24 In this way the format matched with the research of 2007. 

After this, I selected the items from the activities which required complex involvement 

through user interfaces.

Results25 26 27

2007 Filter of analysis 2011

538 persons All respondents 204 persons

8446 (100%)
Number of chosen activities 

with relevant time scale
3528 (100%)

1192 (14%)

Complex involvement through 

user interfaces25 from chosen 

activities (number of items)

647 (18%)

2531 (30%)

Interaction with computer, 

mobile, photo/video camera26 

from chosen activities 

(number of items)

112127 (32%)

There has been a comparatively high growth in the ratio of complex involvement 

through user interfaces which is nearly 30%.28 This means that the hypothesis is true. 

It leads also to the conclusion that the constructed model regarding the growth of com-

plex involvement through user interfaces can be true.
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Kocsis Éva

Direkte und indirekte Selbstreferenz

Wenn der Satz beispielsweise „Ich bin jetzt hier.” erdacht oder ausgesagt wird, ver-

weisen ich auf mich mit dem Wort „ich”. Ich weiss nicht unter einer Beschreibung 

(z.B. der Sprecher), dass ich auf mich referiere, sondern direkt, mit dem Auffassung oder 

mit der Aussprache des Wortes „ich”. Der Referent dieses Ausdrucks ist immer der aktu-

elle Sprecher aber der Sinn kann nicht so angeben werden. Laut Gottlob Frege muss jede 

Referenz eine gewisse Art des Gegebenseins enthalten, die den Referenten bestimmt. 

Die Frage ist, wie die Fälle der direkten Selbstreferenz durch eine Bedeutungstheorie, 

die sich auf den Ansichten von Frege gründet, erklärt werden können, wenn es einem so 

scheint, dass der Referent wegen der Unmittelbarkeit ohne die Vermittlung des Sinnes 

ergriffen werden kann. Ich möchte daneben argumentieren, dass der Sinn auch bei den 

Fällen der direkten Selbstreferenz eine Vermittlungsrolle hat. Zuerst werde ich mich 

mit der Theorie von Kaplan beschäftigen und möchte darstellen, warum wir mit solch 

einer Rechenschaft, wo der Referent und der Sinn zusammenfallen, nicht völlig zufrie-

den sein können. Danach werde ich eine Fregeanische Interpretation für die Semantik 

des Pronomens „ich” geben und demzufolge die Begriffe der direkten und indirekten 

Selbstreferenz erklären. 

Die Semantik der indexikalischen Ausdrücke bei Kaplan

Kaplan ist einer der dominantesten Vertreter der direkten Selbstreferenztheorie. Er un-

terscheidet zwei Arten der indexikalischen Ausdrücke: die reinen Indexikale (z.B. „ich”, 

„jetzt”, „hier”) und die Demonstrativa (z.B. „dieser”, „jener”), die direkt referieren. Bei 

direkt referierenden Ausdrücken (bei Kaplan sind diese nicht nur die reinen Indexikale 

und die Demonstrativa, sondern auch die Eigennamen) führen die semantischen 

Regeln direkt, ohne die Vermittlung des Sinnes dazu, dass der Referent in allen mögli-

chen Situationen derselbe ist. Der Referent (oder bei Frege die Bedeutung) wird durch 

sprachliche Regeln bestimmt und dazu kommen noch die Elemente des Kontextes. Die 

Semantik dieser Ausdrücke erschöpft sich aber mit dem Akt der Aussprache. (MÁRTON 

2005. 159.) Zur Bestimmung des Sinnes sind der Inhalt, der Kontext und der Charakter 

benötigt. Der Inhalt verändert sich abhängig von den Bewertungsumständen und wird 

durch den Charakter bestimmt. Der Inhalt eines Satzes ist z. B. eine Proposition. Der 

Charakter eines Ausdrucks ist eine Funktion von Gebrauchskontexten in Inhalte und 

bestimmt die Intension (die bei Frege der Sinn ist) in einem gegebenen Kontext, anders 

gesagt ordnet der Charackter eines Ausdrucks jeder Situation, in der der Ausdruck ver-

wendet wird, den Sinn zu. Der Inhalt und der Charakter sind ebenso Teil des Sinnes. 

(MÁRTON 2007.) Wichtig ist noch bei Kaplan, dass die direkt referierenden Ausdrücke 

starr sind. Das heisst, dass die Indexikale und Eigennamen in jeder Welt dasselbe 

Objekt bezeichnen. (MÁRTON 2007.) 
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Das Wort „ich” bezieht sich in jeder möglichen Welt auf den Sprecher und bei der 

Selbstreferenz sind nur sprachliche Regeln genügend den Referenten zu bestimmen. 

Aber wenn ich an mich denke, kann ich mir nicht nur objektive, sprachlich bestimm-

bare, sondern auch subjektive Eigenschaften zuschreiben. Also der objektive Sinn des 

Wortes „ich” ist: derjenige, der zu anderen spricht. Dieser Sinn ist von jemandem er-

greifbar und wurde nur durch sprachliche Regeln geführt, aber damit geben wir keine 

genügende Erklärung über die Semantik des Wortes „ich”. Das Pronomen „ich” und 

die anderen reinen Indexikale haben bei Kaplan einen deskriptiven Sinn, aber dabei 

geht es immer noch nur um den Gebrauch der spachlichen Regeln in einem gegebenen 

Kontext und nicht um einen eigentümlichen Sinn. Ein anderes Problem ist, dass der 

Sinn (oder die Intension) bei der direkten Referenztheorie von Kaplan vom Referenten 

bestimmt wird, aber Frege betont, dass es keinen Rückweg vom Referenten zum Sinn 

gibt (MÁRTON 2007.), andernfalls kann das Prinzip der Kompozitionalität, dass der 

Sinn eines Satzes aus den Sinnen der im Satz vorkommenden Wörter besteht, nicht 

erklärt werden. (MÁRTON 2005. 162.) 

 

Fregeanische Erklärung für die Semantik des Wortes „ich”

Frege sagte in seinem Artikel Der Gedanke die Folgenden: „Nun ist jeder sich selbst 

in einer besonderen und ursprünglichen Weise gegeben, wie er keinem anderen ge-

geben ist. Wenn nun Dr. Lauben denkt, daß er verwundet worden ist, wird er dabei 

wahrscheinlich diese urprüngliche Weise, wie er sich selbst gegeben ist, zugrunde le-

gen. Und den so bestimmten Gedanken kann nur Dr. Lauben selbst fassen.” (FREGE 

1918. 66.) Auch Frege betont, wenn wir einen Ich-Gedanken mitteilen möchten, muss 

das Wort „ich” in so einem Sinn verwendet werden, der auch für anderen ergreifbar 

ist. Der Sinn eines Ich-Satzes ist im Rahmen einer Fregeanischen Theorie nicht privat 

zugänglich – diese sind solche Gedanken, die nur von einem einzigen Subjekt erfasst 

werden –, deshalb defi niert Frege den Sinn des Wortes „ich”: „derjenige, der in diesem 

Augenblicke zu euch spricht” (FREGE 1918. 66.). Aber Dr. Lauben denkt an sich offen-

sichtlich nicht unter dieser Bestimmung. Wie Elizabeth Anscombe kennzeichnete in ih-

rem Artikel The First Person: wir könnten die erwähnte Defi nition schwer die Erklärung 

des Wortes „ich” nennen. (ANSCOMBE 1975. 48.) Wenn der Sinn dieses Wortes be-

dacht wird, die Inhalte, die wir von uns prädizieren können, haben solche subjektiven 

Elemente, die nicht ausgesagt werden können, aber wir meinen, dass diese in einer 

gegebenen Situation auch zum Sinn des Wortes „ich” gehören. 

Frege machte einen Unterschied zwischen den Gedanken und den Vorstellungen. 

Die Vorstellungen sind unempfi ndlich, wir besitzen sie nicht, sie brauchen einen Trä-

ger. Alle haben eigene Gefühle, Stimmungen, Zuneigungen, also die Vorstellungen 

gehören zu unseren Bewußtseinsinhalten, sie sind subjektiv. Dagegen sind die Gedan-

ken objektiv, jedermann kann denselben Gedanken erfassen. Nehmen wir zum Bei-

spiel den pythagoreischen Lehrsatz. Er war schon damals wahr, als er von niemandem 

gedacht wurde. Die Gedanken sind zeitlos, ewig, unveränderlich, die an sich wahr 

oder falsch sind. Sie sind nicht Vorstellungen, sie stimmen mit den Vorstellungen nur 

darin überein, dass sie nicht wahrnehmbar sind, und mit den Objekten der Außen-

welt nur darin, dass sie keinen Träger brauchen. Aber Frege schließt nicht aus einen 

ewigen, für alle zugänglichen, objektiven Gedanken subjektiv zu machen, wenn er 

gedacht wird. Da aber die Gedanken weder zur Außenwelt, noch zur Vorstellungen 
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gehören, wurden sie in ein drittes Gebiet angewiesen. (FREGE 60–61., 67–68.) Da-

mit, dass die besondere und ursprüngliche Gegebenheitsweise im Fall des Pronomens 

„ich” die Gedanken nur für uns selbst zugänglich macht, könnte es so scheinen, dass 

der Begriff des Gedankens und der subjektiven Vorstellung von Frege zusammenge-

fl ossen sind. Es gibt Sätze, die zwar Sinn haben, aber drücken keinen Gedanken aus 

(z.B. die Fragesätze). Die Frage ist hier, wie ein subjektiv gedachter Gedanke objektiv 

sein kann? Haben diese Sätze vielleicht einen subjektiven Wahrheitsbegriff, oder die-

se Gedanken sind privat? Wenn die Antwort auf diese letzte Frage ja wäre, wäre das 

nicht Fregeanisch. 

Mit einem indexikalischen Satz wird für sich selbst genommen kein Gedanke aus-

gedrückt. Die Elemente des Kontextes (wie der Ort, die Zeit usw.) müssen in Betracht 

nehmen. Die Situation scheint ein bißchen schwerer, wenn wir auch das betrachten, 

was Frege über sinngleich sagte: derselbe Gedanke kann mit einem Ich-Satz und ei-

nem Namenssatz ausgedrückt werden. Im Artikel Frege über den Sinn des Wortes „ich” 

von Andreas Kemmerling können wir eine Zusammenfassung über die logische Eigen-

schaften des Ausdrucks „ich” fi nden. Ein Ich-Satz ist zum Beispiel „Ich friere.” und 

ein Namenssatz: „Harvey friert.”. Harvey und „ich” haben nicht denselben Sinn, denn 

der Name hat einen kategorial anderen Sinn als das Wort „ich”. Der Name bezeichnet 

einen Gegenstand: die Person Harvey. Das Wort „ich” ist ein Funktionsausdruck (ein 

Funktor), es kann keinen Gegenstand bezeichnen. „Das Wort „ich” bezeichnet etwas 

kategorial anders, etwas, das nach einer Ergänzung durch ein Argument verlangt, bevor 

ein logisch gesehen Ganzes wie ein Gegenstand dadurch bezeichnet sein kann.” (KEM-

MERLING 1997. 10.) Beim Fall ich geriert es sich die Oberfl ächengrammatik wie ein 

Eigenname, doch logisch gesehen ist es ein Funktor. Kategorial ist es ausgeschlossen, 

dass die Funktion und der Eigenname denselben Sinn haben. Niemals kann der Sinn 

eines Namens (der etwas Vollständiges ist) identisch sein mit dem Sinn eines Funktors 

(der etwas Ungestättiges ist). (KEMMERLING 1997. 10–11.) 

Nach Kemmerling gibt es bei Frege zwischen 1892 und 1918 einen Sinneswandel. 

(KEMMERLING 1997. 14.) Zum Beispiel: aufgrund sienem Artikel Der Gedanke (1918) 

kann festgelegt werden, dass das Pronomen „ich” auch mit einer Beschreibung angeb-

bar ist, und bezeichnet eine Person, wie die Eigennamen. 

Der Begriff der Art des Gegebenseins

Nach Frege betrachtet sich der Sinn als eine abstrakte Entität, die zwischen dem sprach-

lichen Zeichen und deren Nennung vermittelt. Ein Zeichen hat einen Referenten nur 

durch mit dem Zeichen zusammengebundenen Sinn. Die Art des Gegebenseins (mode 

of presentation) ist nicht identisch mit der Art der Benennung (mode of designation). Die 

Letztere ist eine Beziehung zwischen einem Gegenstand und seinem Namen, während 

die Art des Gegebenseins enthält, dass wir unter allen Bennenungsform an denselben 

Gegenstand denken. Ein Gegenstand kann über mehrere Art des Gegebenseins verfügen 

(z. B. an einen Eigennamen können mehrere Beschreibungen angeschlossen werden), 

aber der ganze Sinn kann nie umfasst werden. Bei Frege war der Begriff der Art des 

Gegebenseins unanalysierbar d.h. primitv, und wurde von ihm früher in der Begriffsschrift 

benutzt.. Er erhält aufrecht, dass jeder Ausdruck entweder einfach oder zusammenge-

setzt ist, einen Sinn hat, aber er sagt darüber soviel, dass der Sinn eines Ausdrucks eine 

Art des Gegebenseins einer Entität ist. (BAKER – HACKER 1984. 284–287.) 



X. GRASTYÁN KONFERENCIA    I    189

Mit der Hilfe der Art des Gegebenseins wird der Referent bestimmt, aber Frege ver-

weist vielleicht mit der besonderen und ursprünglichen Weise auch darauf, dass der 

Sprecher mit der Aussprache des Wortes „ich” (wodurch andere wissen werden, wer 

jetzt zu anderen spricht) auch zu einer, nur für ihn zugänglich „Kenntnis” kommt. 

Meine These ist, dass wir dem Pronomen „ich” eine eigene Art des Gegebenseins zu-

schreiben können, wie bei Frege den Eigennamen. Also das Wort „ich” hat einen eige-

nen Sinn wie die Eigennamen, und dieser Sinn hat eine Vermittlungsrolle, damit die 

Fregeanische Bedeutung (also der Referent) betsimmt werden kann. Bei Frege ist ein 

Gedanke objektiv, das wir so verstehen sollten, dass der sprachlich ausgedrückte Inhalt 

eines Satzes objektiv sein muss, , und dazu die subjektiven Elemente beiträgen, die 

auch bei der Bestimmung des Sinnes entscheidend sind. Der Sinn des Wortes „ich” 

ist mit verschiedenen Beschreibungen angebbar: derjenige, der in diesem Moment zu 

euch spricht, derjenige, der gestern zu Hause war usw., zu denen verschiedene Arten 

des Gegebenseins hinzukommen. Wenn ich z.B. den Satz „Ich lese gerade einen Ro-

man.” sage, nicht nur ich verstehe den Inhalt dieses Gedankens, aber nur ich habe die 

Art des Gegebenseins (d.h. einen Teil des Sinnes des Wortes „ich”), die nicht in einer 

sprachlichen Form gegeben ist, sondern enthält jene subjektiven Elemente, die in einer 

gegebenen Situation aktuell sogar nicht unbedingt bewusst sind; meine vergangene Er-

lebnisse, Persönlichkeitszeichen und Attitüden, die bei der Bestimmung des Gedankens 

entscheidend sind. Diese Elemente schließen sich zum Wort „ich”, weil in der Rede 

über uns kein anderes Wort benutzt werden kann. (Wir könnten über uns natürlich mit 

der Hilfe unserer Eigennamen sprechen, aber das wäre ein bißchen umständlich.)

Wenn der Inhalt unseres Beispielsatzes andere Gefühle, andere Attitüden, andere 

Erlebnisse aktiviren würde, wie tatsächlich aktiviert, dann wäre der Sinn dieses Wortes 

für mich anders. Aber das Publikum erfasst immer dieselbe Bedeutung: wer zu anderen 

redet. Also der Sinn des Wortes „ich” beiträgt zum Sinn des ganzen Gedankens des 

Besipielsatzes, aber für mich ist das Wort „ich” in sich selbst sinnvoll, obwohl im Teil 

unbegriffl ich. Robert May bemerkt, wenn die Art des Gegebenseins zu einem Ausdruck 

unbegriffl ich anschliesst, dann muss die individuelle Art, in der der Referent für den 

Sprecher gegeben ist, vom Höhrer nicht erfasst werden, so muss ein Ich-Gedanke nicht 

privat sein. (MAY 2006. 509–511.) 

Wenn wir annehmen, dass das Wort „ich” eine eigene Art des Gegebenseins hat, 

dann sollten wir auch annehmen, dass der Gebrauch dieses Pronomens kontextunab-

hängig ist (wie bei den Eigennamen). Den Sinn des Wortes „ich” nicht aus den Kontext 

zu bestimmen, kann für bewusste Leute nicht problematisch sein, da der Sinn, den wir 

unter einer Art des Gegebenseins verstehen, in jedem Kontext mit einer gewissen Be-

ständigkeit verfügt. Im Fall des Bestandes eines entsprechenden Bewusstseinsstandes 

weiss ich immer beim Gebrauch des Wortes „ich”, dass die gegebene Äusserung um 

mich handelt, und ich werde es nicht vom Kontext des Satzes bestimmen.

Mögliche Gegenargumente und Antworten

Gegen meiner Interpretation können die Nächsten vielleicht als Gegenargument ange-

fürht werden: „wenn wir sagen würden, dass der im Beispiel erwähnte Sinn ausschliess-

lich von Dr. Lauben gefasst werden kann, weil sein Selbstbild unterscheidet sich davon, 

wie er für anderen bestimmt ist, dann ist es in diesem Fall nicht klar, warum dieser 

Umstand den Gedanken in der ersten Person beeinfl üsste, weil Frege die das Selbstbild 
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bildenden subjektiven Elemente zu den Vorstellungen gezählt hat. Und wir wissen aus 

dem Artikel Über Sinn und Bedeutung, dass sich die mit den Zeichen verbundenen 

Vorstellungen von den Sinnen der Zeichen unterscheiden.” (FARKAS 2004. 62. – über-

setzt von mir, K É.) 

Ich meine, dass solche Schritte bei der Aussprache eines Ich-Satzes nicht unbedingt 

getan werden, unsere Gedanken in Verbindung mit uns wachzurufen. Die Ich-Gedan-

ken einer Person werden durch ihre Erlebnisse, ihre Persönlichkeit so bestimmt, dass 

das Subjekt davon aktuell (bei der Aussprache eines Satzes oder bei der Auffassung des 

Sinnes des Satzes) vielleicht nicht weiss. Das alles sind Faktoren betreffs des Sinnes 

eines Satzes, zwar betrachtet es nicht von einem sprachlichen Standpunkt aus. Der 

Kontext eines Satzes beeinfl usst, welche Erlebnisse, subjektive Elemente usw. bei einer 

Ich-Gedanken gerade aktualisieren, aber wir denken an diese natürlich nicht immer 

und nicht an alle. Sie sind aber wichtig, weil sie den ausgesagten Inhalt für das Subjekt 

sinnvoll machen. Die Beziehung zwischen einem Zeichen und einem Sinn wird durch 

sprachliche Konventionen geregelt, aber wenn der Sinn nur von Konventionen abhängt, 

schliessen wir die Möglichkeit solcher alltäglichen Erscheinungen aus, wie einem einen 

außergewöhnlichen individuellen Wortgebrauch beizumessen. Wenn der subjektive 

Aspekt, der alle Ich-Gedanken begleitet, als eine innerliche Gegebenheit angerechnet 

wird, dann müssen wir ihn als den Teil der Art des Gegebenseins betrachten. Nicht 

deswegen sollten wir einem Ich-Gedanken Sinn anschreiben, dass er anderswie gesagt 

werden sollte, sondern weil wir solch einen Gedanken anderswie erdenken sollten. 

Ein anderes Gegenargument kann sein, dass bei Frege nur Aussagesätze und nicht 

Wörter Wahrheitswerte haben können, so drücken Gedanken auch nur Sätze aus. 

Wie ich betonte, der mit dem Wort „ich” ausgedrückte sprachliche Sinn ist in einem 

Teil objektiv und dazu beitragen die subjektive Elemente. Der objektive Teil des Sinnes 

ist „derjenige, der in diesem Augenblicke zu euch spricht” (FREGE 1918. 66.). Beim 

Fall meines Beispielsatzes hat einen Sinn das Wort ich (d.h. drückt einen Gedanken 

aus) und auch der ganze Satz hat einen: Ich – (derjenige der, in diesem Augenblick zu 

euch spricht plus subjektive Elemente) – lese gerade einen Roman. Es geht beim Fall 

der Ich-Sätze um zusammengesetzte Gedanken, aber ich denke, dass es für die andere 

Indexikale nicht gültig ist, weil wir nur unseren Gedanken, nur userem Bewusstsein 

direkt beikommen. Diese Unmittelbarkeit macht möglich bei einer Bedeutungstheorie 

auch die subjektiven Elemente Betracht zu nehmen. 

Ich meine, dass Freges Ansicht darüber, dass auch Wörter und nicht nur Sätze Sinn 

haben könnten, ist nicht eindeutig. Einerseits unterscheidete er zwei in sich selbst gan-

ze grammatische Kategorien: den Satz und den Namen, nachdem er zwischen dem 

Sinn und der Bedeutung einen Unterschied gemacht hatte. Die anderen Kategorien 

in einem Satz werden mit der Hilfe des Satzes und des Namens defi niert, so sind sie 

in sich selbst nicht ganz. Die Begriffe wurden als die Bedeutung der Begriffswörter, 

nicht als Sinne erklärt. Die Bedeutung (also der Referent) eines Satzes ist bei Frege ein 

Wahrheitswert. Ein Wort hat einen Sinn ausschliesslich daraufhin, dass es zum Sinn 

des Satzes beiträgt, und jedes Satzglied, das zur Bestimmung des Wahrheitswertes des 

Satzes beiträgt, hat eine Bedeutung. Diese Anforderung kommt daraus, dass Frege das 

Prinzip der Kompozitionalität für die Sinne und auch für die Bedeutungen gültig hielt. 

(MÁRTON 2005. 145.) Anderseits wenn wir annehnem, dass bei Frege zwischen 1892 

und 1918 ein Sinneswandel wahrnehmbar ist (KEMMERLING 1996. 14.), dann können 

wir sagen, dass das Pronomen „ich” aufgrund des Lauben-Zitats einen eigenen Sinn 

hat. Anderen Meinungen entsprechend kann gesagt werden, dass Frege mit diesem 
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Zitat nur den Unterschied zwischen dem Gedanken und der Vorstellung betonen wollte 

(MAY 2006. 501.), aber ich sehe keinen Grund die Möglichkeit auszuschliessen, dass er 

mit diesem Zitat für das Wort „ich” zwei gleichwertige Defi nitonen geben wollte. Frege 

dachte dass das Wort „ich” auch mit Beschreibungen angebbar ist, wie die Eigennamen, 

dann warum sollten wir nicht annehmen, dass es auch einen eigenen und nicht von 

einem Satz abgeleiteten Sinn haben kann – also einen Gedanken ausdrücken kann –, 

wie die Eigennamen. 

Daran verknüpft sich die dritte mögliche Gegenvorstellung, dass Frege nirgendwo 

anerkennt, dass die Indexikale eigene Arten des Gegebenseins hätten. 

Nach Robert May sind zwei Fälle abgrenzbar: der erste ist der Fall der kontextunab-

hängigen Ausdrücke (der Fall der Eigennamen), deren Sinne die Arte des Gegebenseins 

enthalten sollen, weil die Bedeutung durch den Kontext nicht verlässlich bestimmt 

wird. Der zweite ist der Fall der kontextabhängigen Ausdrücke (der Fall der Indexikale 

und der Demonstrativa), bei dem keine Art des Gegebenseins nötig ist, weil eine Be-

deutung durch den Kontext bestimmt wird. (MAY 2006. 491.) Wie ich erwähnte, zur 

Bestimmung des Sinnes und des Wahrheitswertes eines Satzes, der das Pronomen „ich” 

enthält, brauchen wir den Kontext, aber dagegen spricht das nicht, dass wir dem Wort 

„ich” eine Art des Gegebenseins zuschreiben können. Frege gab keine genaue Bestim-

mung bezüglich der Art des Gegebenseins und er beschäftigte sich mit diesem Begriff 

bezüglich der Indexikale gar nicht. 

Der Begriff der direkten und indirekten Selbstreferenz

Der Begriff der direkten Referenz bedeutete bei Kaplan, dass der Sinn und die Bedeutung 

beim Ausdruck „ich” identisch sind, und allein durch semantische Regeln bestimmt 

wurden. Aber wenn das Wort „ich” eine eigene, unbegriffl iche Art des Gegebenseins 

hat, dann müssen wir erstlich auf unser Bewußtsein, und nicht auf unsere Sprache 

betrachten. Ebenso wie John McDowell sagte: die Frage der Selbstreferenz ist die 

Frage des Bewußtseins. (MCDOWELL 1998. 142–143.) Wenn wir akzeptieren, dass das 

Pronomen „ich” eine eigene Art des Gegbenseins, einen eigenen Sinn hat, der nicht 

aus dem dieses Wort enthaltenden Satz abgeleitet wird, dann akzeptieren wir auch, 

dass die subjektiven Attitüden, die sich auf den Sinn des Satzes auswirken, als Sinn 

funktionieren und ebenso den Teil des Sinnes des Pronomens „ich” bilden, wie auch die 

konventionelle Bedeutung dieses Wortes. Die Selbstreferenz ist in diesem Sinn indirekt. 

Das zieht aber das nicht nach sich, dass wir uns selbst identizifi eren sollten, wenn wir 

auf uns referieren, also in diesem Sinn ist die Selbstreferenz direkt. Wenn wir an uns 

denken, ankommen wir unseren Gedanken direkt, ohne für sie ein Subjekt zu suchen. 

Aber gleichzeitig mit diesem Prozess kommen wir zu subjektiven Elementen, die wir 

auch Betracht nehmen sollten. So gegen die allgemein anerkannte Meinung behaupte 

ich, dass sich die Semantik des „ich” mit dem Akt der Ausspache nicht erschöpft und 

die subjektiven Elemente einen Teil des Sinnes des Wortes „ich” bilden. 



192    I    X. GRASTYÁN KONFERENCIA

Irodalomjegyzék

ANSCOMBE 1975 = ANSCOMBE, G. E. M.: „The First Person”. In: Samuel Guttenplan (ed.): Mind 

and Language. Clarendon Press, Oxford, 1975. 45–65.

BAKER – HACKER 1984 = BAKER, G. P. – HACKER, P. M. S.: Frege: Logical Excavations. Oxford 

University Press, New York, 1984

FARKAS 2004 = FARKAS Katalin: „Sajátos és eredeti módon. Frege az indexikus kifejezésekről”. 

In: Neumer Katalin – Laki János (szerk.): Minden fi lozófi a „nyelvkritika” II. Analitikus fi lo-

zófi a és fenomenológia. Gondolat, Budapest, 2004. 54–68.

FREGE 1918 = FREGE, Gottlob: „Der Gedanke. Eine logische Untersuchung”. Beiträge zur 

Philosophie des deutschen Idealismus 2, 1918–1919. http://www.gavagai.de/texte/

HHPTX01.htm (Letöltés ideje: 2012. 03. 18.)

KEMMERLING 1997 = KEMMERLING, Andreas: Frege über den Sinn des Wortes „ich”. Grazer 

Philosophische Studien 1997/51. 1–22.

MAY 2006 = MAY, Robert: Frege on Indexicals. Philosophical Review 2006/115 (4). 487–516.

MÁRTON 2005 = MÁRTON Miklós: A referencia problémái. Kellék 2005/27–28. 141–164.

MÁRTON 2007 = MÁRTON Miklós: A direkt referencia fogalma Russellnél és Kaplannál: 

http://www.szv.hu/cikkek/a-direkt-referencia-fogalma-russelnel-es-kaplannal (Letöltés ideje: 

2011. 10. 22.)

MCDOWELL 1998 = MCDOWELL, John: „Referring to Oneself”. In: L. E. Hahn (ed.): The 

Philosophy of P. F. Strawson. Open Court, Chicago and Lasalle, 1998. 129–145. 



X. GRASTYÁN KONFERENCIA    I    193

Kovács Áron

Autópálya regionális hatásának kifejtéséhez 

szükséges feltételrendszer bemutatása1

Bevezető

A tanulmányban a Dél–Dunántúl M6–os Dunaújváros–Bóly szakasz és a Vajdaság 10–es 

korridor autópálya feltételrendszerét vizsgálom abból a szemszögből, hogy az autópá-

lyáknak milyen hatása van, illetve lehet az adott térségre. A területválasztás hátterében 

tartozik, hogy mindkét régió az életem részét képezi és egyben mindkét infrastruktúra 

használója vagyok. 

1. ábra: Az M6–os Dunaújváros–Bóly és korridor 10 vajdasági szakasza

Forrás: szerző saját szerkesztése

A közlekedés-hálózatok fejlesztésének egyértelmű közvetlen hatása, hogy a távol-

ságok időben lerövidülnek. A közvetett hatás, miszerint növeli a gazdasági, társadalmi 

kohéziót, már nem bizonyított. Szerintem az autópálya gazdasági hatását csak akkor 

fejti ki, ha az alábbi feltételrendszernek megfelel:

1 A tanulmány a TÁMOP-4.2.1. B-10/2/KONV-2010-0002, A Dél-Dunántúli régió egyetemi versenyképességének 

fejlesztése projekt, Dél-Dunántúl gazdasági erőforrásainak feltárása és fejlesztési lehetőségek meghatározása 

c. alprojekt keretében készült. Kutatás vezetője: dr. Buday-Sántha Attila.
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– az autópálya határtól határig terjed,

– prosperáló gazdasági háttérben működik,

– használatarányos díjbeszedés valósul meg és

– multimodális szállítás biztosított.

A tanulmányomban ezeket a feltételrendszereket vizsgálom meg mindkét autópálya 

szakasz esetében.

1. feltétel: Határtól–határig terjedő autópálya

Az M6–os autópályának Dunaújvárostól Szekszárdon át Bólyig érő szakaszát a 2010. már-

cius 31–én adták át. A dél–dunántúli nyomtávnak két szakasza van: M6–os Szekszárd–

Bóly (49 km) és M60–as Bóly–Pécs (30,2 km). A két pályarészen 87 híd, 15 útkereszte-

ződés, 10 csomópont, 5 pihenőhely, 4 alagút és 2 mérnöki telephely van. Az autópálya 

Budapesttől Bólyig tart, a „határtól határig” feltételt nem elégíti ki. Ennek köszönhetően 

az autópálya napi átlagos forgalma Pécs–Bóly között 8.500, Bóly–Dunaújváros között 

12.678 és Dunaújváros–Budapest szakaszon 16.468 jármű,2 vagyis a Horvátország ha-

tárához való közeledéssel a forgalom is csökken. A régió gazdaságpolitikai zártsága, 

és fő kereskedelmi útvonalakból történő kiesése jelentős. A Dél–dunántúli régió határ-

átjárhatósága Letenyétől Udvarig országosan a legrosszabb, mert csak 6 állandó és 2 

ideiglenes határátkelő üzemel. A régió gazdasági kapcsolatai szinte teljesen egyirányú-

vá váltak, a központi térség (Budapest) felé irányultak. Ezt a célt szolgálta a közleke-

dési útvonalak fejlesztése (északi irány) is, amelyben a térségen belüli kapcsolatok is 

csak másodlagos szerepet töltöttek be.3 Volt szocialista államok közül Jugoszláviában 

épült legtöbb autópálya. Az úthálózat kialakítása szerepet játszott a közös piac eléré-

sében. Már 70–es években Európai Újjáépítési és Beruházási Bank (EBRD) és Európai 

Beruházási Bank (EIB) segítséget nyújtott a közlekedés modernizálásában. Nyugatnak 

stratégiailag fontos volt Balkán, mert rajta keresztül lehetett eljutni Közel–Keletre kike-

rülve a Szovjetuniót. „A közlekedésben domináló közúthálózat gerince észak–dél irá-

nyúra változott, mivel az ország területe kelet–nyugat irányba lényegesen „lerövidült”, 

s a korábbi Jugoszlávia regionális központjaival való összeköttetések jelentősége leérté-

kelődött, háttérbe szorítva az ilyen irányú fejlesztéseket.”4

Az észak–déli kapcsolat is egyre erősödött a szocializmus gyengülésével, így már a 

80–as években megépítették a Belgrád–Újvidék–Topolya pályát. Ez az autópálya azon-

ban csak félpályás volt, noha sehol sem voltak szintbeli kereszteződések. A délszláv 

polgárháború első éveiben folytatódott a beruházás, így sikerült még átadni a Topolya–

Szabadka–Horgos részt, de a magyar–szerb határig már nem jutottak el, pedig a magyar 

oldalon már elkészült a Hegyeshalom–Győr–Budapest–Kecskemét–Szeged–Röszke ha-

tártól határig terjedő szakasz.

A korridor 10–es autópálya vajdasági szakaszát 2007–ben kezdték el újra kiépíte-

ni, de a munkálatok csak 2011 végére fejeződtek be. A magyar határtól számítva 17 

leágazással rendelkezik és elhalad Szabadka, Bácstopolya és Újvidék városa mellett. 

A határtól határig szakaszt teljes mértékben kielégíti, mert a Helsinki 10–es folyosó 

Vajdaságot összeköti Magyarországgal (Horgosnál) és Horvátországgal (Vatrovcinál). 

2 Közlekedés koordinációs Központ, Országos Közúti adatbank 2010-ben
3 BUDAY SÁNTHA 2011
4 NAGY I 2006. 44.
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Az autópálya elsősorban a Közel–Kelet és Közép–Európa közötti összekötő szerepet 

tölti be. Németország számára ez az autópálya a török vendégmunkások hazajutását 

biztosítja és vannak időszakok (nyári szabadságok, vallási ünnepek stb.), amikor a 

Horgos–Röszke határátkelő a vendégmunkások áradatától bedugul. A napi átlagforga-

lom hasonló a M6–oshoz Horgos–Újvidék 5.794 és Újvidék–Belgrád szakaszon 12.684 

jármű. A főváros központúság azonos mértékben hat a közlekedés intenzitására mind-

két országban. Szerbia igazán csak észak–dél irányba való fejlesztéseket hangsúlyozza. 

A Belgrád, mint főváros megmaradt centrumként és minden szolgáltató, nagybank és 

nagy kereskedelmi vállalat székhelye lett. Közlekedési, telekommunikációs csomópont 

és logisztika és szállítmányozás szempontból is domináns. Minden fontosabb útvonal 

keresztülhalad rajta. Vajdaság, mint régió továbbra is Belgrád irányítottságú és nem tud 

kellő önállóságot nyerni, hogy kiépítse a saját közlekedését, iparát, városhálózatát.

 Az első feltétel közül csak a korridor 10–es autópálya az, amely kielégíti a határtól 

határig szakaszt, mert teljes mértékben illeszkedik a Helsinki folyosók irányvonalához. 

Az M6–os része az 5–ös folyosónak, de jelenleg nem kapcsolódik egyetlen horvátorszá-

gi határátkelőhöz sem,5 ezáltal a határtól–határig szakasz követelményét nem elégíti ki, 

csak Budapest elérhetőségét növeli.

2. feltétel: Prosperáló gazdasági háttér

A dél-dunántúli régió gazdasági helyzetét nemzetközi összevetésben jól mutatja az, 

hogy az Európai Unió az utolsó 20 legkisebb gazdasági teljesítményt nyújtó régiója közé 

került. Ennél gyengébb gazdasági teljesítményt csak három magyar, továbbá lengyel, 

román és bolgár régiók nyújtottak. A régió 25 kistérsége közül 18 hátrányos helyzetű (a 

lakónépesség 17,2 %–a), ebből 9 a leghátrányosabb helyzetű (a lakónépesség 12,5%–a) 

kistérségek közé tartozik. Ennek a következménye az országos átlagot meghaladó 11% 

(2011) körüli munkanélküliségi ráta, amely egyes kistérségekben meghaladja a 20%–ot. 

Dél–Dunántúl és főleg Baranya megye annyira kiesik a gazdasági fejlődés fő irányából, 

hogy jelentősebb nemzetközi cégek telephelynek már nem választják. Telephelyül el-

sősorban azok a csak kisebb cégek választják a régiót, amelyek a jelentős munkaerő 

kínálatra támaszkodva elsősorban térségi ellátást tűzik ki célul. Ezt bizonyítja a térség 

gazdaságának feltűnően alacsony exporthányada is. A régió kedvezőtlen gazdaságpoli-

tikai helyzetét jól mutatja az is, hogy a térségben nincs egyetlen nemzetközi jelentősé-

gű logisztikai központ sem. 

A dél-dunántúli régióban az ország régiói közül legrosszabb

– a GDP (6,5%)

– az ipari termelés (5,8%)

– az ipari értékesítés (5,1%)

– a gépek és gépi berendezések gyártásának aránya (4,8%) 

– a járműgyártás aránya (3%) 

– az ipari foglalkoztatottak száma (50 295 fő) és

– az ipari alkalmazottak aránya (8,4%).6

Vajdaság egykor Szerbia motorja volt és Szlovénia gazdaságát is megközelítette, felül-

múlva Horvát, Szerb, Montenegró és Macedón tartományokét. Ma már ezt a teljesítményt 

5 ERDŐSI 2006. 8.
6 BUDAY SÁNTHA 2011
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messzemenően elmarad. Vajdaságra jellemző, hogy átalakult az agrártermelés, mind töb-

ben a szolgáltató iparba menekülnek a gyenge agrárpolitika miatt. A falvak már nem ki-

mondottan mezőgazdasági termeléssel foglalkoznak, hanem a nagyvárosoktól nem távol 

csendesebb kertvárosi jelleget öltenek. Ezért erős a napi, heti vagy havi migráció a mun-

kahely és a lakóhely között. Az adatok szerint Szerbiában lakosság aktív tagjának 40 % 

ingázik. Ezek a folyamatok felerősítik a centrumok jelentőségét (közlekedési, infrastruk-

turális, közszolgálati szemszögből), mint Újvidék, Szabadka, Zombor, Nagybecskerek. 

Az ország vállalkozásainak 26,6%–a Vajdaságban van, mégis az egy főre jutó GDP 

az országos átlag alatt mozog. A tartomány 25,6%–ban (2010) járult hozzá Szerbia GDP 

összegéhez, amely kiemelkedően magas, de 4,2%–kal kevesebb, mint 2005–2009 között. 

A munkanélküliségi ráta magasabb (20,9%), az átlagfi zetés összege pedig (3,5%–kal) el-

marad az ország átlagától. Ipari teljesítményben a Vajdaság városai (6 db) közül ipari 

teljesítményben Újvidék emelkedik ki, a város ipari sűrűség indexe7 2,5 pontot éri el, míg 

a többi vajdasági város esetében ez a szám a 1,0–2,0 között mozog.8 A 2008–as gazdasági 

válságnak köszönhetően kiviteli rátája az előző évhez képest 25,2%–kal csökkent. Az ipa-

ri termelés nem mutatott látványos fejlődést 2000 és 2011 között, inkább egy hanyatlás jel-

lemzi, amelynek okait a szerkezetváltás és fejlesztési programok hiányában kell keresni.

Elmondható, hogy mindkét vizsgált régió a leszakadó területek közé sorolható. A 

gazdasági mutatóik rosszabbak az adott ország átlagánál, az autópályák elsősorban 

nem a helyi gazdaságot szolgálják, hanem a centrumok elérhetőségét biztosítják. 

3. feltétel: Használatarányos díjbeszedés

A magyarországi autópályákon nem kilométer alapú, hanem időalapú díjazás műkö-

dik. A papíralapú matricás rendszer 2008–óta megszűnt és helyébe az e–matrica lépett. 

A kényelmes szolgáltatást a kijelölt árusítóhelyeken, benzinkutakon, interneten, tele-

fonhívással és mobil vásárlással lehet igénybe venni. Az M6 és M60–as teljes szaka-

sza díjköteles. Motorkerékpárok és autók számára 2012 óta – az alkalmi utazók nagy 

bosszúságára – a 4 napos matricát megszüntették, már csak a heti, havi és éves bérlet 

váltható. Az autósok számára az autópálya használata Németországban ingyenes és 

még Ausztriában és Szlovákiában is olcsóbb, mint Magyarországon. A jövedelemhez 

mérten az éves matricáért a havi átlagbér 31%–át kell fi zetni. A négynapos matrica meg-

szűnésével a hétvégi autósok a főutak és autópálya mentén található városok forgalmát, 

légszennyezését, balesetveszélyét fokozzák.

1. táblázat: Magyarországon érvényes úthasználati díjak (Ft.–ban)

Díjkategóriák 1 napos heti havi éves

D1 megszűnt      2 975         4 780         42 980  

D2        3 375       8 255        13 970        123 975  

D3        3 375      12 600        20 370        184 985  

D4        3 375      15 875        25 785        234 950  

Forrás: Autópálya Zrt. honlapjáról (letöltve: 2012. május 11.)

7 Relatív ipari sűrűségi index kiszámításához szükséges a területi és demográfi ai adatok (terület nagysága és 

lakosság száma) regionális viszonyokra levetítve. Amikor az index értéke 1, akkor az ipar elterjedése adott 

területen teljesen egyenletes, természetesen fi gyelembe véve a terület nagyságát és fejlettségi szintjét.
8 KOVÁCS 2011.108.
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Szerbia egész területén a kilométer alapú autópálya díj megfi zetetés történik. Vaj-

daságban két helyen találhat fi zető kapu, az egyik a Horgos–Újvidék szakasz között 

Bácstopolya mellett, a másik Újvidék–Belgrád között Feketicsnél. Szerbiáról elmondha-

tó, hogy a régiók közül itt a legolcsóbb az autópálya használati díja, mert 0,03 km/euró 

összegbe kerül, míg Horvátországban és Olaszországban 0,05 km/euró, Spanyolország-

ban 0,085 km/euró, Franciaországban 0,095 km/euró. A külföldi gépjárművek 2011–től 

azonos díjat fi zetnek, mint a belföldiek. 

2. táblázat: Vajdaságban érvényes úthasználati díjak (dínárban)

Díjkategóriák Bácstopolya Feketics

D1 240 330

D2 350 500

D3 710 990

D4 1420 1980

Forrás: Korridor 10 Kft honlapjáról (letöltve: 2012. május 11.)

Az autópályák használatos díjbeszedése egyik jelentős feltétele a lakosság autópá-

lyán való közlekedésének. A Dél–dunántúli régió időalapú díjbeszedést valósít meg és 

az autópályának a használati díja meghaladja más nyugat európai országok díjait. A 

felállított feltételnek az M6-os nem tesz eleget. Vajdaságban a korridor 10-esen jóval 

olcsóbban közlekedhetünk, mint a környező más országok autópályáin és a díjszedés 

is használatarányos.

4. feltétel: Multimodális szállítás biztosítása

A közúti szállítás arányának csökkentése érdekében, minél több feladatot a vasútra, 

illetve a belvízi hajózásra célszerű terelni. Ennek leghatékonyabb eszköze a kombinált 

(multimodális) áruszállítás, ahol az áru konténerben, csereszekrényben, pótkocsiban 

vagy teljes kamionszerelvényben vasúton teszi meg a szállítási út nagyobbik részét. A 

régióban a multimodális szállítás biztosításához a vasúti, vízi és légi közlekedést kell 

megvizsgálni.

A régió két villamosított vasúti fővonallal rendelkezik. A Budapest–Székesfehérvár–

Siófok–Balatonszentgyörgy–Nagykanizsa–Murakeresztúr az Ukrajna és Fiume–Trieszt 

közötti kapcsolatot jelentő nemzetközi fővonal része. Budapest–Székesfehérvár közöt-

ti szakasz terhelése kiemelkedő. A másik fővonal Budapest–Dombóvár–Pécs, amely 

Magyarbólyon keresztül a horvát vasúti hálózathoz kapcsolódik, illetve a Dombóvár–

Kaposvár–Gyékényes vonal szintén a horvátországi vasutakhoz kapcsolódik.

A teherforgalom tekintetében a nemzetközi tranzitforgalmat is hordozó 

Murakeresztúr–Gyékényes–Kaposvár–Dombóvár–Budapest vonal a legjelentősebb. 

A régió városai közül a bányászat megszűnése ellenére még mindig Pécsnek a leg-

nagyobb a belföldi és nemzetközi áruszállítási célforgalma. A Dombóvár–Gyékényes 

vonalon a megengedett legnagyobb sebesség 60–80 km/óra, a Székesfehérvár–Siófok–

Nagykanizsa–Gyékényes vonalon 100 km/óra.9

9 KELLER 2006b, 10.
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Dél–Dunántúlon vízi közlekedés fejlesztésére lehetőséget nyújt az, hogy minden 

oldalról hajózható vizek (Duna, Dráva, Balaton) határolják és idényszerűen a Sió is 

hajózható. Országos közforgalmú kikötők fejlesztése azonban vártnál lassabb ütem-

ben történik. A Dunán a Dél–dunántúli régióban 25 nagyhajó számára van kikötő, Mo-

hácson 18, Fadon 5, Pakson 4, Hartán 3, Fogkőn és Dunaföldváron 1 és Fajszon 1. Vasúti 

kapcsolattal csak Mohács és Paks kikötője rendelkezik. Mohácson van medencés kikö-

tő, kiépített rakpart, ami könnyebbé teszi a rakodást. A kikötők forgalma alacsony, éves 

25–100 ezer tonna között ingadozik. A Duna 500 ezer tonna áru forgalmát lenne képes 

biztosítani. Az alacsony kihasználás fő okai a régió alacsony gazdasági teljesítménye, 

amely egyre kisebb mennyiségű tömegáru szállítását igényli és a szállítások nagy része 

is közúton történik. Ebben viszont szerepet játszik az is, hogy a kikötőknek alacsony az 

infrastrukturális felszereltségük, nincsenek szakosodott teherkikötők, illetve logisztikai 

központok. Fejlesztési elképzelések lassan valósulnak meg.10

A régióban két kiépített kifutópályával rendelkező repülőtér van, a Kaposvár–Ta-

szári és Pécs–Pogányi. A Kaposvár–Taszár korábban katonai repülőtérként működött, 

kiépítettség alapján minden kategóriájú gép fogadására alkalmas. Miután a honvédségi 

szerep megszűnt a polgári célú használatát nem sikerült megoldani, mert a kaposvári 

agglomeráció túl kicsi egy polgári repülőtér üzemeltetéséhez, Pécstől viszont túl távol 

van. Valószínű, hogy a nemzetközi logisztikai központtá történő kiépítését Budapesttől 

és a nyugati gazdasági központoktól való nagyobb távolsága gátolja.

Vajdaság tranzithelyzetéből adódóan (a Duna és a Tisza között húzódik a korridor 

10–es autópálya) szükségessé teszi az integrált szállítási és logisztikai központok létre-

hozását. A tervezet központoknak eleget kell tenniük a konténeres, tranzit ki– és bera-

kodás, belső szállítás feltételeinek, illetve a Huckepack és Ro/Ro szállításnak. Vajdaság 

területére elsődlegesen Szabadka, Zombor, Újvidék, és Pancsova területére terveznek 

logisztikai központokat. Ezek a központok nagy része egybeesik a vasúton és a közúton 

tervezett konténeres terminálok építésével. 

Jelenleg is a Szerbián áthaladó teherforgalom döntő többsége közúton történik, 

aminek oka az, hogy a vasúti közlekedés a Monarchia alatt épült ki és azóta se fejlesz-

tették. Jól példázza a helyzetet a gyorsvasútnak végképp nem mondható, 40–50 km/óra 

sebességet engedélyezett Szabadka–Szeged vasútvonal. Vajdaság vasútvonalainak átlag 

életkora nagyobb részén több mint 100 év, bár területi elosztása arányos és szerteágazó, 

mégis mai technikai követelményeknek nem felelnek meg. A vasút sűrűsége (74 km/ 

1000 km2) lényegesen nagyobb, mint Szerbiában (43/1000 km2), illetve az egyes európai 

országokban. A feltételek megfelelnek a multimodális közlekedés fejlesztésére, csak az 

elöregedett infrastruktúra felújítása halasztódik. Az európai vasúti hálózat (UIC) alap-

ján a szerbiai vasút hosszú távú fejlesztéseket tervez, amelynek egyik prioritása a gyors-

vasutak fejlesztése, ezek a Belgrád–Újvidék–Szabadka–Budapest és Belgrád–Pancsova 

vonalon haladnának.

Vajdaságban a korridor 10–es autópálya két folyó közé (a Duna és a Tisza) van be-

ékelődve, ezért a feltételek adottak a folyami hajózás és a közúti forgalom összeköté-

sére, illetve egymás kiegészítésére. A VII. korridor (Duna) vajdasági szakasza nincs 

kellőképpen kihasználva, mert csak az áruforgalom 8%–a halad rajta keresztül.11 Vaj-

daságban hajózásra 1398 km folyó és csatorna áll rendelkezésre. A tartományban 124 

hajó van forgalomban, amelyek az elmúlt években átlagosan 15,5 millió tonna/év árut 

10 BUDAI SÁNTHA 2011.
11 KOVÁCS 2011b, 5.
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szállítottak. A folyami közlekedés fejlettségét a hajózhatóság feltétele, a hajófl otta nagy-

sága mellett a kikötők száma határozza meg. Jelenleg Vajdaság 12 kikötője közül 8 nem-

zetközi. A kikötök jó összeköttetésben állnak a közúti és vasúti csomópontokkal, de 

mégsem épültek melléjük logisztikai központok.12

Vajdaság nem rendelkezik légikikötővel, legközelebb Belgrádnak van repülőtéri 

szolgáltatása, emellett 13 kisebb helyi reptér vagy csak leszállóhellyel rendelkező fü-

ves terület létezik, de nagyobb gép fogadására ezek a kifutópályák nem alkalmasak. 

Fejlesztés szempontjából a zombori vagy a verseci katonai reptér jöhetne szóba, de se 

gazdasági, se politikai akarat nincs hozzá.

A kombinált áruszállítás egy komplex rendszer (közút, vasút, vízi– és légiközlekedés) 

részese,13 mindkét régiónál (Dél–Dunántúl és Vajdaság) a feltételrendszerei adottak, de 

kiépítettség szintje nem megfelelő, mert nagy nemzetközi logisztikai központok nem 

épültek, a kisebbek pedig kényszerből kizárólag csak egy vagy két szállítási módot al-

kalmaznak.

Összefoglaló

Az időalapú verseny ma már a legfontosabb gazdasági tényezővé vált. Az autópályák 

regionális hatásukat csak akkor fejtik ki, ha a felállított feltétrendszernek eleget tesznek. 

Ezek a feltételek elősegítik az áruk, a szolgáltatások és a munkaerő mobilitását. Ahogy 

ezek a feltételek nem teljesülnek, úgy az autópályák kihasználtsága csökken, gazdasági 

hatásuk gyengül. Vizsgálat eredményeit a következő táblázat összesíti:

3. táblázat: Dél–Dunántúl M6–os és Vajdaság korridor 10–es autópályák regionális hatás 

feltételrendszer teljesülése

Feltétel Dél–Dunántúl M6–os Vajdaság korridor 10–es

1. 

Határtól–határig

Nem elégíti ki – mert nem csatlakozik 

egy horvátországi határátkelőhöz sem, 

csak Budapest elérhetőségét erősíti.

Kielégíti – mert Vajdaságot összeköti 

Magyarországgal, Horvátországgal, 

Bulgáriával és Macedóniával.

2. 

Prosperáló 

gazdasági háttár

Nem elégíti ki – mert a régió gazdasági 

mutatói a többi magyarországi 

régióhoz képest gyenge. Európa 

elmaradott térségei között van.

Nem elégíti ki – mert Vajdaság gazdasági 

állapota a Szerbia átlaga alatt van, csökken 

a GDP, a kiviteli ráta, az átlagfi zetések 

stb. Közben a munkanélküliség 20% 

fölötti.

3. 

Használatarányos 

díjbeszedés

Nem elégíti ki – mert időalapú díjazás 

érvényes, úgy hogy az átlagfi zetéshez 

mérten Európa egyik legdrágább 

autópályadíját kell fi zetni.

Kielégíti – mert használatarányos 

díjazás mellett lehet közlekedni, közben 

a legolcsóbb autópálya használati díj 

Vajdaságban valósul meg.

4. 

Multimodális 

szállítás

Részben elégíti ki – mert kisebb 

logisztikai központok vannak, de nem 

épültek ki a hozzá csatlakozó kombinált 

szállítást segítő rendszerek.

Részben elégíti ki – mert földrajzi 

adottságok indokolttá tenni, de a 

vasút, a folyami hajózás fejlesztésének 

elmaradása miatt, az intermodális 

szállítás feltételeinek kiépítése csak 

fejlesztési tervek szintjén jelentkezik.

Forrás: szerző saját szerkesztése

12 NAGY 2006. 355. 
13 KELLER 2006a, 1.
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Az eredmények tudatában elmondható, hogy mindkét autópályánál az összes felté-

tel nem teljesül. Dél–Dunántúl M6–os esetében az autópálya gyenge forgalma csak Bu-

dapest elérhetőségét szolgálja. A régió gyenge gazdasági környezettel párosul és nincs 

meg a kellő ipari termelés és kereskedelemi hálózat, amelyre a logisztikai központok 

épülhetnének. A folyami hajózás, a vasúti hálózat és a légi közlekedés szempontjából 

a régió jó adottságokkal rendelkezik, mégis a kombinált szállítási módok kiaknázása 

elmaradt.

Vajdaságnak a korridor 10–es autópálya az egyik legjelentősebb beruházása. Az au-

tópálya több országot köt össze. Legfontosabb célja, hogy a teherforgalmat biztosítsa 

Európának és még mindig nem elég fejlett balkáni országoknak. A felállított feltétel-

rendszert részben elégíti ki, ennek okait a balkáni háborúk utáni szerkezetváltás és 

fejlesztési programok hiányában kell keresni. Gyenge gazdasági tényezőket akkor lehet 

erősíteni, ha Vajdaság vonzóvá válik a befektetők részére, mivel Európa bármely pont-

járól egy nap leforgása alatt megközelíthető. Vajdaságban a szomszédokhoz viszonyítva 

jóval olcsóbb a munkaerő, kedvező vámfeltételekkel rendelkezik, alacsony a jövedelmi 

adó (Szerbiában 10%, Magyarországon pl. 27%, Szlovéniában és Horvátországban 20%, 

Romániában pedig 24%). A 18%–os áfa is csábító lehet a befektetők részére (Szlovéniá-

ban pl. 20%, Horvátországban 23%). Meg kell említeni még a munkatörvény szakszer-

vezetre vonatkozó részei is, ami gyengén van betartva, s egy kapitalista befektetőnek 

hasznára válik, sőt ha fi gyelembe vesszük az euró/dinár árfolyam ingadozását, akkor 

elmondható, hogy a kivitelre termelőket segíti. Az autópálya a helyi gazdaságot támo-

gatni tudja, ha az a gazdaság szerves részévé válik.
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Krisztina László

The Cultural Industry and the Economic Crisis

The fi nancial crisis has had its effect on virtually every feature of life in the last 

few years and it still plays a highly important role in today’s economy. This article 

attempts to analyse the impacts of the crisis on the cultural industry in the European 

Union and Hungary and offers also a theoretical overview on the latest surveys and 

reports appearing on the topic. 

1. Defi ning the Cultural Industry

What is a cultural (or creative) industry by defi nition? What is the difference between 

the two? Is there any? According to the UNESCO, cultural industries “include publishing, 

music, cinema and audiovisual production and multimedia. Crafts and design are  

included... The concept has now been widened to that of ‘creative’ industries, by 

including architecture and various artistic categories, such as the visual arts, the 

performing arts etc.” (UNESCO 2011.) Cultural industry is, therefore, no more than 

a part of Creative industry. Currently, creative industry is one of the most dynamic 

sectors of the economy and of world trade and will grow more in the future, giving new 

trade perspectives to developing countries. Globally, the sector currently represents 

more than 7% of  the GWP (Gross World Product). (UNESCO 2011.)

According to O’Connor (2007), the cultural industries are industries that receive 

their primary economic value from their cultural value. Power and Scott’s (2004) 

determination includes all industries that receive their primary value from their symbolic 

value of the products and those methods which stimulate the consumer perception 

reaction. Pratt (1997) defi nes cultural industries in the literature as book-publishing, 

book-printing, fi lm-production, advertising, museums, libraries, night clubs, theaters 

and galleries. However, it is diffi cult to make a well-delimited list of these industries as it 

is very diffi cult to identify those which produce purely cultural products. Scott’s (1997) 

defi nition divides the traditional cultural economy in cultural services and cultural 

products industry categories. The biggest majority of cultural services is provided and 

maintained by the state, such as public education, arts, and museums etc. services. 

The economic importance of these industries (eg. based on the number of employees) 

has increased signifi cantly in the developed countries today. The changes in the higher 

education’s structure contributed a lot, for this, which is a much-criticized, not too 

positive benefi t of the knowledge-based society.      

Parallel with the traditional, cultural services, the so called cultural products 

industries got an increased role (such as media, publishing, advertising, entertainment 

and fashion industries), which is compared to the previous form, rather covers market-

based activities, and has resulted a more creative content and capital gains as well. 

(Kovács 2009.)
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2. Financing the cultural industry and evidence of the crisis

2.1. Financing Methods

There are various forms of fi nancing the cultural industries. In the European Union we 

mainly speak about three:

1.  In Italy and France, both of which are top-down, state-driven systems, bureaucrats 

and politicians decide how to distribute public funds. The disadvantages are that 

there is no room for lobbying, and the arts may be subject to state-infl uence

2.  In the UK, the Secretary of State of the Department of Culture, Media and Sport 

(DCMS) allocates fund to public bodies and that distributes them among various 

projects and applicants. Although, funding comes from the state, it is not the 

state which distributes it.

3.  Independent Arts Councils give expert advice on artistic quality and the way 

funds should be distributed. They have an advisory role – fi nancial decisions 

are made by the Minister of Culture. The funds are allocated by the Councils. 

(“down-to-up method)” (KLAMER et al 2006.)

However, Eastern European countries can be regarded as a different cluster, since 

several patterns are followed which are the mixture of the three categories. These 

countries try to implement Europe’s best practice. In Hungary, for example state support 

plays the biggest part in fi nancing cultural industries. 

2.2. Evidence of the economic crisis

There is no exact defi nition of an economic crisis. We can speak about a recession or 

a crisis in different sectors of the economy. An economic crisis affects more elements 

of the economy and involves long-term recession also. To analyse an economic crisis, 

the most common indicator is the GDP (the annual growth rate of the gross domestic 

product). The following table shows how the GDP changed in various regions from 

2007–2010. 

Table 1: GDP changes from 2007–2010

20007 2008 2009 2010

World 5.2 3.4 0.5 3.0

Euro area 2.6 1.0 -1.6 1.6

East and central Europe 5.4 3.2 -0.4 2.5

Russia 8.6 6.0 -0.4 2.2

Source: Inkei, 2010.

In the Euro-zone (the Euro area), GDP decreased only in 2009 but in other years the 

increase was only moderate. 

Other signs of the economic crisis were at the level of employment and at the number 

of nights spent in hotels. Both dropped markedly and constantly in the EU 27 (INKEI 

2010.)
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3. An overview of the EU cultural sector in 2009

The level of employment in the cultural sector in the EU 27 in 2009 was 3.6 million 

people, which means 1.7% of the total wage-earned. These people were employed in 

5 main cultural sectors. (CULTURAL STATISTICS 2011.) In the cultural sector, most 

employees have temporary contracts or part-time jobs. Working at home or having more 

than one job is also more typical in this sector. In the EU, 19–25% of the total labour 

force has a part-time job, twice the number of people are working at home (26 %) as in 

other sectors and 6 % of employees in the cultural sector have multiple jobs(CULTURAL 

STATISTICS 2011.) 

In 2009, CultureWatchEurope made a survey among the EU member countries on 

the trends in funding culture. The conclusions of the survey were the followings:

•  “13 of 21 countries envisage an overall reduction of budgets for culture.

•  one country partially envisages reductions.

•  52 % (11 countries) envisage cuts in the budgets of major cultural institutions, 

and 

•  9 mention reductions in subsidies to independent Art and Cultural 

organisations

•  12 countries envisage cuts to cultural infrastructure projects.

•  … , 8 countries could imagine additional fi nance for infrastructure projects to 

stimulate employment,

•  whilst only 17% (5 countries) could see an increase in the investment in creative 

industries to help generate employment.” (WIESAND 2011.)

Another study was published by SICA in October 2010 on the cultural industries of 

Europe. The study says that the economic crisis is not yet over, and countries are not 

able to give an accurate view on how the crisis has affected cultural budgets. Although 

concepts were very positive, countries believed that the subsidised sector would be 

negatively affected even in if narrowly. It was not possible to fi nd hard evidence for 

these expectations, but it is the fact that cuts were made in almost every country. There 

were direct or indirect reductions also. “Almost everywhere, ministries are cutting 

their subsidy schemes for cultural institutions….Budgets are threatened by cuts in the 

government funds used primarily by lower government authorities to fi nance their 

cultural policy. Local government authorities face diffi cult decisions.” (SICA 2010.)

•  “9 out of 21 countries with comparable results stated of the years of 2009 and 

2011, losses in their regular budget plans ranging from -4% (Austria) to -26% 

(Greece).

•  9 countries actually reported increases in their fi nancial appropriations for the 

arts and heritage, ranging from +5% (Belgium, French Community) to +38% 

(Ukraine).

•  In three countries, the regular budgets remained approximately at their previous 

level.” (SICA 2010.)

4. Effects of the Crisis on Culture

To understand how deeply the sector was affected by the crisis, we need to know how 

much money this sector lost as a direct result. 
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First of all, we should recognise two main barriers to an analysis:

1. Too short time has passed and the full lasting impacts    

  cannot be measured yet.

2. Monitoring of the cultural industry in Europe is not too 

  developed, and so it is not easy even to fi nd information  

  for evaluation.

‘Several of the main factors clearly take longer to be fully manifested. The attitude 

of European citizens to culture and their cultural habits do not change overnight. Even 

now it is too early to tell how a new economic order has affected the scale and the 

pattern of people’s expenditure of time and money on cultural occupations. The same 

applies to the behaviour of businesses and donors vis-à-vis giving to culture, whether 

this involves philanthropy or marketing sponsorship’ (COUNDCIL OF EUROPE 2011.)

4.1. Changes in the funding of culture

How did public resources for culture change? The cultural industry receives a budget 

from the EU’s Structural Funds, from central government budgets and from private 

funds also. Due to the crisis, several projects funded by the EU Structural Fund were 

cancelled or postponed during the last 3 years. In most countries of the EU, 27 member 

states, the amount from the central budget was not cut signifi cantly, and so the budget 

did not refl ect the crisis immediately. Only in some Eastern European countries did 

cutbacks during 2008 and 2009. 

The level of private funding also decreased due to the serious effect on spending 

suffered by the public. Households had had to accept lower income over the years 

in question and this naturally had a direct negative impact on cultural habits and 

consumption. 

It was also logical to expect corporate sponsorship to decrease, as corporate profi ts 

also fell. “A detailed survey of Hungarian enterprises with more than 50 employees, and 

which had a cultural sponsorship record before 2008, showed that about half of them 

suspended the decision to continue this practice in 2009. However, there is a clear (and 

positive) correlation to size: 

The bigger is the company, the bigger is the chance that it will spend on sponsorship.” 

(CULTUREWATCHEUROPE 2009.)

4.2. Changes at the administrative level

In those countries, where central government had the decisive role in fi nancing the 

cultural industries and the regional level had merely an administrative role, cuts were 

made by central government at the outset of the crisis. Although not many regions played 

a signifi cant role in fi nancing and governing, the importance of cities has increased in 

the cours of the last years. Cities were given a bigger role in fi nancing culture during the 

crisis, as national and municipal level cuts were made by central government.

“In Hungary, a large number of local authorities lost considerable amounts of money 

on bonds and loans in foreign currencies, which obliged them to make severe cuts in 

culture as well.” (CULTUREWATCHEUROPE 2009.)
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4.3. Changes by sectors

Every sector of the cultural industry was affected negatively due to the crisis. 

• Performing arts: the shock was slighter, as this sector is less exposed to 

sponsorship or donations.

• Festivals: they are key components in today’s cultural industry, but they are 

heavily dependent on sponsors. Many festivals were cancelled or postponed due 

to budget cuts.

• Museums: they were not so deeply affected by the crisis in the fi rst two years.

• Built heritage: it shows a very diverse picture. In some countries, the budgets 

remained on the same level, but in other countries budgets were cut heavily. 

• Books: it is not easy to gather information for this sector, as there are no day-

to-day data available. There is, therefore, merely suspicion rather than hard 

evidence that this sector was also negatively affected by the crisis.

• Audio-visual: production slowed down in this sector.

• Art trade: auction houses and galleries suffered at the very beginning of the 

crisis. (CULTUREWATCHEUROPE 2009.)

Conclusion

Financial crisis had a great effect on almost every aspect of economy and developed into 

a world economic crisis, and it was, of course, inevitable that it would affect the cultural 

sector as well. The aim of the paper was to give a theoretical overview of the latest surveys 

and reports published on cultural industry in the light of the economic crisis. Defi ning 

cultural industries in the European Union is still hard, as every country has its own 

traditions and practices in the fi eld. Financing of the culture is also handled in different 

ways in the European Union. We can, however, offer two general conclusions: 

• “The on-going fi nancial crisis cannot be taken as an excuse for above-average 

cuts in the arts and heritage.

• The future of cultural budgets clearly depends on the backing which “culture” 

is able to get from larger parts of the population and, consequently, in political 

circles. Where cultural policy is not fi rmly rooted in the multiple demands of 

the public and where the important role of arts, media and heritage activities 

for the social, educational and economic development of a society is not fully 

recognised, a change for the worse cannot be excluded, even after the current 

fi nancial storm calms down.” (WIESAND 2011.)
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Polyunsaturated fatty acid supplementation 

in the treatment of children with atopic dermatitis

Introduction

Essential fatty acids are long-chain fatty acids, which cannot be synthetized by 

humans, but are needed for human health and, among others, also to normal 

cutaneous function; so, our meal has to contain them. There are two main families of 

polyunsaturated fatty acids (PUFAs): the n-6 and the n-3 families. The fi rst recognised 

members of these families are linoleic acid (LA; 18:2n-6) and alpha-linolenic acid 

(ALA; 18:3n-3). Although, LA and ALA cannot be synthesized by humans, they can 

be metabolized to other fatty acids by the insertion of additional double bonds into 

the acyl chain (desaturation) and by elongation of the acyl chain. The main long-chain 

metabolites are from the n-6 series arachidonic acid (AA; 20:4n-6) and from the n-3 series 

eicosapentaenoic acid (EPA; 20:5n-3) and docosahexaenoic acid (DHA; 22:6n-3).

The role of PUFAs in the infl ammatory processes and in the atopic diseases (asthma, 

atopic dermatitis, rhinitis allergica) has been investigated for decades. Recently, the 

effect of supplementation of n-3 LCPUFA to the diet of children in different paediatric 

diseases were reviewed (AGOSTONI ET AL 2011). However, data from the literature 

suggest that in atopic dermatitis n-6 PUFA supplementation, rather than n-3 PUFA 

supplementation is effective. The most investigated form of supplementation was with 

the n-6 fatty acid, gamma-linolenic acid (GLA; 18:3n-6) and the most investigated source 

of this essential fatty acid was evening primrose oil, which contains 9% GLA. Although, 

this treatment consistently proved to be safe and well-tolerated, data in connection with 

effi cacy were inconsistent. Moreover, available systematic reviews draw conclusions 

from data obtained mainly from studies on adults suffering from atopic dermatitis. The 

aim of this systematic literature research was to collect and review data on the effect of 

supplementing n-6 PUFA to the diet of paediatric patients.

Methods

We assessed the effect of supplementing n-6 PUFA to the diet of infants, children and 

adolescents on the severity of the signs and symptoms of atopic dermatitis. To be 

included into the review, a study needed to meet all of the following requirements: 

randomized controlled trial (RCT) carried out in infants, children or adolescents 

(0–18 years), and investigating the effects of either n-3 or n-6 PUFA supplementation. 

To identify publications, the following databases were searched: the Ovid MEDLINE 
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(www.ovid.com), the Embase (www.embase.com) and the the Cochrane Library 

CENTRAL database (www.thecochranelibrary.org). The search was in the form [atop*] 

and [fatty acid] and was limited to human studies. The reference lists of all the included 

studies and review articles were also screened to identify possible studies of interest. 

Publications, which investigated both children and adults in form from a mixed group, 

or in cases the age of participants were not clearly described, were excluded.

The search was closed in January 2008; however, it was repeated in a reduced form 

(restricted to publications dating after the original closure) in April 2012. 

Results

We found 6 randomized controlled trials investigating the effect of GLA supplementation 

on the signs and symptoms of atopic dermatitis in children. In three cases, these were 

cross-over trials, in the other three cases children with atopic dermatitis were divided 

into two groups, either to receive GLA containing oils or placebo. The source of GLA 

was either evening primrose oil (BAMFORD ET AL 1985; BIAGI ET AL 1994, HEDEROS 

– BERG 1996, BORDONI ET AL 1987, WRIGHT – BURTON 1982) or borage oil (BORREK 

– HILDEBRANDT  FORSTER 1997). The main characteristics of the included studies are 

shown in Table 1. We found no randomized controlled trials investigating the effects of 

fi sh oil (n-3 long-chain polyunsaturated fatty acid) supplementation in children with 

atopic dermatitis. 

Table 1. Basic characteristics of included studies

First author, 

publication 

year

Participant characteristics

Short description 

of intervention

Duration 

of 

interven-

tion

(weeks)

Main resultsNo. of 

supple-

mented 

children

No. of 

children 

receiving 

placebo

Age of 

children 

(years)

Bamford 1985 49 *49 2–16 ages 1–12 years: 

180 mg; ages 12–
16: 360 mg GLA/

day;       placebo: 

liquid paraffi n

12 no signifi cant 

difference in 

erythema, scale, 

excoriation, 

lichenifi cation or 

overall severity

Biagi

1994

low 

dose: 16

16 2.2–8.5 high dose: 0.5/

kg/day EPO (43.3 

mg GLA/kg/day);        

low dose: 0.25/

kg/day EPO + 

0.25/kg/day olive 

oil (21.65 mg 

GLA(kg/day); 

placebo: olive oil 

8 no signifi cant 

improvement in 

the placebo and 

low dose group, 

but signifi cant 

improvement in the 

high dose group 

in itch, extent and 

overall severity

high 

dose: 16

Bordoni 1987 12 12 2–4 267 mg GLA/day; 

placebo: olive oil

4 the eczema of the 

GLA-treated children 

signifi cantly 

improved in 

comparison with 

that of placebo-

treated children
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Borrek 1997 12 *12 3–17 360 mg GLA;    

placebo: maize 

seed oil

10–14 no signifi cant 

improvement of 

the eczema under 

treatment compared 

to placebo

Hederos 1996 30 30 1-16 ages 1–12 years: 

320 mg

over 12 years: 

480 mg GLA/

day;       placebo: 

sunfl ower oil

16 no signifi cant 

difference between 

supplemented and 

placebo group in 

redness, dryness, 

crusts, excoriation, 

lichenifi cation and 

overall severity

Wright 1982 low 

dose: 20 *38

0.7–14

low dose: 90 

mg, high dose: 

180 GLA/day; 

placebo: liquid 

paraffi n

12 in the low dose group 

only itch, in the high 

dose group also 

scaling and general 

severity improved 

signifi cantly superior 

to the placebo group

high 

dose: 18

*studies with crossover design

Four of the included studies investigated also the effect of GLA supplementation on 

the fatty acid composition of human tissues. Hederos and Berg (1996) found signifi cant 

increase in the levels of DHGLA and AA after supplementing the children with atopic 

dermatitis with daily 320 mg or 480 mg GLA; in the placebo group there was no signifi cant 

change in the fatty acid composition of blood total lipids. Bamford et al (1985) observed 

a signifi cant increase in plasma AA values in atopic children supplemented with 180 mg 

GLA per day, however, they saw no signifi cant change in plasma fatty acid composition 

after supplementing atopic children with 360 mg GLA/day. Biagi et al (1994) observed 

signifi cant increase of total n-6 fatty acids in both (low dose: 21.65 mg, high dose: 43.3 

mg GLA/kg/day), and that of DHGLA in the high dose group. Bordoni et al (1987) 

observed signifi cantly higher DHGLA concentrations in the GLA supplemented group 

after a short-time intervention with 256 mg GLA/day.

Discussion

Several studies indicated in the last decades that a dietary defi ciency of the n-6 fatty 

acids can result in skin abnormalities (HORROBIN 1989); while the same connection 

could not be demonstrated for n-3 fatty acids. In the normal skin epidermis, the 

omega-6 fatty acid, LA is converted to 13-hydroxyoctadecadienoic acid (13-HODE) 

and is transformed to GLA only in negligible amounts. 13-HODE is important because 

it exerts anti-proliferative and moderate anti-infl ammatory effects and so, it plays 

a role in attenuating infl ammatory and proliferative cutaneous disorders (ZIBOH  – 

MILLER – CHO 2000). GLA is converted in the epidermis to DHGLA, but is not further 

converted to AA, because of the absence of delta-5-desaturase in human skin. This 

conversion is important, because DHGLA is precursor of infl ammatory mediators, such 

as prostaglandin E1 (PGE1) and 15-hydroxy-eicosatrienoic acid (15-HETrE), which 
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both have anti-infl ammatory effects. Consuming a diet high in GLA leads to the higher 

amounts of GLA in the epidermis, and to the increased epidermal generation of PGE1 

and 15-HETrE; while the decreased supply with GLA may lead to the imbalance of the 

infl ammatory-anti-infl ammatory processes. 

Figure 1. Metabolism of dietary linoleic acid (LA) and gamma-linolenic acid (GLA) 

in the skin epidermis
* enzymes defi cient in the skin epidermis

In atopic dermatitis it has been hypothised that the metabolism of essential 

fatty acids is disturbed, and the disturbance may lead to imbalance of infl ammatory 

processes, and, consequently to the development of atopic symptoms. Defi ciency of 

GLA may be caused by the lower activity of delta-6-desaturase, which is considered 

to be the rate-limiting step in the desaturase-elongase pathway of essential fatty acids. 

Several studies showed slightly elevated LA values, but lower levels of GLA and other 

longer-chain metabolites in the blood confi rm this hypothesis (MANKU ET AL 1984; 

STRANNEGARD ET AL 1987). However, in a case-control study carried out in children, 

Focke et al (FOCKE ET AL 2005) found no signifi cant difference in LA, DHGLA and ALA 

concentrations between children with atopic dermatitis and non-atopic controls.

A large number of supplementation studies were carried out, mainly with GLA 

containing oils to investigate whether this treatment can decrease the severity of 

the atopic symptoms. Morse et al (MORSE ET AL 1989) showed, in a meta-analysis 

including ten studies investigating mainly adults, that evening primrose oil (EPO) 

treatment was effective in relieving itching; moreover, patients, who had the greatest 

increase in their n-6 PUFA levels (GLA, DHGLA, AA) had the greatest improvement 

in their eczema scores. In another meta-analysis, which aimed to summarize the 

results of placebo-controlled trials investigating the effects of either n-3 or n-6 essential 

fatty acid supplementation on the symptoms of atopic dermatitis without any age-

limitation, authors were able to include nineteen trials of GLA and fi ve trials of fi sh oil 
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supplementation (VAN GOOL – ZEEGERS – THIJS 2004). By conducting a meta-analysis 

from 11 of the GLA supplementation studies, a nonsignifi cant tendency of clinical 

improvement was observed. The effect of fi sh oil estimated in a meta-analysis of three 

trials on the symptoms of atopic dermatitis was not effective.

In children, we found only six RCTs investigating the effects of GLA supplementation 

on the severity of atopic symptoms. The results of these studies are inconsistent: in 

some cases a lower dose of GLA was effective to reach a clinical improvement, in other 

studies even a larger dose of GLA could not improve the symptoms of atopic dermatitis. 

Moreover, in studies where also blood lipid fatty acid composition was determined, 

no clear connection had been seen between the enrichment of GLA and its longer 

chain metabolites in the blood lipids and the improvement of skin condition. It is to be 

mentioned that three of the studies were cross-over trials conducted without a wash-out 

period; this fact may also have a moderate infl uence on the results. 

We conclude that n-6 fatty acid supplementation is of no proven effect for the 

treatment of atopic dermatitis in children. Further studies are needed to determine, 

whether there is a subgroup of children (according to age or disease severity) which 

eventually shows a better response to this kind of treatment.
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Péter Kristóf Makai

Autlook

 Problems of Representing Autism in Contemporary Anglophone Literature

Introduction

The human developmental variation known as autism is such a heterogeneous a 

condition as any on humankind’s grand palette of personality and behaviour. Since 

its fi rst descriptions recognising it as a distinct type of neurobehavioural confi guration 

on both sides of the Atlantic by (KANNER 1943) and (ASPERGER 1944), it has leapt into 

the professional and public limelight in the last thirty years, which owes as much to the 

increase in diagnoses, research grants and more effective therapies as to the powerful 

impact of the condition upon those who encounter it or whose lives are intertwined 

with autism. This impact has created a series of cultural ripples whereby novelists, 

fi lmmakers and performing artists engaging autism in the fi ctional and artistic realm. 

Today, memoirs, autobiographies, TV dramas, novels and even musicals sing the diffi cult, 

sometimes exasperating but enchanting and above all, fascinating world of autism.

While trying to understand autism on the neuropsychological or genetic level as it 

pertains to real human beings has had many pitfalls and false starts, our knowledge 

about autism, its origins and effects on human cognition as well as on our larger 

society is steadily growing (RUTTER 1999). Similarly, but with much less investigation 

dedicated to it, fi ctional depictions of autism present their own problems, albeit these 

are somewhat less momentous than those directly affecting those living with autism. 

In my paper, I would like to outline one of the representational problems in novelistic 

treatments of the autistic spectrum condition, the literary theoretical problem of reading 

fi ction that feature point-of-view character(s) living on the spectrum, which concerns 

readerly empathy, and how it is invoked in such novels.

Works like Elizabeth Moon’s Speed of Dark (2002), Claire Morrall’s The Language of 

Others (2008) or Jodi Picoult’s House Rules (2010) all feature point-of-view characters 

on the spectrum, thus, we get to see the social world through their eyes, a world that 

is bewildering for them because of its unpredictability and incomprehensibility as a 

result of their condition. However, in depicting just how hard it is for autists to navigate 

themselves in the social world, often being unable to gauge the inner lives of other 

characters, readers are prompted to empathise and simulate the internal workings of 

someone who would, by defi nition, have serious problems with social mindreading. 

In this paper, I would like to explore why autism fi ction matters, which I intend to 

achieve by reviewing some developments in cognitive science, a social-minds approach 

to narratology and its relevance to autist fi ction, after which I will proceed with 

outlining the current clinical picture of autism and one of its most salient characteristic, 

alexithymia, in order to arrive at conclusions about the rationale for producing autistic 

fi ction and what it tells us about some of the more joyous and puzzling elements of the 
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human condition. I begin with describing a component and a process of the human 

mind which enables us to draw inferences from social stimuli and predict the behaviour 

of other human beings, called metacognition, its basis, the theory-of-mind mechanism, 

and the paths we take to fi gure out others, theory-theory and simulation theory. Then 

I go on with describing how this function of ours is activated in reading fi ction via the 

enactive imagination, empathy and how socially oriented narratology foregrounds the 

importance of fi ction as something that is caused by, happening to and between human 

minds. Later, I demonstrate how some or all parts of this mechanism are impaired in 

autism, and what this impairment in turn means for social cognition and empathy. 

Finally, I integrate these at times disparate but ultimately consilient strands of evidence 

to highlight the uses and pleasures of autism fi ction.

Reading real minds

Our success as a society, our ability to build communities and our skill in understanding 

other human beings depends on our complex cognitive capabilities that provide us 

with behavioural templates and predictions based on the signs other conscious agents 

produce, which include, but are not limited to language, facial expressions, posture, 

tone of voice and nonverbal gestures. This ability of ours to predict the internal states of 

others in a roughly accurate manner based on our outward disposition is termed “theory 

of mind” by scientists studying social cognition. The “theory of mind” (henceforth ToM) 

module is considered as our primary cognitive tool for judging the actions of others in 

terms of intentional states, that is to say, it is our compass in predicting how other people 

would feel or act in a given situation. It is a mechanism also used in our manipulation of 

the social world; you simply cannot get what you want without knowing how you can 

get others to cooperate.

Within this framework of mentalisation, there are two rival formulations or how 

we come to know mental states, and, crucially how we mind others: the somewhat 

awkwardly named theory-theory (TT) and its younger counterpart, simulation theory 

(ST). TT is the account with more pedigree and a longer history in the psychological 

and philosophical literature (GREENWOOD 1991; GOPNIK – MELTZOFF 1997). For our 

purposes, we can say that theory-theory is a model of learning which suggests that the 

human mind conceptualises other minds according to a so-called “folk psychology,” a 

set of unwritten but clearly delineated rules which we acquire from childhood onwards 

very much like a scientist would, by testing very basic theories of how people act and 

what internal states would bring about which outcomes. Furthermore, these basic rules 

we acquire could equally well be wielded theoretically by any other sentient alien spe-

cies who can process propositional knowledge. Although this way of envisaging social 

cognition processes as discrete principles acquired through experimentation was very 

promising since it offered the prospect of empirical (dis)confi rmation, theory-theory 

has run into severe problems both in its theoretical articulation of social learning and 

in evidence coming from several interlocking strands of experimental science (BISHOP 

– DOWNES 2002).

One defect in TT approaches to mentalisation is that for the most part, they are 

unable to incorporate the embodied aspect of social cognition, including the reason 

for the existence and function of mirror neurons, as well as neuroscientifi c evidence 

for our use of empathy in our everyday epistemology (RIZZOLATTI – CRAIGHERO 
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2005). A glaring failure of TT, especially relevant to our discussion here, is its inability 

to plausibly explain one of the core defi cits of autism, namely autists’ well-known 

impairment in predicting and navigating the social world because they lack a theory of 

mind. On the other hand, simulation theory in its various formulations is much more 

successful in integrating neuroscientifi c and experimental fi ndings (GOLDMAN 2006, 

GORDON 1995). In short, ST claims that we do not come to know how other people are 

likely to act or feel because we appraise and evaluate the external conditions and come 

up with a reasoning based on theoretical calculations; for the most part, we feel what 

others feel because when we mentalise, we effectively create neurologically similar 

states of mind, acting on much the same brain regions as would be affected when we 

ourselves were to go through these events. In other words, our understanding of others’ 

intentions and feelings comes from cognitively putting ourselves into another’s mental 

shoes. By running our involved cognitive apparatus off-line, that is, without actually 

having a pain response when we see others hurt themselves, we get a fairly accurate 

picture of how others would feel or act because of our shared neurological make-up, 

but with the benefi t that we are sheltered from being impelled to act upon the perceived 

mental state. This is not to say that genuine empathy and action arising from it cannot 

follow the mental simulation. On the contrary, to date, ST is the most compelling 

psychological framework for explaining how empathy arises from embodied cognition 

processes (but see MICHLMAYR 2002 for unresolved issues).

Reading fi ctional minds

An exciting by-product of simulation theory is its applicability to the issue of the 

origins of, and empathetic responses to fi ction. Alvin Goldman, one of the proponents 

of ST claims that mental simulation works through eliciting responses of enactive 

imagination, and this not only underpins social cognition in the real world, but it can 

be evoked through suffi ciently salient visual and verbal cues. In his words: 

According to the E-imagination hypothesis, affective responses to fiction occur because 

fiction serves as a series of textual or theatrical props that fuel a viewer’s or reader’s 

E-imagination into producing all sorts of surrogate states. The states are surrogates of 

believing, seeing, desiring, and so forth, and many bear a close resemblance to their 

natural, nonsurrogate counterparts. Thus, just as the natural counterparts are apt to 

generate certain emotions, the surrogates are apt to generate roughly similar emotions. 

(GOLDMAN 2006. 284.)

This suggests that fi ctional works are the communal, cultured versions of what 

occurs in each of us throughout our daily lives, as artistic works exploit our shared 

neurological dispositions towards mentalising, or attributing internal states of mind, 

emotions and intentions to conscious agents in an attempt to explain their behaviours. 

Indeed, one of the prime ingredients of stories according to narratologist David Herman 

is the element of “what it feels like,” the qualitative, experiential component of cause 

and effect relationships as they unfold in a storyworld inhabited by human characters 

(or characters who we can interpret along mentalising lines) (HERMAN 2009). In this 

respect, the greatest value of stories is that they can convey to us how (other) people 

would feel in particular situations as they undergo, or as is more often the case, have 

undergone events that are worth telling for some reason. This is, granted, a rather 
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mundane expression of complex reasons for writing and appreciating fi ction, but it 

serves our present purposes eminently well since it focuses on why fi ction can be 

effective, how it can move people both emotionally and, in some rarer cases, to social 

action as well.

While there have been a number of sober and passionate critiques of an empathetic 

emotional response to fi ction (see KEEN 2007, 145–168), it can well be argued that 

empathy or enactive imagination is our primary method of interpreting fi ctional 

characters, even though this method of engagement might prove to be self-deceiving 

in some cases. Despite our common-sense understanding that we cannot inhabit 

the body and mind of another person, in light of evidence from neuroscience and 

experimental psychology, there is more truth in the phrase “I feel for you” than we 

would think or dare acknowledge. Part of what makes fi ction gripping to read or write, 

watch or perform is that we become, for however short a time and in however imperfect 

a fashion, another person. What happens to characters on the screen or on paper, in 

some important sense, happens to us. Although the details of how this exactly comes 

about on the neural level is still under scientifi c debate, we can safely declare that in the 

case of fi ction, on the phenomenological level this amounts to us instinctively feeling at 

one with other, only quasi-existing beings (either interpreted through another person’s 

acting performance or our own imagination) when we are intimated how something 

extraordinary happened to them.

Reading the autistic mind

Autism as a neurological variety is famous for the impairment it causes in understanding 

other minds. There are three main areas of life affected by the condition which is called 

the autistic triad of impairments. Following (WING – GOULD 1979), the still current 

DSM-IV-TR lists qualitative impairments in the domain of social interaction (focusing on 

atypical nonverbal behaviour, emotional sharing and social reciprocity), communication 

(incl. delayed/lack of spoken language, idiosyncratic or stereotypical language use, 

impairment of conversational and other related skills), and in fl exible behaviour (such 

as ritualistic behaviour, non-functional play, and a stereotypically narrow range of inte-

rest) as essential to autism. Since we are not currently in a position to diagnose autism 

via genetic screening or imaging technologies, these diagnostic criteria are strictly on 

the behavioural level. 

Nonetheless, over the years there have been a number of theories, some more 

plausible, others less so, and a few others downright fallacious, as to what the underlying 

causes of autism are. The three most serious hypotheses that have been vying for research 

attention this past twenty or thirty years (BARON-COHEN 1995; HAPPÉ – FRITH 2006; 

OZONOFF 1994), and for all of which we have experimental evidence, suggest that 

people with autism have neurocognitive impairments in their executive functions (e.g. 

planning complex behaviour, executing them, blocking obvious but wrong behavioural 

answers, and so forth), they process information in a detail-oriented manner (meaning 

they have a synecdochic mind, unable to see the big picture), and fi nally their theory-

of-mind mechanism is impaired (i.e.: they have problems inferring the internal states 

of others, resulting in autists being less capable of predicting neurotypical behaviour). 

These once rival but now consilient explanations do not yet converge on one single 

neurological or developmental root cause of autism, and it is unlikely for a long while 
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for one such easily locatable cause to surface (RUTTER 1999). Even so, for the purposes 

of understanding empathy in neurotypical and autistic people, the most important is 

perhaps the impairment of the ToM mechanism, and its “pathways” of ST and TT, to 

come up with ideas of what others feel and think or would do.

For autists, the impairment of ToM and the subsequent metacognitive abilities 

comes as much from being at odds with naming, processing and regulating their own 

emotions as with interpreting others. In its more severe forms, this peculiarity of the 

human mind is called alexithymia. Alexithymia is very similar and indeed overlaps with 

the higher end of the autistic spectrum, since both are characterised simultaneously 

by a reduced capacity for imaginative play and fantasy, stimulus-based or operative 

thinking, the inability to name, describe emotions or attach an emotional label to social 

agents’ behaviour and intentional state, and those with the condition are often described 

by others as inappropriate, dead inside or lacking basic humanity (FITZGERALD – 

BELLGROVE 2006). It cannot be emphasised often enough that we know these people 

to be fully human, only living with a cognitive disability that is socially paralysing 

because they do not show physical, outward signs of disability, and those who tend 

to interpret social behaviour along mentalistic lines are more likely to say that these 

people have a morally fl awed character, an assessment obviously wrong in light of our 

current psychological evidence for the validity of the condition. 

Alexithymia is important for both reading the autistic mind and the aesthetic 

experience, since its existence suggests that understanding our own emotions, the 

emotions of others, (pro)social behaviour, make-believe and imaginative fi ction are 

very tightly interconnected abilities of the human mind. Take any of the more basic 

neurological components out, you will have cascading effects on all the supervenient 

levels. If you have problems imitating social stimuli in early infancy onwards and are 

drawn more towards non-social stimuli, you will more likely not to be able to express 

your emotions because you will not know who to direct it towards and for what reason, 

therefore you will also be impaired in decoding facial expressions and other social 

cues, resulting in reduced simulational metacognitive ability, which in turn affects the 

enjoyment of some, if not most social situations, and when it is taken offl ine, fi ction 

in its more social forms that require mindreading to interpret events of make-believe, 

human-like agents. This cascading chain can start on some of the higher levels, too, 

and alexithymia’ partial overlap with autism is a good example of the manner in which 

all these neurocognitive skills are affected. Alexithymia, whether arising from autism or 

not, affects social and emotional life to a considerable degree, while full-blown autism 

has it in its most expressed form, transmitted genetically, appearing very early on in 

development, and it is extant throughout one’s whole life. 

Resolving a paradox?

I have set out to describe in this paper one of many implications for the existence of 

and the rationale behind creating fi ctional works in which one of the point-of-view 

characters is on the autistic spectrum. We have established that we are able to manage 

our social life because we are endowed with human-specifi c cognitive mechanisms 

for interpreting agent-like behaviour in mentalistic terms. We can either come to this 

similar to how a child explores and experiments with the world, drawing inferences 

and creating tacit rules upon hard-wired curiosity, as theory-theory posits or through, 
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perhaps just as hard-wired, mechanisms for social imitation, instinctive empathy and 

enactive metacognition, championed by simulation theory. Then I pointed out how this 

can go haywire in autism, and how impairment in this system affects a wide variety of 

social behaviour. There is one fi nal question surrounding the topic of autism fi ction I 

have not yet tackled here, and that is the question of whys and wherefores.

Why would anybody read autistic fi ction? After all, neurotypical people are much 

better at interpreting social cues and one null hypothesis would be that they are simply 

not interested or would even disprefer a kind of fi ction in which viewpoint characters are 

patently worse at inferring emotional, intentional states from social cues. As is readily 

apparent from book sales, this is hardly the case. Fiction with autistic characters is here 

to stay, for a while at least. A plausible and common sense hypothesis is that today there 

are plenty of people with an autism diagnosis, and they are more visible. Couple this with 

the fact that due to differences in neurology and cognition, typically developing people 

cannot understand or predict them, and we see just how much curiosity is aroused by 

autism in others who encounter the condition, and an imaginative look into the mind of 

a fi ctional autist would help with neurotypicals empathetically responding to the needs, 

plights and joys of those of us who are less able to function in the social world. This is 

a hypothesis I am sympathetic towards, as the way these novels are marketed defi nitely 

suggest an audience with a strong epistemic curiosity and their need to empathise. 

It is crucial at this point to distinguish between two sources of empathy here. On the 

neural level, empathy can come from an appropriate processing of cognitive information 

related to one’s or another’s emotional and intentional states, which has been termed 

cognitive empathy, because it depends on the cognitive awareness of others. This is 

only one half of the equation though. There is also a more restricted level of empathy, 

rule-following empathy, which, because it speaks to our basic capability for affective 

responses, has been called affective empathy (KRAHN – FENTON, 2009), but I consider 

the latter formulation somewhat of a misnomer. This form of empathy allows for the 

possibility to retain autists’ experimentally demonstrated moral agency without the 

need to posit an unimpaired ToM mechanism or any gut fellow-feeling. Understanding 

the prosocial behaviour of autists as arising from rule-following empathy not cognitive 

empathy also means that their empathetic skills can be improved with proper, autism-

specifi c training of social skills, including the interpretation of facial expressions, 

educating about tone of voice and the pragmatic aspect of communication, while also 

breaking down complex social expectations into simpler rules, albeit ones gradually 

rising in complexity and fl exibility.

The most signifi cant lesson one can take home even from such a sparse account as 

this is that what we learn from the autistic mind and how it operates tells us much about 

empathy, social life and what complexity underlies our most sublime feelings of enjoying 

fi ction, too. And this is where my second, complementary hypothesis comes from. In 

reading autistic fi ction, neurotypicals (and some fi ctionally-inclined autists, too!) can 

learn much more about the social world, how it works and how things can go wrong when 

we depend too much on our own assumptions about mindsets. In this articulation of the 

reason for creating and reading autism fi ction, I also consider that at least some autists also 

learn about themselves and their interaction with other people, not in a psychopedagogical 

or educational setting, but one that also shows autists how neurotypicals see and imagine 

them, something that is at times lost in teaching adaptive behaviour, or discussed only 

in basic terms. Allowing a more diverse reader base is one way we can proceed from a 

simpler “neurotypicals-are-fascinated-by-autism” account towards a more inclusive, less 
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mental freakshowy reading of these works. My fi nal addition to this is that autism fi ction, 

for autists and neurotypicals alike, can hint at or demonstrate the cascading effects of 

neurological difference up to metacognition, and further up the supervenience scale, a 

metafi ctional awareness of empathetic engagement with fi ctional works as well. This 

is knowledge needed by each and every one of us not only because we become better 

readers of fi ction by it, but better readers of others too, a skill we all need to exercise day 

after day, establishing a more empathetic society along the way.
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Márkus Beáta
 

„Malenkij robot” Püspöknádasdon

A második világháború végének közeledtekor, 1944. december 16-án Sztálin elren-

delte Románia, Jugoszlávia, Magyarország, Bulgária és Csehszlovákia megszállt 

területein a munkaképes német lakosság mozgósítását a Szovjetunió területén vég-

zendő munkára.1 Magyarországról ennek értelmében 31 923 főt szállítottak el 1945. 

február 2-áig,2 ebből kb. 5 000 főt Baranya vármegyéből.3 Tanulmányomban a hatá-

rozat végrehajtását és következményeit mutatom be mikroszinten, lakóhelyemen, 

Mecseknádasdon (azaz 1951-ig használatos nevén: Püspöknádasdon), miközben az 

eseményekkel összefüggésbe hozható előzményekre is kitérek. 

A község a vármegye északkeleti szegletében, Tolna vármegye közelében található, 

a korszakban a pécsváradi járáshoz tartozott. A középkor óta lakott, a török hódoltság 

után, a 18. század elején érkeztek ide az első német telepesek,4 csakúgy, mint a térség 

többi településére; ekkor alakult ki az ország legnagyobb összefüggő német nemzetisé-

gi területének számító Schwäbische Türkei Baranya, Tolna és Somogy vármegyékben. 

A tartósan megtelepedő svábok abszolút többséget alkottak Püspöknádasdon. Ezt bizo-

nyítják a vizsgált eseményeket megelőző utolsó népszámlálások adatai is: 1930-ban a 

2642 lakosból 2442 volt német anyanyelvű (92%),5 1941-ben a 2480-ból 2310-en (93%) 

vallották magukat annak,6 illetve 2039-en német nemzetiségűnek (82%).7 

A trianoni határokon belül korábban példátlan mértékűvé vált a magyarok többsége, 

a nemzetiségek az összlakosság mindössze 10,4%-át tették ki,8 közülük a legnépesebb a 

német volt. A magyar nemzetiségpolitikát a két világháború közt kettősség jellemezte: 

egyrészt hangoztatta a kisebbségvédelem fontosságát a határokon kívül rekedt magyar-

ság érdekében, másrészt a határokon belül erőszakos asszimilációs politikát folytatott. Az 

erőltetett névmagyarosítás, az iskolai oktatási nyelv az igények fi gyelembevétele nélküli 

magyarrá tétele előremozdította a németek asszimilációját, ugyanakkor megteremtette az 

ellenállásnak azokat az alapjait, amelyekre a későbbi kulturális, majd politikai szerveze-

tek építeni tudtak. Ezek közül az első az 1920-as évek elején létrejövő Bleyer Jakab-féle 

Ungarländischer Deutscher Volksbildungsverein (Magyarországi Németek Népművelési 

Egyesülete) volt, amely elsősorban a vidéki németség kulturális szervezeteként azonban 

nem volt képes megállítani az asszimilációt:9 az 1930-as népszámlálás eredményei szerint 

a németek száma az országban nem érte el a félmilliót, arányuk 5,5% volt. Ebből kiválva 

1 VIDA 2005. 65 –67. 
2 VIDA 2005. 100–101.
3 ZIELBAUER 1990. 28. 
4 MAKK 2001. 8. 
5 NAGY 2010.
6 DÁNYI 1982. 176–177.
7 CZIBULKA 2004. 334. 
8 SPANNENBERGER 2000. 50.
9 VITÁRI 2004. 308.
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alakult meg a Basch Ferenc vezette Volksbund der Deutschen in Ungarn (Magyarországi 

Németek Népi Szövetsége) 1938. november 26-án, amely élvezte az ekkorra Németor-

szágban szilárd hatalommal rendelkező náci rezsim támogatását is. 1940 augusztusában 

a bécsi jegyzőkönyv aláírásával a magyarországi német népcsoport kizárólagos képvise-

letét a szervezetre bízták,10 amely ekkortól valódi politikai szervezetté vált.

Földrajzi elhelyezkedését tekintve Püspöknádasd a reprezentatív események köze-

lében volt; a Volksbund 1939. április 29-ei cikói zászlóbontása,11 a Deutsche Jugend 

(Német Ifjúság) 1941. június 29-ei megalakulása Mágocson pár órányira volt csupán,12 

a helyiek gyermekei által látogatott, 1942-ben megnyílt hidasi Volksbund iskola még 

annyira sem.13 

Sejthető, hogy ezek az események Püspöknádasdon sem maradtak hatástalanul; 

1931. február 28-a óta működött a településen a Volksbildungsverein 124 taggal.14 Noha 

a visszaemlékezések alapján ez az egyesület a kultúra művelésére és a közös kikapcso-

lódásra adott lehetőséget, beszédes az a dokumentum, amelyben a pécsváradi főszolga-

bíró nem ad engedélyt 1934. január 19-én az egyesületi gyűlésre, tekintettel a környező 

településen bekövetkezett zavargásokra a hasonló rendezvények után.15 Ha a hatóságok 

veszélyesnek tartották ezt az egyesületet, még nagyobb aggodalomra adhatott okot a 

Volksbund fi ók megalakulása a községben 1940. augusztus 28-án.16 

Erre utal a helyi plébános, Fényes Antal válasza egy püspöki körlevélre 1943 ápri-

lisában. Megtudhatjuk, hogy bár a falu német, a lakók hazafi as magatartása nem ad 

okot panaszra. Az utóbbi időben azonban „a lakosság igen nagy százaléka csak itt él, 

magyar kenyeret eszik, de szíve-lelke másutt van, hazája nem itt van, másnak drukkol 

és várja, hogy megvalósuljon legszebb álma: pusztulása mindannak, ami magyar és a 

német uralom bevonulása”.17 

A faluból 1942-ben 12-en, 1943-ban 20-an léptek önként SS-alakulatokba;18 az össz-

lakossághoz képest ez igen alacsony szám, tehát a Volksbund politikai propaganda-

tevékenysége a helyiek érdektelenségével találkozott. A német megszállást követően 

német-magyar megállapodás született a népi németek igénybevételéről a német hadse-

regben, ennek eredményeként 1944. szeptember 1–15. közt zajlott Püspöknádasdon a 

kényszersorozás. 

A háború ekkor már a végéhez közeledett, novemberben a III. Ukrán Front el-

érte a Dunát és a sikeres átkelést követően megkezdődött Baranya felszabadítása. 

Püspöknádasdot november 28-án érték el, az itt állomásozó német katonák Szászvár 

irányába elmenekültek, így komolyabb összecsapás nem történt.19

A lakosság egy része nem sokáig örülhetett, hogy nem esett bántódása a Vörös Had-

sereg átvonulásakor. 1944. december 12-én az alispán nemzetiségi kimutatást kért a 

körjegyzőtől a településen tartózkodókról; az összeírás szerint ekkor 445 magyar (21%), 

1601 német (77%) és 27 cigány (1%), azaz összesen 2073 fő volt a községben,20 amiből 

látható a háborús veszteség, ide számítva a hadifoglyokat és elmenekülőket is. 

10 VITÁRI 2004. 310. 
11 TILKOVSZKY 1978. 54–55.
12 TILKOVSZKY 1978. 157. 
13 TILKOVSZKY 1978. 208. 
14 MAKK 2001. 10. 
15 FÜZES 2000. 138. 
16 MAKK 2001. 13. 
17 PPL I. 1. b. 3818/1943.
18 MAKK 2001. 16–17.
19 MAKK 2001. 19–20.
20 BML V. 166. a 3691/1944.
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A faluban karácsonykor hirdették ki a pécsi orosz katonai parancsnokság 3. szá-

mú parancsát a német származású munkaképes személyeknek a közvetlen mögöttes 

területen végzendő közmunkára való mozgósításáról,21 melynek értelmében a 18–30 

éves nők és 17–45 éves férfi ak december 29-én 12 órakor kötelesek voltak Pécsett, a 

Lakits laktanyában jelentkezni. A német származás megállapítását a helyi elöljáróság 

feladatául tették meg, irányadó az 1941-es népszámlálás anyanyelvi és nemzetiségi ada-

tai voltak, de mozgósítani kellett azokat is, akik „magatartásuk folytán a németekhez 

számítandók”. 

A püspöknádasdiak december 26-án hajnalban indultak útnak Pécsváradra,22 ahon-

nan kb. 10 főt elengedtek rossz egészségügyi állapotuk miatt. Hogy a többieket hová 

viszik, ekkor még nem tudták, a pécsi reptér romjainak eltakarítása és bácskai kukori-

catörés a leggyakoribb,23 amire a túlélők emlékeznek; az ilyen félrevezetésekből ered a 

gyakran használt „malenkij robot” kifejezés, ami oroszul egy kis munkát jelent. 

Hasonló események zajlottak vármegye szerte, amely ellen a hozzátartozók és a 

munkaadók is felléptek, például a nagymányoki bánya megkísérelte 9 püspöknádasdi 

dolgozójának igazolását.24 Az alispán a hónap végén tárgyalásokat folytatott a pécsi 

orosz katonai parancsnokkal, aki ígéretet tett a németként igénybe vett magyar nem-

zetiségűek hazaengedésére, amennyiben azok politikai magatartására a korábbiakban 

nem esett kifogás.25 Megindult ezen személyek összeírása; a megfelelő nemzetiséget 

és magaviseletet ugyanannak a helyi elöljáróságnak kellett igazolnia, amely egyszer 

már összeírta őket, tehát a mentesítésekkel a saját hibáikat leplezték volna le. Ilyesmire 

Püspöknádasdon nem került sor, hiszen az 1941-es népszámlálás eredményei alapján 

aligha volt, akit igazolhattak volna, így a 162 mozgósított nádasdi (112 nő és 50 férfi ) 

Szovjetunióba szállítása elkerülhetetlenné vált. Január 11-én kísérték őket a vasútállo-

másra, és a bevagonírozás után megkezdődött közel egy hónapos útjuk olyan körülmé-

nyek közt, hogy már út közben is voltak a szállítmánynak halottai. 

1945. január 19-én az alispán újabb mozgósítást rendelt el, mivel a városi orosz 

katonai parancsnok szerint a vármegye területén még legalább 4000 olyan német volt, 

aki eddig nem vonult be közmunkára.26 Újabb 30 főt indítottak útnak január 23-án, akik 

korábban távollét vagy betegség okán maradtak ki, őket azonban Pécsváradról haza-

engedték. Feltehetőleg az oroszok előzetesen megadott létszám elérésére törekedtek, 

ennek fi gyelembe vételével rendeltek el újabb sorozást, vagy épp tudták a betegeket és 

kisgyermekes anyákat elengedni. 

Az elszállítottak egy része elbeszéléseik alapján a Groznij közeli Andreski és Stari 

Promislav lágerekbe került. Dolgozniuk nyáron kolhozban, télen romeltakarításon, 

árokásásnál, vasútépítésnél kellett. A rossz körülmények miatt 1945-ben kitörő malá-

riajárványban többen életüket vesztették, emiatt decemberben útnak indult hazafelé az 

első betegszállítmány; az otthon maradottak tőlük kaptak hírt először hozzátartozóik-

ról. Üzenetváltásra ugyanis ekkor még egyáltalán nem, korlátozottan 1946-tól volt lehe-

tőségük. 1946 áprilisán a munkatáborban kiválogatták a legerősebbeket, őket átvitték 

az Urál-hegység közelébe.27

21 BML V. 166. a. 3698/1944.
22 DÉKÁNY 2001. 129. 
23 WALTERNÉ 2010. 129.
24 BML V. 166. a. 3697/1944.
25 BML V. 166. a. 3700/1944.
26 BML IV. 410. b. 329/1945. vagy BML V.166.a 33/1945. 
27 WALTERNÉ 2010. 131.
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Az elszállítottak mellett az otthon maradottak is nehéz helyzetbe kerültek, mivel 

az igénybevétel pont azt a korcsoportot érintette, akik az ország gazdasági életének 

újraindításához szükséges munkaerőt szolgáltathatták volna. Az ország vezetése le-

hetőségeihez mérten igyekezett a helyzetükön javítani, 1945 februárjától hadigondo-

zásban részesítették „azon hozzátartozókat is, akiknek családfenntartóit, mint néme-

teket, vagy egyébként a szovjet katonai hatóságok munkára igénybevettek, és az ország 

területéről elszállítottak”,28 itt azonban következik a megfelelő politikai magatartást 

feltételül szabó kitétel, így valószínű, hogy püspöknádasdiak ebben a segélyben nem 

részesültek. A hozzátartozók szociális támogatásának ügyei az 1945 májusában létre-

jött Népgondozó Hivatal hatáskörébe kerültek.29 Október 1-jén az alispán elrendelte a 

szovjetek által külföldi munkára vittek segélyezését, amely abban az esetben is járt a 

hozzátartozóknak, ha nem tudták hitelt érdemlően bizonyítani, hogy az illetőt való-

ban kivitték az ország határai közül.30 Ennek alapján íratták össze november 22-én a 

hadigondozottakat, akik között találhatunk Oroszországba hurcoltakat is.31 A segély-

re sokaknak valóban szüksége volt, ez látható abból a november 13-ai kérelemből is, 

amelyben egy Szovjetunióba szállított felesége kér anyagi segítséget gyermeke számá-

ra, mivel ő maga beteg és nem tud dolgozni.32 

1945. május 22-én az alispán kimutatást kért a körjegyzőktől, mivel a „Baranya 

vármegye területéről a szovjet katonai hatóságok által különböző időpontokban és kü-

lönböző okokból elszállított egyes személyek felkutatása, illetve szabadon bocsátása 

érdekében a vármegye főispánja a magyar kormányhoz előterjesztést tett”.33 Az eddigi 

felhívások sikertelenségét a kormány a kérelmek adatainak pontatlanságával indokolta, 

ezért űrlapokat bocsátott ki, amelyekre az elhurcoltak adatait kellett felvenni és hozzá 

községi igazolást csatolni. A felterjesztett kimutatáshoz csatolt űrlapok közül 54 fenn-

maradt, ami arra enged következtetni, hogy a község elöljárói már kevésbé érezték ma-

gukat fenyegetve és mentesítettek olyanokat, akiket korábban nem soroltak a politikai 

szempontból megbízhatóak közé. 

A még vissza nem tért hadifoglyok és polgári személyek hazaszállításának ügyében 

1945 decemberében történt újabb intézkedés: a vármegye főispánja a külügyminiszté-

riumhoz fordult, mivel a szovjet kormány augusztus 22-ei közlése (az összes magyar 

hadifoglyot szabadon bocsátják a békekötés előtt), és az időközben hazaérkezők nagy 

száma arra engedtek következtetni, hogy intézkedéseik eredményesek lesznek.34 Újra 

összeírták a távol lévőket, ezúttal mind a 162 főt. 

A visszatérők és a hozzátartozóik közti kapcsolatfelvételben jelentős szerepet vállalt 

a Vöröskereszt, Püspöknádasd ennek pécsváradi fi ókjához tartozott. 1947. január 29-én 

jelezték, hogy akciót indítanak a polgári személyek hazahozatalának ügyében, ehhez 

ők is űrlapokat készítettek, amelyre az egyes elszállítottak adatait kellett felvenni; eze-

ket február 6-án küldték meg a körjegyzőségnek. A megfelelő kitöltéshez útmutatót 

mellékeltek, és amennyiben a fogoly címét a hozzátartozók nem ismerték, listát küld-

tek azokról a táborokról, ahol a járásból elvitt foglyok általában tartózkodtak; feltételez-

ve, hogy az egy térségből elszállítottak a Szovjetunióban is együtt maradtak. 

28 BML V. 166.a. 610/1945. 
29 BML V. 166. a. 1873/1945. 
30 BML V. 166. a. 1959/1945.
31 BML V. 166. a. 2457/1945. 
32 BML V. 166. a. 2286/1945. 
33 BML V. 166.a. 614/1945.
34 BML V. 166. a. 2603/1945. 
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Az országban maradt németek problémái tovább fokozódtak, mivel ekkor már zaj-

lott az országból való kitelepítésük. Ezért a Szovjetunióból érkező betegszállítmányok 

egy része már Németország felé indult útnak, akkor is, ha a hazatérő családját még nem 

telepítették ki, így egyedül találta magát egy idegen országban.35 Az ilyen esetek elkerü-

lése végett lett volna fontos lehetőséget biztosítani a foglyok és családjuk levelezésére, 

mivel a hozzátartozók egy része rájuk hivatkozva igyekezett elérni a kitelepülés alóli 

mentesülést: Püspöknádasdon számos beadványt intéztek 1947 márciusában az áttele-

pítési miniszteri biztoshoz, amelyben a családtag hadifogság vagy orosz közmunkára 

vitel miatti távollétére utalva kérnek mentesítést a kitelepítés alól.36 

Ekkor már ritkábbak a németként elvittek hozzátartozóinak megsegítésére hozott 

intézkedések, legfeljebb kisebb engedményekkel találkozni, mint az a május 21-ei uta-

sítás, melyben a közellátási kormánybiztos elengedi egy helyi idős asszony büntetését 

az 1946–1947. évi beszolgáltatási kötelezettség elmulasztása miatt, mivel azt képtelen 

volt teljesíteni, tekintve, hogy fi a hadifogoly, lánya pedig a Szovjetunióban van.37 

1947 nyarán a járási főjegyző összeíratta a még vissza nem tért foglyokat és a hadmű-

veletek során eltűnteket, Püspöknádasdról összesen 160-an voltak távol.38 Egy évvel ké-

sőbb a külügyminisztérium rendelkezésére készül kimutatás ugyanerről, akkor 128 tá-

vollévőről számolt be a körjegyző,39 tehát a községbe ebben az időszakban kevesen tértek 

vissza, annak ellenére, hogy a Vöröskereszt és külügyminisztérium Hadifogoly Osztálya 

1947 decemberében újabb akciót indított.40 Ekkor a hozzátartozókat berendelték a helyi 

Vöröskereszt fi ókhoz a fogoly legutolsó levelével, amely alapján a tartózkodási helyet 

megállapíthatták. Amennyiben a cím nem volt ismeretes, tudakozó eljárást indítottak. 

Az 1947–1948-as évek mindezek ellenére csekély eredményt hoztak a püspöknádasdiak 

számára; a Népjóléti Minisztérium 1948. január 2-a statisztikai adatgyűjtésére, amit an-

nak okán kezdeményeztek, hogy az elmúlt öt hónapban közel százezren tértek vissza 

otthonaikba, a helyi körjegyző nemleges jelentést terjesztett fel.41

1948 júliusában felszámolták a grozniji lágert, így az ott dolgozók a hónap végére ha-

zatérhettek. Az Urálba vittek helyzete is javult, 1947-től fi zetést kaptak. Innen az első be-

tegszállítmány 1948-ban indult vissza és majdnem együtt érkezett meg a groznijiakkal.

1949 elején a belügyminisztérium díjmentessé tette a hadifoglyok és a deportáltak 

ügyében folyó eljárást, ami arra enged következtetni, hogy ilyenek nagy számban foly-

tak.42 Márciusban és júniusban is utasítást adott az alispán a volt hadifoglyok egyszeri 

segélyezésére, amit feltehetőleg kiterjesztettek a civilként elhurcoltakra is, mivel a jut-

tatottak listáján nők is vannak.43 

A szovjet közmunkára szállítottakkal foglalkozó iratok közül a legutolsók jegyző-

könyvek, amelyekben a hazatértek beszámolnak a kint életüket vesztett társaikról;44 

ezek feltehetőleg a holttá nyilvánítási eljárás megindításához voltak szükségesek. Az ira-

tok tartalmazzák a tanú(k) nevét, a tábort, az elhunyt nevét, halálának okát, dátumát és 

helyét. Mivel az esetek jelentős számában olyan személyek a tanúk, akik már 1945-ben 

35 LÁSZLÓ 1990. 101.
36 BML V. 166. a 882/1947 és BML V.166. a. 883/1947. és BML V. 166. a. 884/1947. stb. 
37 BML V. 166. a. 1794/1947.
38 BML V. 166. a. 1853/1947. 
39 BML V. 166. a. 1656/1948.
40 BML V. 166. a. 3860/1947. 
41 BML V. 166. a. 38/1948. 
42 BML V. 166. a. 446/1949. 
43 BML V. 166. a. 1068/1949 és BML V. 166. a. 1069/1949 és BML V. 166. a. 1070/1949
44 BML V. 166. a. 3397–3413/1949. 
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hazatértek és a haláleset is akkor történt, valószínű, hogy az időzítés oka az, hogy a helyi 

hatóságok már nem számítottak több túlélőre, így az utolsónak tekintettek hazatértével 

kezdeményezték a jegyzőkönyvek felvételét október 24–29. között. Ha így volt, tévedtek, 

mivel az utolsó püspöknádasdi csoport, 24 nő és egy férfi , 1949. november 27-én ért visz-

sza a faluba,45 tehát ha az Urálba vitteknek volt vesztesége, az nem került feljegyzésre. 

A jegyzőkönyvekben a fogolytáborok nevei megegyeznek azokkal, amelyekre az 

1990-es és 2000-es években meginterjúvoltak is emlékeznek. A halál leggyakoribb oka 

vérhas, ami csakúgy, mint a visszaemlékezésekben szereplő 1945-ös maláriajárvány, az 

elhurcoltak zord körülményeire utal; a szokatlan időjárási körülményekhez való alkal-

mazkodás nehézségeire és a higiéniás lehetőségek hiányára. A képet nem árnyalják a 

bányaomlásokban életüket vesztettekről való beszámolók és a balesetekben megnyo-

morodók visszaemlékezései sem.46 

A hazatérőkre otthon újabb megpróbáltatások vártak, egyeseket kitelepítettek Né-

metországba, mások Magyarországon maradva szembesültek életkörülményeik meg-

változásával, családtagjaik, vagyonuk elvesztésével. Az újrakezdést nem könnyítették 

meg a kint szerzett betegségek és sérülések, a velük történtek elhallgatásának kénysze-

re és az azok miatti hátrányos megkülönböztetés sem. A történtekért a rendszerváltás 

után, az 1990-es években kaptak anyagi kárpótlást.47

Az eseményekből látható, milyen nehézségekkel kellett a község német nemzetisé-

gű lakóinak megküzdenie az elveszített háború után; a Szovjetunióba szállítottaknak 

éppúgy, mint az otthon maradottaknak. Mindezzel a magyar hatóságok is tisztában 

voltak a korszakban, ez nyomon követhető az elhurcoltak és hozzátartozóik érdekében 

tett intézkedésekből, ezek számában és mértékében azonban az idő előrehaladtával 

csökkenő tendencia fi gyelhető meg. A visszatérők későbbi sorsát vizsgálva úgy tűnhet, 

az ország vezetését sorsuk csak a hazajutásig érdekelte, annak sikeres kieszközlésében 

meglátták a propagandaeszközt; érthető módon már a próbálkozások látszata is szim-

pátiát keltett a hozzátartozók szemében. Mivel a határt átlépők további segítséget vagy 

kárpótlást már ritkán kaptak, valószínűnek tűnik, hogy a felkutatási és kiszabadítási 

akciók valóban ezt a célt (is) szolgálták. 

Elgondolkodtató, hogy a magyar hatóságok intézkedéseinek volt-e bármilyen hatá-

sa a hazatérések menetére. Ha a püspöknádasdiak visszaemlékezéseit vesszük alapul, 

hazatérő szállítmányok indítására akkor került sor, ha arra a szovjet félnek volt ésszerű 

oka, például ha nagy arányban betegedtek meg a foglyok. Tekintve, hogy a sztálini ha-

tározat munkaerő céljából vette őket igénybe, az ekként használhatatlan betegekre nem 

volt szükségük, azok gyógykezelése és élelmezése többletkiadást jelentett volna, általá-

ban ezért küldték őket el, illetve az utolsó táborok felszámolásának okát is a szovjet, és 

nem a magyar belpolitika megváltozásában kell keresnünk.

Összegezve a püspöknádasdi események bemutatását azért tartom fontosnak, mert 

a baranyai német kisebbség szovjet jóvátételi közmunkára szállításának egyik tipikus 

esete, amely reprezentatív példája a környékbeli más községekben lezajló esemény-

sornak is. A vármegye más részeivel ellentétben innen tényleg német származásúakat 

vittek el jelentős számban. 

45 WALTERNÉ 2010. 146.
46 STRAUB 2010. 107.
47 93/1990. (XI. 21.) Korm. Rendelet az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forrada-

lommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetésé-

ről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalom-

biztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről
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A források jelentős mennyiségben állnak rendelkezésre; egyrészt a község le-

véltári anyagában, másrészt lejegyzett visszaemlékezések formájában. Emellett 

Mecseknádasdon máig vannak élő, emlékező egykori elhurcoltak, akik szívesen mesél-

nek a velük történtekről az érdeklődőnek, most, hogy már megtehetik.
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Máté Zsolt

Tudott Richard M. Nixon Nyikita Sz. Hruscsov 

leendő amerikai útjáról?

Hruscsov első amerikai utazásának tervének hatása 
Nixon 1959-es szovjetunióbeli útjára1

Az 1958 decemberében kötött szovjet-amerikai tudományos és kulturális csereegyez-

mény értelmében a két szuperhatalom kölcsönösen rendezhetett egy-egy kiállítást, 

amelyben bemutathatta aktuális technológiai sikereit, fogyasztási tárgyait, művészeti 

alkotásait. A moszkvai amerikai kiállítás megnyitója rendkívül közel esett Nyikita Sz. 

Hruscsov legelső amerikai útjához.2 Mivel Richard M. Nixon utazása fontos a szovjet-

amerikai kapcsolatok történetében és kihatással volt az 1960-as amerikai elnökválasztá-

si kampányra3, érdemes a címben szereplő kérdéssel is foglalkozni, mivel a vélemények 

megoszlanak a kérdésben. Szovjet részről természetes volt az, hogy nem jelenthetik 

be a szovjet pártfőtitkár utazását, mivel a hivatalos álláspont szerint Eisenhower elnök 

hívta az Amerikai Egyesült Államokba, így Nixon szerepe fontosabb volt abban, hogy 

ne derüljön ki idő előtt az első Amerikában tett szovjet pártfőtitkári látogatás.

Mind az amerikai alelnök, mind a szovjet pártfőtitkár utazása fontos esemény a 

második világháború utáni nemzetközi kapcsolatokban. Nixon Franklyn D. Roosevelt 

jaltai látogatása óta a legmagasabb rangú személy volt a Szovjetunióban (a korabeli 

magyar olvasóközönség rendelkezett ezzel az információval4). Hruscsov pedig az első 

szovjet pártfőtitkár volt az Egyesült Államokban. 

A kérdés vizsgálatakor felhasználtam korabeli amerikai5 és magyar6 sajtótermékeket 

is a szakirodalmon kívül. Az újságok alapján rekonstruálható, hogy az adott kor embere 

mennyit tudhatott a kérdéssel kapcsolatban.

1 Tanulmányom szorosan kapcsolódik a Pécsi Tudományi Egyetem Bölcsészettudományi Karának 2012. évi 

Kari Tudományos Diákköri Konferenciájára írt dolgozatomhoz. 
2 Richard M. Nixon amerikai alelnök 1959. július 23-án érkezett Moszkvába. A Szovjetuniót 1959. augusztus 

1-jén hagyta el és folytatta útját Varsóba. Eisenhower 1959. augusztus 3-án bejelenti, hogy Hruscsov Amerikába 

látogat. Az Amerikai Egyesült Államokba 1959. augusztus 4-én ért vissza az amerikai alelnök. Hruscsov az 

utazást 1959. augusztus 5-én jelentette be egy moszkvai sajtóértekezleten, az utazás pedig 1959. szeptember 

15-én kezdődött. Vagyis Nixon hazaérkezéséhez képest csak egy nap telt el az út bejelentéséig, az utazásig is 

mindössze negyvenkettő.
3 Az út belpolitikai hatását már az utazás idején felismerték és olvashatók voltak hírek a sajtóban ezzel kapcso-

latban és közvélemény kutatást is végeztek Amerikában. Lásd Time, 1959. 9. 28. 17.
4 Nixon nyitja meg Moszkvában az amerikai kiállítást. Dunántúli Napló, április 18. 1. ; Egy hét a világpoliti-

kában. Dunántúli Napló, április 19. 5. ; Nixon nyitja meg Moszkvában az amerikai kiállítást. Népszabadság, 

1959. április 18. 6.
5 The New York Times, Time, The New Republic 
6 Népszabadság és Dunántúli Napló
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Hruscsov útjának előkészületei

A kulturális csereegyezmény megkötése és az amerikai kiállítás megnyitója között 

több magas beosztású szovjet politikus utazott az Egyesült Államokba. Az első már 

január első hetében Anasztasz Ivanovics Mikojan, a Szovjetunió Miniszter Tanácsának 

első helyettese volt. Diplomáciai tárgyalásokat is folytatott és Hruscsov szeptemberi 

útjához hasonló körutazáson vett részt.7 Nixonnal folytatott tárgyalásai során meghív-

ta őt a Szovjetunióba.8 A másik magas rangú személy Frol Kozlov volt, aki osztozott 

Mikojannal a tanács vezetésében. Kozlov a New York-i szovjet kiállítás megnyitására 

utazott, majd Washingtonban diplomáciai tárgyalásokon, végül egy körutazáson vett 

részt.9 A szovjet és amerikai vezetők közötti tárgyalásokon elhangzottakról keveset le-

het tudni. Elképzelhetőnek tartom, hogy Hruscsov utazásának lehetőségét már Mikojan 

felvetette, de érthető okokból nem jelentették be a nyilvánosság számára. Az minden-

esetre gyanakvásra ad okot, hogy mind a két magas rangú személyiség körutazásai nem 

csak a régiók, hanem az állomások tükrében is hasonlóságot mutatnak a szovjet párt-

főtitkár utazásával.10 

Hruscsov augusztusban Skandináviába utazott volna, amiről a magyar olvasóközön-

ség a Népszabadság címlapjáról értesülhetett.11 A több országot is érintő utazásról azon-

ban semmilyen fejlemény nem jelent meg egészen annak lemondásáig. A Skandináv 

utat még Nixon megérkezése előtt mondták le,12 az érintett országok vezetői nagy meg-

döbbenésére.13 Ez véleményem szerint összefüggésben állhat az amerikai útjával, mivel  

szovjet részről is komoly szervezést igényelhetett a kiutazás, ezért egy hosszú utazás 

külföldön megnehezítette volna az előkészületeket. Peter Carlson a K blows top című 

könyvében azzal hozza összefüggésbe a skandináv út lemondását, hogy az amerikai lá-

togatás egy régi vágyát valósította volna meg, ezért annak a szervezésére koncentrált.14  

7 Kremlin Envoy Mikoyan, No. 2 Red, In U.S. For ’Vacation’: http://archive.org/details/1959-01-05_Kremlin_

Envoy_Mikoyan (Letöltés ideje: 2012. 05. 04.) ; Dunántúli Napló 1959. január 13. 4.: Mikojan elvtárs sajtóérte-

kezlete San Franciscoban. 

Utazását a keleti parton kezdte (Kremlin Envoy Mikoyan, No. 2 Red, In U.S. For ’Vacation’: http://archive.

org/details/1959-01-05_Kremlin_Envoy_Mikoyan (Letöltés ideje: 2012. 05. 04.)), elutazott a Nyugati partra 

(Mikojan elvtárs sajtóértekezlete San Franciscoban. Dunántúli Napló, 1959. 01. 13. 4.), végül a Nagy tavak 

vidékét is érintette (Le kell számolni a hidegháborúval és kölcsönös megértésre kell jutni. Mikojan elvtárs 

Chicagoban. Dunántúli Napló, január 11. 1. )
8 The kitchen debate: http://homepage.mac.com/oldtownman/20th/kitchendebate.html (Letöltés ideje: 2012. 

05. 04.) ; Nixon nyitja meg Moszkvában az amerikai kiállítást. Dunántúli Napló, április 18. 1. Nixon; Egy 

hét a világpolitikában. Dunántúli Napló, április 19. 5..; Nixon nyitja meg Moszkvában az amerikai kiállítást. 

Népszabadság, április 18. 6. 
9 Megnyílt a New York-i szovjet kiállítás. Dunántúli Napló, 1959. július 1. 1.; Kozlov elvtárs látogató körútja 

az egyesült államokban. Dunántúli Napló, 1959. július 2. 1. ; Kozlov és Eisenhower megbeszélése. Dunántúli 

Napló. 1959. július 3. 1. ; Frol Kozlov elvtárs sajtóértekezlete a wahingtoni országos sajtóklub villás 

reggelijén. Dunántúli Napló, 1959. július 4. 1–4. 

; Kozlov elvtárs szerdán Eisenhower elnökkel tárgyalt. Népszabadság, július 2. 7.; Fogadások Washingtonban 

Frol Kozlov tiszteletére. Népszabadság, július 3. 7. ; A Szovjetunió és az Egyesült Államok között megvannak 

a békés és baráti kapcsolatokhoz szükséges alapok. Népszabadság, július 4. 1.; Kozlov Kalifnorába érkezett. 

Dunántúli Napló, 1959. július 5. 1. ; Kozlov Detroitban meglátogatta a nagy autógyárakat. Népszabadság, 1959. 

július 10. 6. ; Javítani kell a szovjet-amerikai kapcsolatokat. Kozlov elvtárs látogatásai Detroitban és érkezése 

Cicagoba. Dunántúli Napló, 1959. július 10. 1.
10 Hruscsov a keleti parton kezdte az utazását (Washington D.C., New York), majd a nyugati parton folytatta 

(San Fransisco, Los Angeles), majd haladt a Nagy tavak vidéke felé (Iowa állam, Pittsburgh)
11 Népszabadság, 1959. 03. 15. 1. Hruscsov ellátogat a skandináv országokba.
12 Bizonytalan időre elhalasztották Hruscsov skandináviai útját. Népszabadság, 1959. 07. 22. 5. 
13 Nyilatkozatok Hruscsov elvtárs skandináviai útjának elmaradásáról. Dunántúli Napló, 1959. 07. 22. 4. 
14 CARLSON 2009. 10–12.
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A hivatalos álláspont szerint azért mondta le a skandináv utat, mert nyilvános szovjet-

ellenes tevékenységet folytattak az utazás kapcsán az érintett kormányok.15 A későbbi 

reakciókat Skandináv részről – amelyek összefüggést véltek felfedezni az amerikai lá-

togatás és a lemondás között – a magyar sajtó már negatívan állította be.16 A Dunántúli 

Napló olvasóközönsége nem tudott az út lemondására érkezett reakciókon17 kívül sem-

mit, mert a pártfőtitkár amerikai útjára érkezett skandináv reakciók közül is mind csak 

azokat közölték, amelyek utalást se tartalmaztak a lemondott utazásra.18

Az utazás előtt voltak már nyilvános igények Hruscsov meghívására. Erről jelent 

meg cikk a Népszabadságban, amely amerikai kormányzók Eisenhower elnök felé tett, 

Hruscsov mielőbb történő meghívásának felszólításáról ad hírt.19 Ugyanez a hír, kibő-

vítve külföldi lapok reakcióival megjelent a Dunántúli Naplóban is.20 Mivel ezek már a 

bejelentés előtt 2 nappal láttak napvilágot, feltételezhető, hogy kész tényként kezelték 

már diplomáciai körökben az utazást, bár ezek az előzetes cikkek nem hangsúlyozták 

ki azt, hogy ha be is következhet az esemény, milyen történelmi súllyal bírhat.

Érvek és ellenérvek

Az amerikai lapokban a kérdéssel csak a látogatása során foglalkoztak. Ennek az volt az 

oka, hogy az amerikai alelnök egy olyan kijelentést tett, hogy „Igazából, úgy vélem vala-

mikor Hruscsov urat meg kéne hívni az Egyesült Államokba.”21 A Time magazinban egy 

cikkben megjelent érv mind amellett, hogy Nixon tudott-e a közelgő látogatásról, mind 

arról, hogy nem tudott Hruscsov érkezéséről. Az egyik érv szerint tudta ezt az informá-

ciót, mert Eisenhower elnök elmondta neki. A másik érvet Barry Goldwater szenátortól 

idézték, aki Nixon barátja volt: azt mondta, amit állítása szerint maga Nixon mondott el 

neki, hogy ő nagyon meglepődött a híren, mert ő se tudott róla korábban. Minderről a 

vitán csak annyit mondott, hogy tárgyal erről az elnökkel.22 

Az itthon még Nixon elnöksége idején megjelent könyvek szintén vegyesen emlé-

keznek meg erről a kérdésről. Vajda Péter könyvében az elnök és az alelnök közötti 

feszült kapcsolatra alapozza azt, hogy nem árulta el az elnök ezt a fontos információt, 

csak az útitervét és a tárgyalások témáját.23 A tárgyalások egyik legfőbb témája a má-

sodik berlini válság megoldása lett volna, a Genfben az eseményekkel párhuzamosan 

összeült külügyminiszteri találkozó célja is ez volt.24 

15 Hruscsov elvtárs skandináviai látogatása elhalasztásáról, amerikai utazásáról, Eisenhower európai útjáról. 

Hruscsov korábbi sajtóértekezletének néhány újabb fontos részlete. Népszabadság, 1959. 08. 11. 5. ; CARLSON, 

2009. 11.
16 Az Izvesztyija a skandináv államok reakciós köreinek szovjetellenes rágalmairól. Népszabadság, 1959. 08. 

15. 4. 
17 Nyilatkozatok Hruscsov elvtárs skandináviai útjának elmaradásáról. Dunántúli Napló, 1959. 07. 22. 4. 
18 Közlemények Hruscsov és Eisenhower elnök kölcsönös látogatásáról. Dunántúli Napló, 1959. 08. 04. 4. ; „A re-

ménység látogatásai”. A Hruscsov – Eisenhower találkozó további visszhangjai. Dunántúli Napló, 1959. 08. 12. 4. 
19 Hívják meg Hruscsovot az Egyesült Államokba – Javasolja a közelmúltban a Szovjetunióban járt kilenc ame-

rikai kormányzó . Népszabadság, 1959. 08. 02. 5. 
20 Hruscsov elvtárs Amerikába utazik? Az amerikai kormányzók javasolták a szovjet kormányfő meghívását. 

Dunántúli Napló, 1959. 08. 2. 1-6.:
21 „On balalnce, I believe that at some Time Mr. Khrushchev should be invited to the United States.” Time, 1959. 

09. 28. 17. ; Nixon Wants Khrushchev To See U. S. at First Hand. Khrushchevs trip is urged by Nixon. The New 

York Times, 1959. 08. 3. 1-8.:.
22 Change of Heart? Time, 1959. 09. 28. 1959. 17.
23 VAJDA 1972, 94–95.
24 GRAUBARD 2007, 380.



230    I    X. GRASTYÁN KONFERENCIA

Peter Carlson a K blows top című könyvében szintén megemlíti a rossz viszonyt az 

elnök és az alelnök között,25 azonban azt írja, hogy indulás előtt elmondta Eisenhower a 

hírt Nixonnak. Azt is elmondta, hogy egy 10 napja tartó, titkos levélváltás révén kínálta 

fel a lehetőséget, amellyel élt a pártfőtitkár.26

Mindezek alapján kiderül, hogy a korabeli ember is csak gyanakodhatott Nixon tájé-

kozottságáról Hruscsov útja kapcsán, illetve a történészek is eltérő véleményen van-

nak a kérdéssel kapcsolatban. A kérdést csak az válaszolná meg, ha az amerikai elnök 

és alelnök találkozójáról fennmaradt volna egy jegyzőkönyv vagy hangfelvétel, esetleg 

Nixonnak egy titkos feljegyzése. Később az amerikai alelnök a The National Geographic 

amerikai kiadásának 1959. decemberi számában megjelent útinaplójában nem tett uta-

lást a kérdéssel kapcsolatban,27 pedig az akkor zajló elnökválasztási kampányban fel-

használhatta volna a javára a történelmi jelentőségű út megszervezését.

Irodalomjegyzék 

CARLSON 2009 = Peter CARLSON: K blows top. PublicAffairs, New York, 2009.

VAJDA, 1972= VAJDA Péter: Nixon. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1972.

25 CARLSON 2009, 13.
26 CARLSON 2009, 7.
27 Richard M. Nixon: Russia as I Saw it. The National Geographic, 1959. december. 715–751.
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Mátyás Botond Hunor

A Templomos Lovagrend elleni per 

a Francia Királyságban1 

1307–1314

A Templomos Lovagrend elleni per az utóbbi majd’ hétszáz évben sosem ment ki a 

„divatból”. A középkor egyik legnagyobb jelentőségű perét megannyi történész, 

illetve magát annak tituláló személy kutatta, s mindannyian más következtetést vontak 

le. Születtek elméletek a Rend okkultista, sátánimádó szokásairól, V. Kelemen pápa 

gyávaságáról és mérhetetlen kincseket kimenekítő házfőnökökről. Jelen tanulmánynak 

az a célja, hogy a puszta tényeket tárja fel, majd az olvasóra bízza a következtetések 

levonását. Azt azonban fontosnak tartom leszögezni, hogy a templomosok elleni vádak 

a történelem során mindig kedveltek voltak, amikor egy személyt, esetleg szervezetet 

megpróbáltak befeketíteni. Csak hogy néhány példát említsek, a templomosok perével 

egyidejűleg folyt a Guichard, troyes-i püspök elleni eljárás,2 illetve óvatosan, de ide me-

rem sorolni a későbbi boszorkánypereket is, ahol szintén megtalálhatók az istenkárom-

lás, fajtalankodás, bálványimádás stb. vádjai.

A Vatikánban 1307-ben (IV. Szép Fülöp sugalmazásának hatására) felmerült a ka-

tonai szerzetesrendek átszervezésének a gondolata, ezért a pápa Poitiersbe hívta a 

templomos és a johannita nagymestert. Felvetette nekik, hogy a két rendet egyesíteni 

kellene. A templomosok vezetője, Jacques de Molay ezt elutasította.3,4 1307 júniusában 

a templomosok rendi káptalant tartottak Párizsban, ugyanis a Szentföld elvesztése óta 

egyre több vád érte a rendet. Ezeket a vádakat királya parancsára Guillaume de Nogaret, 

a montpellier-i egyetem jogászprofesszora felkarolta. IV. (Szép) Fülöp, francia király 

megbízta Nogaret-t, hogy gyűjtsön tanúkat és bizonyítékokat a rend ellen.5 Molnárral 

egyetértek abban, hogy ezek a „bizonyítékok” nem bizonyítottak semmit, csak alapta-

lan szóbeszédre támaszkodtak.6

Mik lehettek IV. Fülöp okai, hogy ennyire el akarta pusztítani a templáriusokat? 1305-

ben meghalt Fülöp felesége, Navarrai Johanna. Ez nagyon megviselte a királyt, és mint 

a korban számos férfi  özvegy, felvételét kérte a Templomos Lovagrendbe.7 Ezt a nagy-

mester elutasította, és arra hivatkozott, hogy uralkodókat nem vehetnek be a rendbe, 

mert tiltja a regula.8 Ez kiváló indok volt, hiszen a király nem tudta ellenőrizni. Más 

1 A szerző azonos címmel megjelent tanulmányának rövidített változata. ld. Mátyás Botond: A Templomos 

Lovagrend elleni per a Francia Királyságban. 1307–1314. In: Miles Christi Évkönyv [szerk. Pánczél Hegedűs 

János]. Budapest, 2011.
2 MOLNÁR 2010. 150. 
3 Valószínűleg a johannita nagymester, Foulques de Villaret is, viszont erre nincs bizonyíték. De Molaynak 

megmaradt a pápához írt második memoranduma, ebből világosan látszik, hogy elzárkózik az egyesítéstől.
4 MOLNÁR 2010. 62.
5 LOOS 2000. 90.
6 MOLNÁR 2010. 78.
7 READ 2001. 236.; MOLNÁR 2010. 62.
8 LOOS 2000. 92.
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feltételezések szerint mivel állandó pénzhiánnyal küzdött, a templomosok állítólagos 

kincsére vágyott, ami azonban a valóságban nem létezett, hiszen a Rend folyamatosan 

a muzulmánok elleni harcra fordította vagyonát. Az angol királyokkal a lovagrend ve-

zetése baráti viszonyban volt,9 Fülöp azonban összetűzésbe került Angliával Flandria 

birtoklásának kérdése miatt, egy angol-templomos szövetség pedig könnyedén elsöpörte 

volna a francia lovagsereget. Mivel azonban a templomosok nem harcolhattak kereszté-

nyek ellen,10 ez a teória is teljességgel alaptalan. A valóságban Fülöp terve az volt, hogy 

egyesíti a johannita és templomos rendet, illetve a Katalán Kompánia nevű zsoldoshadat, 

a francia trónról lemond egyik fi a javára és nagymesterként ő áll ennek a hihetetlenül 

magas harcértékű seregnek az élére.11 Később változtatott tervén és fi át akarta nagymes-

terré kineveztetni.12 Célja az volt, hogy öccsét, Valois Károlyt ülteti Bizánc trónjára, majd 

innen kiindulva indít keresztes hadjáratot a Közel-Keletre.13 Végül, amikor ez kudarcba 

fulladt a templomosok ellenállásán, el akarta pusztítani a rendet.14 

Nogaret ügynökei egész Franciaországban fi gyelték a templomosokat és rágalmazták 

őket. A nagymester azonban megtudta a vádakat, hiszen lovagjai a pápa környezetében 

szolgáltak,15 ezért 1307 augusztusában vizsgálatot kért, hogy a rendet tisztázza.16 De 

Molay kérése teljességgel érthető, ugyanis az ő célja Rendje hírnevének tisztára mosása 

volt. A korban senkinek nem juthatott eszébe, hogy mit tervez Fülöp király, ugyanis az 

ezt követő folyamat a kánonjog és az Egyház tekintélyének a teljes megsértése volt.

Fülöp király attól tartott, hogy a pápai vizsgálat ártatlannak mondja ki a rendet, 

ezért szeptember 13-án egy titkos gyűlést hívott össze a Sainte Marie de Pontoise királyi 

apátságba,17 ahol elfogatóparancsot készítettek a templomosok ellen. Ezt elküldték az 

ország minden sénéchaljának és bírósági tisztségviselőjének18 azzal a kitétellel, hogy 

halálbüntetés terhe alatt csak október 12-én éjjel bonthatják fel.19 A királyi pecsétőr, 

Gilles Aiscelin, Narbonne érseke megtagadta, hogy pecséttel lássa el az okmányt, ezért 

a még mindig egyházi átok alatt álló Nogaret-t nevezte ki a király kancellárnak és pe-

csétőrnek.20 A rendelet kiadása a pápai hatalom nyílt megsértése, hiszen a lovagrend 

pápai fennhatóság alatt állt, így világi hatalom nem fogathatta el.

Fülöp király gátlástalanságára példa, hogy megkérte Jacques de Molayt, tartsa októ-

ber 12-én a Bartuch21 egyik sarkát sógornőjének, Courtenay-i Katalinnak (Valois Károly 

második felesége) a temetésén.22 Ezt a nagymester meg is tette, majd másnap hajnalban 

letartóztatták a Templeben, és ezzel egy időben az összes franciaországi templomost, 

vagyonukat pedig elkobozták.23 A királyi utasítás még arra is kitért, hogy mekkora erő-

vel és milyen ürüggyel menjenek a rendházakba, hogy a templomosokat24 letartóztat-

9 READ 2001. 268.
10 KULCSÁR 1984. 240.
11 MOLNÁR 2010. 62.; Loos 2000. 92.
12 MOLNÁR 2010. 217.
13 MOLNÁR 2010. 80–82.
14 LOOS 2000. 106.
15 LOOS 2000. 93.
16 HOWARTH 1982. 294.; COHN 1994. 104.
17 LOOS 2000. 94.
18 READ 2001. 246.
19 HOWARTH 1982. 294.
20 LOOS 2000. 94.
21 Halotti szemfedő
22 READ 2001. 246.; MOLNÁR 2010. 82.
23 MANN 2008. 20.
24 Ezalatt nem csak a lovagokat kell érteni, hanem a rend minden tagját, ugyanis a franciaországi lovagok és 

sergentek száma (arányuk 1:9) 150– 200 között lehetett, míg a papokkal, földművesekkel és szolgákkal együtt 
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hassák. A rendtagok sehol sem tanúsítottak ellenállást, hiszen „elképzelhetetlennek tar-

tották, hogy egy templomos lovagot le lehessen tartóztatni”.25 Fülöp cselekedetét a pápa 

nevében követte el, azonban V. Kelemen tudtán kívül, melyért a pápa meg is rótta.

Még október 13-án összehívták a királyi heroldok kürtjei a királyi kertekbe a pap-

ságot és a népet, hogy tudtukra hozzák az eseményeket és közöljék velük a rend elleni 

vádakat. Október 14-én Nogaret összehívta a klerikusokat és az egyetemi professzoro-

kat a Notre-Dame káptalani termébe, hogy közölje velük a vádpontokat. „A következő 

volt a hat fővád:

I. Az eskü letételekor a rendbe újonnan felvett tagnak egész éjszaka tagadnia kell 

Krisztust, leköpni és taposni a képét, és receptorával aktív vagy passzív csókokat kell 

váltania azokra a testrészekre, melyeket az ember máskülönben elfed.

II. A templomosok káptalanjukban egy fejhez hasonló bálványt tisztelnek, melytől 

szerencséjüket és gazdagságukat várják. (Ezt állítólag Baphometnek hívták – M. B. H.)

III. A papoknak megtiltják, hogy mise közben kimondják a consecratio szavait.

IV. A rendbe felvetteknek tilos nőkkel érintkezniük, viszont a rendbéli testvéreikkel 

szabad, sőt parancsolt az érintkezés.

V. A rend elöljárói azt állítják, hogy laikusként is joguk van feloldozást adni testvé-

reiknek.

VI. A templomosoknak az előbb felsorolt pontokból kifolyólag rossz hírük van.”26

Október 23-án kezdődött el a tárgyalás a párizsi Temple-ben. Részt vettek az egye-

temi fakultások tanárai is.27 A tárgyalást a domonkosok reverendájában Guillaume 

de Paris, Franciaország főinkvizítora irányította, aki egyébként IV. Fülöp gyóntatója 

volt.28 Ekkor öt lovagot – köztük a nagymestert – vezettek a kihallgatók elé. A király 

menekülésre bíztatta Jacques de Molayt, ő azonban visszautasította, hiszen ez egyen-

lő lett volna bűnösségének beismerésével és az ő gyávasága a rend vesztét jelentette 

volna.29 A rend egyik tagja sem ismerte el bűnösségét. Ezután a bíróság kedvelt esz-

közéhez, az inkvizícióhoz fordult. „Ezek után a megkínzottnak meg kellett esküdnie, 

hogy vallomását szabadon, minden kényszer nélkül tette meg.”30 A vallatók emellett 

azt ígérték, hogy aki bevallja bűnét, életben marad, szabadon engedik, néha még já-

randóságot is ajánlottak.

Párizsban 138 lovagot fogtak el, közülük 36-an31 a kínzások közben életüket vesztet-

ték.32,33 A templáriusok sorra vallották be „bűneiket”, ebben pedig a nagymester járt az 

élen, ugyanis ő tíz nap után vallott. A fő tisztségviselők is vallomást tettek, Geoffroy de 

Charney, Normandia praeceptora; Jean de Tour, a párizsi Temple kincstárnoka; Hugo 

de Pairaud, a francia visitator; Geoffroy de Gonnaville, Poitou és Guyenne mestere. Csak 

kétezer körülire becsülik számukat. MOLNÁR 2010. 23.
25 ZOMBORI 1988. 88–89.
26 LOOS 2000. 98–99.
27 HOWARTH 1982. 295–298.
28 READ 2001. 247.
29 LOOS 2000. 99.
30 LOOS 2000. 101.
31 Jacques de Soci, templomos lovag 25 társa haláláról tud, a cambridge-i Corpus Christi College-ben található 

név nélküli levél szerint az áldozatok száma 34. Ezekről az áldozatokról később azt mondták, hogy öngyilko-

sok lettek, mert nem bírták tovább elviselni bűneik súlyát és összeroppantak alatta.
32 Ez nem meglepő, hiszen Franciaországban idős lovagok voltak, azért rendelték vissza őket a harcterekről, 

hogy elfoglalják helyüket a rendi adminisztrációban és a vezetésben. Az ő szervezetük nem bírta úgy a kínzást, 

mint a fi atal, edzett harcosoké. A legtöbb templomos pedig nem is lovag volt, hanem földművesek, kovácsok, 

kézművesek, vagy adminisztrátorok. Lásd. MOLNÁR 2010. 116.
33 LOOS 2000. 101–102. Vö MOLNÁR 2010. 95. Tudomása szerint a 36, kínzás közben életét vesztett templomo-

son kívül voltak még 138-an.
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négy34 lovag volt, akik minden vádat megtagadtak, Jean de Chateauvillars, Henry de 

Hercigny, Jean de Paris és Lambert de Toysi.35 Ez elenyésző kisebbség. A bálványimá-

dást36 azonban senki sem vallotta be.37

V. Kelemen pápa a francia királyhoz írt levelében tiltakozott a lovagok letartóztatása 

miatt, ez azonban hatástalan maradt. Annyit ért el a pápa, hogy kicsikart egy meghall-

gatást. Ezen a bíborosok előtt megjelent Jacques de Molay, Hugues de Pairaud és még 

hatvan templomos, akik visszavonták vallomásukat.38 Ezután a legátusok visszatértek a 

pápai udvarba és elkészítették jelentésüket, mely alapján a pápa meg akart kegyelmezni 

a rendnek és új regulával látta volna el őket.39 IV. Fülöp azonban ezt megtudván kikelt 

magából, mert a pápa nem kezelheti ilyen felületesen ezt az alapvető fontosságú ügyet. 

Neki, mint a „kereszténység védelmezőjének” el kell gondolkodnia, hogy Kelemen al-

kalmas-e40 pápának.41 Ezután megtört a Szentatya és november 22-én kiadta Pastorialis 

praeminentiae kezdetű bulláját, mely minden keresztény uralkodót felszólít, hogy fogja 

el az országában tartózkodó templáriusokat és vagyonukat foglalják le az egyház szá-

mára.42 A kihallgatás november 24-én fejeződött be, ezután az összes lovagot külön 

zárták el és megvonták tőlük az egyházi szentségek kiszolgáltatását.

1308-ban a király rendi gyűlést hívott össze Tours-Poitiersbe, ami azt a célt szolgál-

ta, hogy kifejezze, Franciaország a királyt támogatja a Templomos Lovagrend ellen.43 

Fülöp ellentétes véleményt nem fogadott el, ezért ez „egyhangú népszavazásnak” is 

mondható. A gyűlés országos jellege kétségen felül áll, a rendi jelleg azonban erősen 

vitatható.

1302-ben a három rend külön ülésezett és külön intézték határozatukat a pápához. 

1308-ban a király főminisztere után a három rend képviselői külön-külön tartottak be-

szédet, nem pedig a rendek egységesen. A gyűléseken csak véleménynyilvánításra volt 

lehetőség, határozathozatalra nem.44

1308 tavaszán a pápa újra követelte a lovagok és az egyházi vagyon átadását, és kiállt 

véleménye mellett, miszerint a rend bűnössége még nem bizonyított, további vizsgála-

tokra van szükség. A nagymester is ragaszkodott hozzá, hogy a pápa hallgassa ki. Fülöp 

viszont kijelentette, hogy a bűnösség már bizonyítást nyert, a lovagokat ki kell irtani. A 

pápának mégis sikerült kiharcolnia egy újabb tárgyalást Poitiersbe. Erre a meghallgatás-

ra 72 lovagot szállítottak ide a börtönökből, akiket korábban gondosan összeválogattak, 

hogy mind elmarasztalják a rendet. Ekkor a pápa kiadta Faciens misericordiam... kez-

detű bulláját, melyben a király szándékainak tisztaságáról ír.45 A rend vezetőit három 

bíborosból álló bíróság hallgatta ki Chinonban 1309. augusztus 17. és 20. között. Ez a 

meghallgatás szerény eredményt hozott, a jegyzőkönyveket pedig de Molay későbbi 

34 LOOS szerint 6
35 READ 2001. 249.
36 A vád szerint egy Baphomet nevű bálványt tiszteltek, ami elé le kellett borulni a beavatáson. Ezt a bálványt 

sosem találták meg. Ahány szemtanú leírta, annyiféle módon néz ki. Mondták háromarcú fejnek, fekete macs-

kának, koponyának.
37 LOOS 2000. 102.
38 HOWARTH 1982. 303–304.
39 MOLNÁR 2010. 122.
40 Ez a felvetés felér egy halálos fenyegetéssel, ugyanis Fülöp és emberei kezén már két pápa, VIII. Bonifác és 

XI. Benedek vére száradt, így nem volt alaptalan az egyházfő félelme.
41 LOOS 2000. 104.
42 HOWARTH 1982. 303.; ELM 1993. 109.
43 MOLNÁR 2010. 263–272.
44 GERICS 1987. 47–61.
45 READ 2001. 252–253.
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nyilatkozata szerint meghamisították.46 Molnár cáfolja a hamisítást, ellenben felveti, 

hogy a nagymesternek Chinonban azt az ígéretet tették kihallgatói, hogy vallomását 

diszkréten kezelik, így nem cáfolta bűnösségét. Mivel a későbbi meghallgatásokon is 

felhozták a chinoni vallomást, ezért kelt ki magából.47

A következő vizsgálatot 1309. augusztus 8-án a Sainte-Geneviéve kolostorban novem-

ber 12-re hirdették meg,48 ennek híre azonban nem jutott el a lovagokhoz. Ténylegesen 

csak november 22-én kezdhették a munkát.49 Ekkor Hugues de Pairaud nem hozott fel 

semmit a vádlottak védelmében. Jacques de Molay november 26-án állt a bírák elé, aki 

azt mondta, hogy kész megvédeni a rendet. Ekkor felolvasták neki a Chinonban készült 

jegyzőkönyvet és szembesült azzal, hogy csapdába csalták. A nagymester ezen felhá-

borodott, kétszer keresztet vetett és még párbajjal is fenyegetőzött. Ekkor a rend fejé-

nek időt adtak, hogy összeszedje magát és felkészüljön, illetve közölték vele, hogy ha 

visszavonja korábbi beismerő vallomásait, átadják a világi hatóságoknak és visszaeső 

eretnekség vádjával máglyán megégetik. November 28-án, amikor másodszor is a bírák 

elé járult, azt vallotta, hogy ő nem képes a rend védelmére, mert csak egy egyszerű lo-

vag. Csak a pápa előtt hajlandó beszélni, viszont vallja, hogy a templomosok ártatlanok. 

Ezután véget ért az első ülésszak.50

1310. február 3-án nyitották meg a második ülésszakot. Márciusra az egész ország-

ban elterjedt a meghallgatás híre és sorban érkeztek a lovagok, hogy védelmükbe ve-

gyék a rendet. Eddigre a rendtagok újra bátorságot gyűjtöttek és ártatlanságukat bi-

zonygatták. A nagyszámú tanú miatt nem fértek el a gyűlésteremben, ezért a püspöki 

palota mögötti füves téren gyűltek össze. A bizottság felszólította a megjelenteket, hogy 

válasszanak maguk közül képviselőket. Ezt visszautasították, ugyanis tisztségviselő-

ket csak a nagymester jelenlétében választhatnak. Ekkor azt mondták nekik, hogy de 

Molay nem vállalta magára a védelmüket.51 Ezután négy képviselőt választottak, két 

papot, Pierre de Boulogne-t52 és Renaud de Provins-t53 és két lovagot, Guillaume de 

Chambonnet-t és Bertrand de Sartiges-t. Az 1307-es elfogásuk óta a lovagrend most ren-

delkezett először hatékony védelemmel.54 A prokurátorok ekkor szembesültek először 

az új vádakkal, szám szerint százhuszonhéttel.55 A védők rendes bánásmódot, jogos 

ellátást és ruhát követeltek társaik számára, de mindenek előtt a szentségek kiszolgál-

tatását. Ezt meghallgatták, tudomásul vették, de nem törődtek vele a továbbiakban. 

Kihallgatásuk 1310 májusáig tartott.56 Május 10-én Petrus de Boulogne megtudta, hogy 

Sens érseke, Philippe de Marigny másnap tartományi zsinaton akar ítélkezni 54 temp-

lomos felett. Kétségbeesetten fordult a törvényszék elé, hogy akadályozzák meg, nekik 

azonban ez nem állt hatalmukban. A bizottság kérte az érseket, hogy ne hajtsa végre 

ítéletét, ő azonban nem vette ezt fi gyelembe és május 22-én máglyán megégették az 54 

46 LOOS 2000. 106.
47 MOLNÁR 2010. 124–125.
48 READ 2001. 255–256.
49 LOOS 2000. 107.
50 MOLNÁR 2010. 125–126.; READ 2001. 257–258.; KULCSÁR 1984. 255–256.
51 LOOS 2000. 108–109.
52 Nevéből ítélve talán a bolognai egyetemen szerzett jogi ismereteket, ezen túl évekig tartózkodott a pápai 

udvarban a rend küldöttjeként és jól beszélt latinul.
53 Orléans praeceptora. A jogi eljárás szabályaiban való nagyfokú jártasságról tett tanúbizonyságot.
54 READ 2001. 259–260.
55 HOWARTH 1982. 314.
56 LOOS 2000. 110.
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templáriust,57 majd hamarosan még négyet, aztán pedig 9-et.58 Ez az eljárás többször le-

játszódott. Hamarosan majdnem százhúszra nőtt a máglyán elhunyt rendtagok száma. 

Az is előfordult, hogy már korábban meghalt lovag csontjait kiásták és elégették. Ezután 

a védelem megbénult. A tagok sorban bűnösnek vallották magukat. Május 30-án a tár-

gyalást 5 hónapra elnapolták. Amikor november 30-án összeült újra a bizottság, a védők 

közül csak a két lovag jelent meg, a két jogtudó eltűnt. Ezután a két lovag kérelmezte, 

hogy ne kelljen tovább képviselniük a rendet. Az eljárás 1311. május 26-ig tartott, az 

utóbbi időben viszont csak beismerő vallomásokat hallgathattak a bíborosok. Június 

5-én a bizottsági tagok átadták Fülöpnek a jelentésüket, miszerint bizonyíték hiányá-

ban ejtik a Templomos Lovagrend elleni vádakat.59

1311. október 16-án ült össze a vienne-i egyetemes zsinat, ahova tizenkét uralkodót és 

több száz főpapot hívtak, de kevesen jelentek meg. A legnagyobb megdöbbenést azon-

ban az okozta, amikor kilenc templomos is megjelent a zsinaton, hogy védelmükbe ve-

gyék a rendet. A bíborosi tanács úgy döntött, hogy engedélyezik a védelmet, azonban a 

pápa bebörtönöztette őket.60 1312. február 17-én egy francia királyi küldöttség61 érkezett 

Vienne-be, hogy döntésre bírják a még mindig habozó pápát. Március 20-án a király 

egy erős fegyveres csapat élén belovagolt a városba.62 Hamarosan, április 3-án a zsinat 

ünnepélyesen összeült. A pápa melletti két trónon a francia király és fi a, Navarra királya 

ültek. Ekkor egy klerikus közölte a zsinati atyákkal, hogy aki engedély nélkül megszó-

lal, azt kiközösítik az Egyházból. Ezután a pápa megtartotta a Vox in excelso-t, mely a 

Templomos Lovagrendet örök időkre feloszlatta, a templomos név és öltözék viselését 

pedig betiltotta.63 Ahogy a Szentatya fogalmazott: „Szívünk nem kis keserűségével és fáj-

dalmával, nem a bizonyítékok súlya miatt, hanem óvatosság okán apostoli rendelettel a 

Templomos Rendet, annak öltözetét és nevét a Szent Zsinat jóváhagyásával megkérdője-

lezhetetlenül tilalom alá vonjuk; szigorúan betartatik, hogy ezek után a nevezett Rendbe 

belépni, öltözékét felvenni vagy viselni, vagy magát templomosként megjelölni senki ne 

merészeljen. Aki ez ellen vét, tette miatt az Egyházból való kiátkozás ítélete alá esik.”64 

„A Jeruzsálemi Salamon templomáról nevezett Krisztus szegény lovagjainak rendje töb-

bé nem létezett.”65 A rend vagyonát a johanniták kapták,66 de egyes javadalmakat meg-

tartott magának IV. Fülöp francia, II. Edward angol és II. Jakab aragón király.67

A pápa a per egész ideje alatt fenntartotta azt az ígéretét, hogy a Rend vezetői felett 

ő maga fog ítéletet mondani, azonban ezt nem tartotta be, hanem 1313. december 22-én 

kinevezett egy 3 tagú, franciákból álló bizottságot, hogy hozzanak ítéletet helyette.68 

Jacques de Molay nagymestert 1314. március 18-ig Gisors-ban tartották fogva. Ekkor 

57 HOWARTH 1982. 319.
58 MOLNÁR 2010. 296.
59 HOWARTH 1982. 320; MOLNÁR 2010. 297.
60 MOLNÁR 2010. 303–305.; COHN 1994. 116.
61 Fülöp fi a, Navarrai Lajos, Boulogne és Saint-Pol grófjai, Guillaume de Nogaret, Guillaume de Plaisians és 

Enguerrand de Marigny
62 READ 2001. 271–274.
63 HOWARTH 1982. 326.; MOLNÁR 2010. 310–311.; ELM 1993. 98–99.
64 Non sive cordis amaritudine et dolore, non per modum defi nitivae sententiae, sed per modum provisionis 

seu ordinationis apostolicae praefatum templi ordinem et ejus statum, habitum atque nomen irrefragabili 

prohibitioni subjicimus, sacro concilio approbante, districtius inhibentes, ne quis dictum ordinem de caetero 

intrare, vel ejus habitum suspicere vel portare, aut pro templario gerere se praesumat. Quod si quis contra 

fecerit, excommunicationis incurrat sententiam ipso facto. Közli: MOLNÁR, 2010. 312. o. A szerző fordítása
65 LOOS 2000. 112.
66 Erről a pápa 1312. május 2-án kiadott Ad providam... kezdetű bullája rendelkezik
67 READ 2001. 275.
68 MOLNÁR 2010. 321.
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Párizsba szállították három társával, Gottfried de Charney-val, Hugues de Pairaud-val 

és Gottfried de Gonnaville-lel együtt.69 A Notre-Dame katedrális udvarába vitték őket a 

pápai követek és a sens-i érsek elé. Itt hirdették ki az ítéletet: Örökre befalazás, vagyis 

életfogytiglani börtön.70 Ekkor a Templom egykori nagymestere előlépett és így szólt:

„Rendjén való, hogy ezen a szörnyű napon, életem utolsó pillanataiban felfedjem 

a hazugságok hamisságát és győzelemre vigyem az igazságot. Esküszöm az Égre és a 

Földre, hogy örök gyalázatom, legnagyobb bűnöm az volt, amikor a rettenetes tortúrák 

elől menekülni próbálva engedtem kínzóimnak, és saját rendem ellen vallottam. Most 

azonban az igazság arra kötelez, hogy kijelentsem, a rend ártatlan. A vádak hazug-

ságok. […] Jó keresztények vagyunk. Ismerem a bűntetést, amellyel azokat sújtották, 

akiknek volt bátorságuk visszavonni vallomásukat. De a rettenetes jövő, mely rám vár, 

nem engedi, hogy újabb hazugsággal tetézzem a régit. Örömmel lemondok amúgy is 

gyűlöletessé vált életemről.”71

Gottfried de Charney egyetértően a nagymester mellé állt. Ekkor a másik két lovagot 

elvitték, a nagymestert és de Charneyt pedig Fülöp király parancsára visszaeső eret-

nekség miatt máglyahalálra ítélték. A nagymester utolsó szavai Gottfried de Paris költő 

leírása szerint:

„Urak, legalább azt engedjétek meg, hogy összekulcsoljam a kezem és imádkozzam 

Istenhez, hiszen eljött a perc. Hamarosan meghalok. Isten tudja, hogy igazságtalan, 

ami történik. Urak, tudnotok kell, hogy mindenkinek, aki ellenünk vallott, egyszer még 

bűnhődnie kell. Ebben a hitben halok meg. Kérlek fordítsatok arccal a Szűz72 felé, aki 

Urunkat, Jézus Krisztust szülte.”73

A Rend vagyonát a johanniták kapták meg (kivéve, amire az uralkodóknak sikerült 

rátenniük a kezüket). A Templomos Lovagrend azon tagjai, akik magukat bűnösnek 

vallották, feloldozást nyertek és továbbra is szerzetesekként élhettek az ispotályosok, 

vagy egyéb szerzetesrendek rendházaiban és életjáradékot kaptak a volt templomos va-

gyonból. Akik nem voltak hajlandók ismét maguk ellen vallani, máglyahalált szenved-

tek.74 Így lassan kihaltak a templomosok és velük együtt a keresztes eszme is, ugyanis 

ezután a Szent János Lovagrend is hanyatlásnak indult, hiszen megszűnt az ösztönző 

versengés.
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Merenics Éva

Örmény ellenségkép és önkép a karabahi háborúban

A kétpólusú világrend összeomlása nemcsak a nemzetközi kapcsolatok új rendszerét 

hozta létre. Gyökeresen megváltoztatta a volt keleti blokk államainak belpolitiká-

ját, és két soknemzetiségű államszövetség, Jugoszlávia és a Szovjetunió felbomlását is 

magával hozta. E folyamatok következményeképpen felszínre kerültek újkeletű, vagy el-

hallgatott-elhallgattatott etnikai viszályok, amelyek elemzéséhez és összehasonlításához 

tanulmányunk is hozzájárul. A változások előfutára volt a karabahi konfl iktus is, amely-

nek részes feleit illetően napjainkban már eltérő álláspontokkal találkozhatunk. A béke-

tárgyalások során kialakult viszonyrendszerben minden fél (Azerbajdzsán, az Örmény 

Köztársaság és a nemzetközileg el nem ismert Hegyi Karabah Köztársaság) másként 

képzeli el érintettségét és saját tárgyalópartnerei kilétét.1 Mégis biztonsággal állítható, 

hogy a konfl iktusban kezdettől fogva két etnikum, az azeri és az örmény érintett.

E tanulmány célja az összeütközés következményeként az örmények ellenségké-

pében és énképében lezajlott változásoknak feltárása. Ennek kapcsán két kérdésre ke-

ressük a választ. Egyik kérdésünk, hogy mennyire az aktuális konfl iktushelyzet ered-

ményeként alakult az ellenség- és énkép. Szem előtt kell tartanunk, hogy az Örmény 

Szovjet Szocialista Köztársaságot (SZSZK) az adott válsághelyzettel párhuzamosan 

érintette a rendszerváltás, illetve a Szovjetunió felbomlása. Emellett nem feledkezhe-

tünk meg a történelmi emlékezetről sem, amely szintén meghatározója egy etnikai 

csoport vagy nemzet identitásának. A második kérdésünk pedig, hogy vajon mennyire 

befolyásolta az ellenségkép az önképet.

Az ellenségeskedés gyökerét keresve mind az örmény, mind az azeri oldal igyek-

szik a lehető legkorábbi időkig igazolni, hogy Hegyi Karabah örmény, illetve azeri ős-

lakossággal rendelkezett. Nem túlzás az állítás, miszerint „[v]égül még a zoológiai bi-

zonyítékokat is tárgyalni kell, hogy valamilyen megállapításra jussunk.”2 E tanulmány-

nak nem célja a történelmi vita eldöntése, sokkal kézzelfoghatóbb Sztálin kaukázusi 

rendezésének vizsgálata, amely a bolsevikok hatalmát volt hivatott stabilizálni a Dél-

Kaukázusban. Ez eredményezte a grúz–abház–dél-oszét–orosz és a karabahi konfl ik-

tust is. A megvalósult terv az illető államokba ékelt nagyjából összefüggő tömbökben, 

az adott államok többségi etnikumával együtt élő, a szomszédos államhoz – államok-

hoz – kötődő nemzetiségi csoportot.

Hegyi Karabah Autonóm Terület megalakításakor a térség örmény lakossága a helyi 

népesség 94,4 százalékát3 tette ki. A terület nem fedte az etnikai határokat,4 és nem volt 

határos az Örmény Szovjet Szocialista Köztársasággal (SZSZK), egy fő közlekedési út-

vonal, a lacsini korridor kötötte össze őket. A terület nem rendelkezett valós autonómiá-

1 http://www.azembassy.hu/browse.php?lang=eng&page=0700 (Letöltés ideje: 2011.10.13.)

http://www.nkrusa.org/nk_confl ict/parties_to_confl ict.shtml (Letöltés ideje: 2011.10.12.
2 KOEHLER – ZÜRCHER 2003. 147. (saját ford.)
3 CROISSANT 1998. 19–20, SUNY 1993. 188.
4 WALKER 1991. 109.
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val, folyamatos gazdasági diszkrimináció sújtotta, az örmény nemzetiségi oktatás kellő 

feltételei is hiányoztak. A térségben élő örmények az 1960-as évek óta többször is de-

monstráltak kisebbségi jogaik, vagy a terület Örményországhoz való csatolása mellett, 

ez utóbbit a szovjet alkotmány lehetővé tette. A szóban forgó akciók részesei azonban 

általában különféle szankciók áldozatai lettek.5

1988. február 20-án az autonóm terület sztepanakerti székhelyű legfelsőbb tanácsa 

határozatot fogadott el az Örmény SZSZK-hoz való csatlakozásról. Egy Jerevánban zaj-

ló környezetvédelmi tiltakozás résztvevői is célkitűzéseik közé foglalták az egyesülést. 

Utóbbi demonstrációból bontakozott ki az átfogó társadalmi és politikai reformokat 

célzó örmény rendszerváltó mozgalom, amely a kezdeti törekvések eredményeképp 

az 1990-es legfelsőbb tanácsi választásokig megtartotta a Karabahi Mozgalom nevet. A 

sztepanakerti követelések ezzel szemben nem változtak, céljuk az Azerbajdzsántól való 

elszakadás maradt.6

A karabahi események hatására az autonóm területen kívül eső, nagyrészt azeri la-

kosságú Aghdam városából férfi ak menete indult a területen belül található közeli, főleg 

örménylakta Aszkeránba, az útjukba kerülő hegyi karabahi infrastruktúrát – közhivata-

lokat, üzemeket – megrongálták, végül összecsaptak Aszkerán lakosságával. A harcnak 

két fi atal azeri halottja volt, válaszul napokon belül örményellenes pogrom kezdődött 

a Bakuhoz közeli Szumgait városában. Elkövetői önszervező csoportok voltak, ám a 

helyi hatóságok nem avatkoztak be a vérengzésbe, végül az NKVD alakulatai állítot-

ták helyre a rendet. Az esemény hivatalos adatok szerint harminckét halálos áldozattal 

járt, a szemtanúk szerint azonban háromszáznál is több elhunyt lehetett.7 Az így ki-

robbant konfl iktus 1994-ig tartó fegyveres harcokba torkollott, amelyet mindmáig csak 

tűzszüneti megállapodás zár le. A Hegyi Karabah Köztársaság a korábbi autonóm terü-

letnél nagyobb térséget tart ellenőrzése alatt: a döntő többségben örmények által lakott 

Sahumján megye egy részét, a lacsini korridor környékét, valamint egy, az autonóm 

területet körbefoglaló biztonsági sávot, amelyen kívülről nem lehetséges tüzérséggel 

támadni a stratégiai fontosságú városokat.8

A konfl iktusra 1991-ig a moszkvai központi hatalom is igyekezett választ adni. A 

gorbacsovi vezetés tudomást nem véve az etnikai konfl iktus okairól és dinamikájáról 

mindenáron igyekezett fenntartani a korábbi status quo-t, és bár már 1988-ban szü-

lettek tervek Hegyi Karabah Autonóm Terület gazdaságának átfogó fejlesztésére, ezek 

nem valósultak meg.9 A központi hatalom beavatkozása későn érkezett az 1990-es ba-

kui örménymészárlás esetén is. Egyetlen engedmény volt a Szovjetunió részéről, hogy 

1991. december 10-én népszavazást tartottak a terület hovatartozásáról. Az eredmény 

fedte az etnikai arányokat, a lakosság nagy többsége támogatta az Örmény SZSZK-hoz 

történő csatlakozást, ám a Szovjetunió néhány nappal korábban megszűnt létezni, 

így a szovjet alkotmány alapján már nem volt lehetséges a határok módosítása. Hegyi 

Karabah ennek ellenére azonban 1992. január 6-án kikiáltotta függetlenségét.10

5 WALKER 1991. 116–117; MALKASIAN 1996. 24–25; Interjú: Ulubabjan, Hrajr (2010. május 12.)
6 DEMOYAN 2008. 22–24; LIBARIDIAN 2004. 205–207.
7 MALKASIAN 1996. 51–55.
8 http://www.nkrusa.org/nk_confl ict/assets/facts_evidence_2.pdf (Letöltés ideje: 2012.05.05.)

 (Ezeket a tényeket nem befolyásolja a Hegyi Karabah Köztársaság és Azerbajdzsán közti vita az ellenőrzött terü-

let méretéről, a korábbi autonóm területnél nagyobb térség ellenőrzés alatt tartását illetően konszenzus van.)
9 MALKASIAN 1996. 114, 122–124.
10 http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/europe/166_nagorno_karabakh_viewing_the_confl ict_from_

the_ground.pdf (Letöltés ideje: 2011.10.12.)

http://www.nkrusa.org/nk_confl ict/declaration_independence.shtml#three (Letöltés ideje: 2011.10.12.)
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Azerbajdzsán 1989 óta Törökországgal összehangolt blokád alatt tartotta Örmény-

országot. A fő energiaellátási útvonalak és vasútvonalak is Azerbajdzsánon keresztül 

érték el az Örmény SZSZK-t, amelyet szárazföldön a kettős blokád miatt egyedül Grúzia 

és Irán irányából lehetett megközelíteni, ellátni. A helyzetet súlyosbította, hogy az or-

szág egyetlen atomerőművét az 1988-as földrengés miatt bezárták, az energiaimport 

számára nagyon kevés alternatíva maradt, így az örményeknek napi néhány órás áram-

ellátással kellett beérniük, s a segélyszállítmányok is nehezebben értek célba.11

Mindezek alapján nem meglepő, hogy mind az azeriek, mind a törökök, mind 

Gorbacsov Szovjetuniója ellenségként élt az örmények fejében. A konfl iktusban köz-

vetlen ellenfél, az azeri a törökökkel való kulturális közelség, diplomáciai szövetség, 

és különösen a pogromok miatt sokakat emlékeztetett az ifjútörök diktatúra alatt elkö-

vetett népirtásra, amelyet a közvetett ellenfél Török Köztársaság is tagad. Ennélfogva 

az aktuális azeri–török–gorbacsovi szovjet ellenség-háromszög két előbbi tagját az 

Oszmán Birodalomra vonatkozó emlékek is terhelték. Az azeriek az örmények szemé-

ben megörökölték azt a korábban az Oszmán Birodalomról és Törökországról szóló vé-

lekedést is, miszerint kettéosztják az örmény népet, illetve elnyomják a területükön élő 

örményeket. A területi megosztás pedig, amelyet az Oszmán Birodalom a Perzsától örö-

költ meg, egy szintén régebbi történelmi eseményhez kapcsolódik. A perzsák Bizánccal 

hadakozva a 451-es Avarajri, az „örmény mohácsi” csatában megszerezte a történelmi 

Örményország egy részét.12 Látható tehát, hogy az ellenségképben történelmi folyto-

nosság alakult ki az ókor és a középkor határától a szóban forgó konfl iktusig, a törökök 

és azeriek megkapták elődjeik negatív tulajdonságait, a gorbacsovi Szovjetunió pedig 

támogatójukként vált ellenséggé, bár az azeriekről kialakult kép kisebb fi nomításra szo-

rul. A Karabahban vagy Azerbajdzsán más részein mellettük élt örmények hangsúlyoz-

11 DEUTSCH-ARMENISCHE GESELLSCHAFT 1996. 77.
12 LANG 1988. 48.

1. ábra
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ni szokták, hogy mindig is békés viszonyt tartottak fenn egymással. Legtöbben az Azeri 

SZSZK vezetését, és a politika által manipulált, örményekkel közvetlen kapcsolatot nem 

tartó azerieket tartották a konfl iktus fő okozóinak.13

Összességében kijelenthetjük az ellenségképről, hogy ami az azeri és török feleket 

illeti, felettébb telített történelmi emlékekkel, míg a gorbacsovi Szovjetunió nem kapott 

magára történelmi terheket, mindössze az ellenségeskedés aktuális szakaszában részt 

vevő szembenálló azeri fél támogatásával vádolták. Együttvéve azonban az ellenség-

háromszög két tagját is súlyos, évszázados-évezredes eredetű vádakkal illették, vagyis 

az ellenségképet inkább a történelmi emlékezet, mint az aktuális konfl iktushelyzet ala-

kította. (Lásd: 1. ábra)

Az énképre rátérve először is annak elemeit szükséges tisztázni. Ez esetben Levon 

Abrahamian meglehetősen részletes szempontrendszerét vesszük alapul, lehetőség sze-

rint a tényezők mibenlétét más források segítségével elemezzük, kivéve azokat, ame-

lyekről kizárólag ő ír. Bizonyos elemek teljes egészükben változtak meg, mások viszont 

csak részeikben, ezeket az alkategóriákat is jelöljük. Armenian Identity in a Changing 

World [Örmény identitás egy változó világban] című munkájában Abrahamian a követ-

kező identitáselemeket tárgyalja (a vonatkozó fejezetcímek alapján)14:

a) Elnevezések és átnevezések [The path of naming – Naming as Nation Building; 

The path of renaming – Recall/Forget Your Name: Strategies of Renaming]

  – A nemzeti jelképek

  – Posztszovjet átnevezések

b) Nyelv [The path of language – Mother Tongue and the Cult of Translation]

c) Zene [The Path of Music – The Sensitive Ear of Musical Identity and the All-

Devouring R’abiz]

d) Vallás [The Path of Faith – 1700 Years of Christianity and the Pagan Armenian-

Christians]

e) Az identitástudat hétköznapi elemei (szokások) [The path of tradition – Identity 

Forged by Everyday Life]

 – A családtagok ősi szerepekhez való visszatérése (a blokád miatti ellátási vál-

ságban)

 – Vendéglátás kultusza

 – Üdvözlési formák

f) Ősi struktúrákhoz való visszatérés [The Path back to Prehistory – Aarchaic 

Society in Modern Disguise]

 – Feudális társadalmi szerkezet kialakulása a jövőben (egyben a családtagok át-

alakuló szerepéhez is kapcsolódik, így azt is e jelenséggel együtt vizsgáljuk)

 – Pogány istenalakoknak megfelelő szovjet vezetők helyébe lépő új örmény ala-

kok.

g) A nemzet vezetői (világi és egyházi) [The Path of Tyrants and Fools – Every 

Nation Deserves its Ruler; The Royal Path – The Return of the King]

h) Erőszakkultúra (belefoglalja a rendszerváltó tüntetéseket és sztrájkokat is, bele-

értve a békés demonstrációkat, bár a tüntetéseket külön is tárgyalja) [The Path 

of Rebellion and Festival – The Gharabagh Rallies in Antropological Perspective; 

The Path of Violence – The Gharabagh Confl ict: A Fight for Symmerty and 

Asymmetry]

13 MILLER – TOURYAN MILLER 2003. 39–41, 70–71.
14 http://www.mazdapublisher.com/BookDetails.aspx?BookID=27 (Letöltés ideje: 2012.05.06.)
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i) Emlékművek, szobrok [The Path Decorated with Statues – Fighting with Memory 

and Monuments]

 – Szovjet szobrok eltávolítása

 – A genocídium-emlékkert megújuló szerepe

j) Múzeumok [The Path of Memory – Museum as a Mirror and Generator of 

Identity]

k) Diaszpóra-anyaország viszonyrendszer [The Path of Dispersion – Divided 

Armenians]

l) Közvetítő szerep Kelet és Nyugat között [The Path of Mediators – Armenia and 

Armenians Between East and West]

(Lásd: 2. ábra)

Egyes identitáselemek nem változtak a háború alatti korszakban, ezek a zenei öntu-

dat, illetve a múzeumok szerepe. Ugyanakkor mások a rendszerváltásnak és a Szovjetunió 

szétesésének köszönhetően formálódtak. Ezek közé tartozik a Kelet-Nyugati közvetítő 

szerep lehetségessége, amely önálló külpolitika hiányában korábban elképzelhetetlen 

volt. Ugyanide kapcsolódik a posztszovjet átnevezések kategóriája, a szovjet szobor- és 

emlékmű-eltávolítások, illetve a pogány istenalakoknak megfelelő szovjet vezetők örmé-

nyekkel való behelyettesítése is. Ezek a teljes rendszerrel, nem pedig kizárólag a gorba-

csovi korszakkal való szakítást szolgálták. Így kiszűrtük azokat a tényezőket, amelyek 

egyáltalán nem, illetve amelyek a szovjet múlttól való elszakadás miatt változtak meg.

A fennmaradó identitáselemek azok, amelyek a konfl iktusnak köszönhetően for-

málódtak. Az első fennmaradt elemzendő kategória a nemzeti jelképeké. Az Örmény 

Köztársaság mindezekben és elnevezésében is az 1918–1920 közötti független állam 

hagyományaihoz tért vissza. Minden vonatkozó nemzeti jelképük a 19. századi nemzeti 

mozgalmukból ered, beleértve a trikolort, a címert és a himnuszt is. Ezek az oszmán 

2. ábra
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keretek közül történő függetlenedést szolgálták, majd az állam megalakulása idején 

Atatürk hadseregével voltak kénytelenek felvenni a harcot.15 Ez az elem tehát az osz-

mán-török ellenséghez kötődik.

Az örmény anyanyelv státusza jelentősen megváltozott az időszakban. Bár az örmé-

nyek a tagköztársaságok között legnagyobb arányban őrizték meg az anyanyelvüket, a 

szovjet korban az Örmény SZSZK-ban élők az orosz nyelv egyre erősebb térhódításának 

lehettek tanúi. Emellett az Azerbajdzsánban élő örmények – beleértve a karabahiakat 

– az orosz presztízse, és a nem kelőképpen biztosított örmény nyelvű oktatás következ-

ményeként különösen nagy arányban beszélték az oroszt első nyelvként. Az örmény-

ség ezt a folyamatot 1988-ban, a pogromok hatására nyelvi genocídiumnak minősítet-

te. Az elnevezés ismét az ifjútörök diktatúrára mutat vissza, a folyamatból való kitö-

rési kísérletet is a genocídium elleni fellépésként értelmezhetjük. Az új, örményesítő 

nyelvpolitika nem is irányulhatott a „szovjet jogutód” orosz nemzetiség ellen, hiszen 

Örményországban nem élt számottevő orosz kisebbség, ugyanakkor az orosz nyelvű 

örményeket, beleértve az Azerbajdzsánból menekülteket igen hátrányosan érintette.16

Az örmény apostoli vallás Abrahamian leírása szerint a szovjet ateizmustól való el-

különülést szolgálta.17 A rendszer haldoklása idején már nem feltétlenül volt szükség 

erre, azonban az azeri etnikummal, mint egy muszlim gyökerű kultúra hordozójával 

való összecsapás új jelentést adott a vallás megkülönböztető szerepének. Kiemelendő, 

hogy a vallási szembenállás nem volt része a konfl iktusnak, azt csak a nyugati sajtó 

leegyszerűsítő magyarázatai hangsúlyozták.18 Vagyis továbbra sem az ellentétet, hanem 

a különállást szolgálta a vallás, akkor már az azeri féltől.

A „hétköznapi nacionalizmus” részeként az élelmiszer- és nyersanyaghiány miatt a 

családokban kialakult munkamegosztás szerint a nők, gyerekek, idősek általában pia-

con árulták felesleges javaikat, részt vettek a kialakult cserekereskedelemben, míg a fér-

fi ak a tüzelő beszerzésével foglalatoskodtak. A rossz életkörülmények miatt beszűkült 

a vendéglátás kifi nomult kultúrája. Ha volt is, akinek módjában állt vendéget fogadni, 

azok, akik tudták, hogy nem tudják viszonozni a szívességet, inkább nem fogadtak el 

meghívásokat.19 A „nincs” gazdaságában és kultúrájában az addigra kialakult semleges, 

tartalmatlan köszönési formák is új értelmet kaptak, a szó szerinti jelentésük domi-

nált.20 Példák lehetnek: „Hogy vagy? Sehogy.” „Mi van? Semmi.” Vagyis a mindennapo-

kat általánosságban a blokád valósága határozta meg.

A nemzet vezetőinek kérdését érintve az egyházfő szerepét nem elemezzük, hiszen 

1994-ben, az akkori katolikosz halálakor történt váltás, ez pedig nem esik bele a vizs-

gált időszakba. Az államfőnél, a világi vezetőnél azonban érezhető változás ment vég-

be a háború ideje alatt. Mint már említettük, Gorbacsov különösen népszerűtlen volt 

az örmények körében, míg a független köztársaság első elnöke, Levon Ter-Petroszján 

kezdetben nyilvánvalóan kedveltebb volt. Bár végül a béketárgyalási folyamatban elfog-

lalt álláspontja miatt mondott le, első számú vezetőként számos privilégiumot élvezett, 

amelyek kiváltották a szűkölködő társadalom rosszallását.21 Itt ismét a blokád hatását 

tapasztalhatjuk az átalakulás hátterében.

15 LIBARIDIAN 2004. 3; SUNY 1993. 235.
16 MALKASIAN 1996. 56; MILLER – TOURYAN MILLER 2003. 59. SHAKHNAZARIAN 2003. 65, 67, 85, 87.
17 ABRAHAMIAN 2006. 113–114.
18 DEMOYAN 2008 62.
19 MILLER – TOURYAN MILLER 2003. 101, 108.
20 ABRAHAMIAN 2006. 162–167
21 Interjúk: Svazlian, Verjiné (2011. június 2.), Névtelen (2010. június 30.)
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Az erőszakkultúrában is szembeötlő változás ment végbe. A korábban leírtakból már 

kezd kibontakozni az a kép, amely a gondterhes történelmi múlt és az ezzel átitatott ellen-

ségkép eredménye, történetesen, hogy az örményekben nagyon erős áldozattudat élt-él. 

Ha szándékuk volt ebből kitörni, kézenfekvő megoldás az áldozattudat áttranszformálá-

sa, és az erőszakkultúra létrehozása. Az önmaguk ellen irányuló erőszak, a – peresztrojka 

által újonnan lehetővé tett – tüntetések kezdettől jelenlévő, az összes többi célkitűzésnél 

hangsúlyosabb eleme volt a népirtás elismertetésére irányuló törekvés, és más követelé-

seket is – a nyelviekhez hasonlóan – a genocídium folytatódása elleni fellépésként ítéltek 

meg.22 Így a környezetvédelmi célkitűzések a „zöld”, az orosz kulturális dominancia meg-

szüntetésére irányulók a „kulturális-spirituális”, az azerbajdzsáni örmények erőszakos 

asszimilálása elleniek a „fehér” genocídium megszüntetését kívánták elérni. Ismét látható, 

hogy meghatározó volt a történelmi múlt. Az azeriek elleni verbális és tényleges erőszak-

nak pedig szintén a – köznyelvben egyszerűen népirtásnak nevezett – szumgaiti, később 

a bakui pogromok, és az elnyomással szembeni fellépés volt a célja, így ismét a történelmi 

elem köszön vissza. Hasonlóképp a népirtás jereváni emlékparkjában is elkezdték kibőví-

teni az ifjútörök népirtáshoz kapcsolódó emlékműveket, amelyeknek egyenes folytatásá-

vá váltak a bakui, szumgaiti és a háborús áldozatoknak állított mementók is.

Záró identitástényezőként maradt a diaszpóra és az anyaország viszonya. Itt meg-

fi gyelhetünk egy korábban példátlan összefogást, amely mind az 1988-as földrengés, 

mind a blokád miatti szűkölködést enyhítő humanitárius akciókat magában foglalja. A 

korábbi ellentét, a szovjet tagköztársaság volta miatt elutasított anyaország és a nagy-

részt a népirtás következtében szétszóródott örménység között megszűnt.23 Ugyanakkor 

egy új választóvonal kezdett kibontakozni: a diaszpóra továbbra is inkább törökellenes 

maradt, nyilvánvaló történelmi okokból, az anyaországban élők pedig az azerieket kezd-

ték elsőszámú ellenségüknek tekinteni.24 Itt tehát mind a történelmi emlékeket, mind az 

aktuális konfl iktust tetten érhetjük.

A vizsgáltak közül négy identitáselem átformálódása kötődött a rendszerváltáshoz és 

a Szovjetunió felbomlásához. Öt elem átalakulása volt az ellenségképnek köszönhető, 

ezek egyben magukon hordozták a történelmi emlékezet bélyegét. Három pusztán a blo-

kádból kifolyólag változott, vagyis a konfl iktus közvetlen következményeiből adódott, a 

diaszpórával való viszonyt pedig mind a blokád, mind a kollektív emlékezet formálta. 

Ezek alapján kijelenthető, hogy az ellenségkép erősen befolyásolta az önképet, ellenben 

az ellenségképhez képest az önkép fokozottabban kötődött az aktuális konfl iktushoz. 

Abszolút értelemben azonban elmondható, hogy az önkép konfl iktushoz kapcsolódó 

elemeit intenzívebben befolyásolta a történelmi múlt, mint az adott krízishelyzet.
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Molnár Dávid

I. Jakab politikaelmélete 

és Peacham Minerva Britannája

Bevezetés

„Az állam láthatatlan. Meg kell személyesíteni, mielőtt láthatóvá válik, szimbo-

lizálni kell, mielőtt szerethető lesz, el kell képzelni, mielőtt fel lehet fogni”.1 

Walzer eme klasszikus kijelentése alapján feltehetjük a kérdést: miért van az, hogy 

a képi ábrázolások elemzése háttérbe szorul, illetve felületes a politikai gondolkodás 

vizsgálata során? Gyakran az is nehézségeket okoz a mai kor emberének, hogy egy ál-

talános témájú képet értelmezzünk, és megmagyarázzunk, ahogy ezt a művészettörté-

neti irodalom is bizonyítja.2 A jelképek – gyakran a legáltalánosabb példák is – telve 

vannak politikai, társadalmi, de főleg morális, valamint nem utolsó sorban vallási ta-

nulságokkal, amit a korban élő személyek könnyebben megérthettek. Mint említettem 

számunkra a jelképek interpretációja már komolyabb munkával párosul.

A jelképkönyv egy jelképsorozatot, vagy gyűjteményt tartalmazott, mindegyik klasz-

szikus formát követett, vagyis három részből állt, amelyek a következők voltak: egy 

mottó, avagy inscriptio, egy kép, a pictura és egy rövid vers, avagy a subscriptio, amely 

leírta vagy illusztrálta azt a témát, amelyet a jelkép másik két része már megtett.3 Habár 

ez volt az elfogadott forma, sok egyéb variáció is születhetett. Néhány könyvben tíz 

vagy akár tizenkét része is lehetett a jelképnek, valamint helyenként hosszú és részle-

tes kommentárja volt a születését – mint szimbólum – és a történetét illetően, bibliai és 

klasszikus forrásokhoz viszonyulva.

Peacham 1612-es Minerva Britanna című munkájának témája I. Jakab király 

Basilikon Doron című művén alapult, amelyet a király fi ának, Henrik hercegnek szánt. 

A jelképeket már létező jelképkönyvekből vette át, és sok kép az újonnan megjelent 

Iconologiából származott, amelynek szerzője Cesare Ripa volt.

Henry Peacham életét számos misztikum és sötét folt lengi be, ezért még ma sem 

tökéletesen biztosak életének részletei. Annyi bizonyos, hogy 1576 körül született 

Hertfordshire-ban. Az apja lelkész volt, egy ideig a lincolnshire-i Leverton rektora. 

Peacham iskoláit a szülőhelyéhez közeli St. Albans-ben, majd Londonban kezdte. Ti-

zenhét évesen lett a cambridge-i Trinity College hallgatója.4

1 WALZER 1967. 194.
2 KOCHER 2008. 13.
3 RAYBOULD 2005. 249.
4 YOUNG 1998. Bevezető xi.
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A királyok isteni jogalapja és a Basilicon Doron

Az általam vizsgált jelképek politikai üzenetet is hordoznak magukkal, amely üzenet 

eszmerendszere a királyok isteni jogalapjából táplálkozik.

A különböző abszolutista elméleteket – amelyeknek legszélesebb skáláját a XVII. 

századi Angliában találhatjuk – a hatalom eredetéről vallott felfogás alapján lehet cso-

portosítani. Ennek tükrében beszélhetünk isteni jogalapon,5 patriarchalizmuson, szer-

ződésen, illetve hódításon nyugvó abszolutista elméletekről. Számunkra ezek közül az 

első a legfontosabb, hiszen Peacham művében is ez az elmélet köszön vissza az egyes 

jelképekben és versekben.

Az isteni jogalap elemei a következőféleképpen foglalhatóak össze: Először is az 

uralkodó hatalma közvetlenül Istentől származik,6 vagyis nincs egyházi, illetve népi 

közvetítés, és az öröklés a primogenitúra rendje szerint történik.7 Az Ószövetségből 

jól ismert felkenés gyakorlata egészen 1215-ig, quasi szentségnek számított, amely az 

uralkodáshoz való isteni jogalap hangsúlyozásában nem elhanyagolható jelentőséget 

kapott, akárcsak az uralkodók kézrátétellel történő csodálatos gyógyító képessége, ami 

Angliában a XVIII. század folyamán szűnt meg.8

A következő pont miszerint a monarchia Istentől rendelt, legjobb kormányzati for-

ma, mondhatni tökéletes.9 Tökéletességét az Egység révén nyeri, mivel az Istenséget 

mintázza, vagyis a királyság Isten leképeződése.10 Ez persze még nem feltétlenül szük-

séges tényezője az isteni jogalap érvelésének.

További tényezője az isteni jogalapnak, hogy az uralkodó hatalma közvetlen isteni 

kijelölésen alapszik.11 Erről részben már a hatalom eredetével kapcsolatban is szóltam. 

A folytatásban megállapíthatjuk, hogy az uralkodó felelősséggel tartozik népei kor-

mányzásáért, azonban csak Istennek tartozik elszámolással12 (hiszen hatalmát tőle és 

nem a néptől kapta),13 vagyis tilos vele szemben az aktív ellenállás. Ezzel összefüg-

gésben áll az is, hogy az uralkodó parancsainak teljesítése elvárt mindaddig, míg azok 

nem ütköznek magának Istennek a törvényeibe. Ha ez mégis megtörténne, abban az 

esetben sem szabad az uralkodóval szembehelyezkedni, a követendő példa a mártírok 

passzív engedelmessége.14 Az uralkodónak ezek szerint közvetlenül Istentől kapott jogi 

felhatalmazásra kell hivatkoznia, máskülönben semmiféleképpen nem követelheti meg 

alattvalóitól a kormányzásnak való engedelmességet.

A kép teljességéhez hozzátartozik még az is, hogy ezek alapján kimondhatjuk, az 

uralkodói hatalom szent jelleggel bír, az uralkodó pedig hasonlatos magához Istenhez.15 

Az uralkodót Isten helytartójának, helyettesének írták le, kinek hatalma és tekintélye 

5 Jelen esetben csak ezzel az első hatalomelméleti konstrukcióval szándékozom foglalkozni, mivel Peacham az 

uralkodói hatalommal foglalkozó jelképein, ez az eszme jelenik meg.
6 FIGGIS 1922. 280–281.
7 KONTLER 1997. 107.
8 RADÓ 2005. 55.
9 ABSZOLUTIZMUS 1997. 34.
10 BURGESS 1992. 837.
11 ABSZOLUTIZMUS 1997. 35.
12 RADÓ 2005. 59.
13 Ez a tézis nem azonos a bodini szuverenitás jogfi lozófi a elemeivel, mivelhogy az érvrendszer a teológiai 

nyelvezeten, doktrínákon alapszik, nem pedig a természetjog, illetve az adott ország szokásjogain! KONTLER 

1997. 110., SASHALMI 2006. 89.
14 RADÓ 2005. 59.
15 ABSZOLUTIZMUS 1997. 35.
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magától Istentől ered, Istentől, ki egyedüli szuverén ura a világmindenségnek, elsőren-

dű törvényhozó, döntőbíró, s az igazság egyetlen forrása.16

Fontos kiemelnünk, hogy az isteni jogalap csupán az uralkodói hatalom eredetére 

vonatkozott, nem pedig annak jogosítványaira. A hatalommal kapcsolatos érvrendszer 

alapvetően a Bibliából táplálkozik, ellenben a királyi hatalom konkrét jogosítványait az 

adott ország sajátos joga szabta meg.17

VI. Jakab számunkra fontos műve a Basilocon Doron 1598-vagy 99-ben keletkezhe-

tett, a fi ának és örökösének, Henrik herceg számára. Henry Peacham pedig ezt a művet 

használta fel az 1612-ben megjelentetett Minerva Britanna című jelképgyűjteményének 

elsődleges forrásaként, visszhangozva az uralkodó intelmeit a trónörökös számára.

A Basilikon Doronnak politikaelméleti üzenete van, de nem abszolutista vonatko-

zásban: a klasszikus isteni jogalapú uralkodás jakabi alapműve, nem az isteni jogalapú 

abszolutizmusé. Érvelésének nyelvezete is különböző, tisztább teológiai nyelvezetet 

használt, ami a korabeli angolok ízlésének inkább megfelelt. A Basilikon Doron azért is 

volt szimpatikusabb az alattvalók számára, mert abban Jakab az uralkodó kötelességeit 

emeli ki, és a parlament törvényhozó szerepét is fenntartás nélkül elismeri.18

A mű a királyi hivatás természetéről, eredetéről, mibenlétéről értekezik. A Basilicon 

Doron olvasása után egyértelmű az uralkodó hatalmának közvetlenül az isteni eredetére 

felépülő érvrendszer, az uralkodónak Isten előtti felelőssége, hivatalának szentsége, és 

az ellenállás tilalma. Királytükör lévén az örökletes királyság elve szintén érvényesül.19

Minerva Britanna

1603 márciusában Erzsébet királynő elhunyt, s VI. Jakab elindult délnek, hogy I. Jakabként 

Anglia uralkodójává koronázzák. Utazása során két napot szállt meg Sir Oliver Cromwell 

Huntingtonbeli rezidenciáján.20 Számos látogatója között Peacham is jelen volt, és bemu-

tatta a királynak néhány jelképét, ahogy azt ő leírja egy későbbi levelében. Állítólag egy 

bizonyos James Montague21 bíztatta, hogy jelképkönyvének alapjául a Basilicon Doron-t 

vegye, amelyet nemrég jelentettek meg másodszorra. Akárhogy is történt, Peacham meg-

fogadta Montague tanácsát.22 Kitartó munkájának eredménye egy ötvenhat jelképből álló 

kézirat volt, amelyet három részre bontott a Basilicon Doron szerkezetének mintájára. 

Peacham választása jelképeinek forrására egy tökéletes és találó választás volt. Jakab 

maga is alkotott jelképeket ifjabb korában, és nagy örömét lelte az effajta művészetben. 

Peacham a Minerva Britanna előszavában utal is arra, hogy alkalma volt az uralkodó 

jelképeit („Invention”)23 megszemlélni. Ezenfelül maga a Basilicon Doron is virágzik a 

különböző verbális képektől, amelyek számos jelképnek lettek az ihletői. Az uralkodó áp-

rilis 27–29 között találkozhatott Peachammel, a Basilicon Doron pedig április 24-én jelent 

meg másodszorra, szóval nem kizárt, hogy Peacham már korábban is ismerte a művet.24

16 GOLDIE 2011. 286.
17 BURGESS 1992. 848., ABSZOLUTIZMUS 1997. 37.
18 RADÓ 2005. 194–196.
19 RADÓ 2005. 196.
20 YOUNG 1999. 35.
21 J. Montague: 1568–1618, angol püspök, I Jakab műveinek gyűjteményét szerkesztette, az uralkodó személyes 

bizalmasai közé tartozott. YOUNG 1999. 35.
22 YOUNG 1999. 36.
23 PEACHAM 1612. Ajánlás.
24 YOUNG 1999. 36.



250    I    X. GRASTYÁN KONFERENCIA

A három kéziratnak készült 1612 előtt, melyeknek anyaga hasonló, illetve meg-

egyeznek egymással, illetve örökösükkel, a Minerva Britanná-val. Összesen kilencven-

öt embléma közül harmincra tehető azok száma, amelyek megjelennek mindhárom 

kötetben, és hatvankettő magában a Minerva Britanná-ban.25 A kéziratoknak megvan 

a maguk állandó formája a latin mottóval, majd az idézettel, mely a Basilicon Doron 

morális pontjait illusztrálja, valamint egy vagy két idézet klasszikus szerzőktől, egy-

házatyáktól, ha felhasználta őket. Ez a fajta szabályosság nem jelenik meg a Minerva 

Britanná-ban, csak elég elszórtan, illetve, ha a Basilicon Doron jelképeit kölcsönzi a 

jelképgyűjteményben – majdnem –, minden esetben latinul is megtalálható az eredeti 

kéziratos vers a jelkép alján.

Elmondhatjuk, hogy a Minerva Britanna ezeknek a kéziratoknak az örököse, mégis 

elhagyja azok hármas szerkezetét, és angol nyelven íródik. Ezt azért tartom fontosnak, 

mert ugyanazt a logikát követhette, amit Jakab Basilicon Doron-jának angol nyelvre 

fordítása, vagyis, hogy minél többen olvashassák.

A királyok isteni jogalapjának és a kormányzásnak allegóriája

 a Minerva Britannában

Peacham művében a picturák 

felett egy latin mottó talál-

ható, a kép alatt pedig egy 

hosszabb vers, a subscriptio. 

Utóbbinak kisebb részét te-

szi ki a jelkép szimbolikájá-

nak magyarázata, nagyobb-

részt Jakab király Basilicon 

Doronjának adaptációját 

olvashatjuk ki belőlük. 

Mindegyik subscriptio két 

darab hat strófás versből, 

azaz tizenkét sorból áll. A 

jelképek alatt gyakran fel-

tünteti az eredeti kéziratos 

latin verset is. A bal, illetve a 

jobb margón a képhez fűzött 

kommentárjai láthatóak, 

magyarázatot adva bizonyos 

kérdésekre, vagy hivatkoz-

va a Bibliára, a Basilicon 

Doronra, vagy ókori szer-

zőkre.

 

I. Könyv / 1. Illusztráció

Nisi desuper – Csakis felülről

25 A gyűjteményben egyébként 204 jelkép szerepel összesen.
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Subscriptio:

Az égből nyújtózik egy TITOKZATOS kéz,

Melyben kettős láncon Korona függ,

Minek karimája Nagy-Britannia határa,

Hol francia földtől Thule szigetéig Jakab az úr,

Kinek nagy nevét suttogják az Induson túl:

Istennek felelve kettős köteléked által,

Mert embernek születtél, s Királlyá tett e Világban.

S mert Mennyekben köttetett a szövetséged:

És az égből kapod Mennyei Koronád:

Hasztalan ama gaz szándék, földi ármány,

Mely isteni köteléked feloldaná,

Ki a Mennyekre lő, annak nyílvesszeje visszazuhan rá,

S fején találja: ejti rá bosszúját

Ez teszi rá jelét, a Szuverén Koronát.

Az első és talán egyik legérdekesebb jelkép, azok közül, amely a királyságra és 

az uralkodó feladataira utalnak. A jelképet Jakab királynak ajánlja fel (to my dred 

Soveraigne IAMES King of great BRITAINE). A kép egy koronát ábrázol, amelyet kettős 

láncon nyújt le az égből egy testetlen jobb kéz.

A korona Nagy-Britanniát szimbolizálja, a felhőből kinyúló kar az Isten által adott 

hatalmat jelképezi, a kettős lánc pedig az uralkodó kettős természetére utal: a kettős kö-

telezettségére, amely Istenhez köti, emberként és uralkodóként („as borne a man and 

Monarch of this Land”), mint Isten jobb keze (right hand of god).26 Bath utal leírásban 

arra, hogy ismeretei szerint ez az egyetlen olyan jelkép, amely ily módon ábrázolná az 

uralkodó két testét.27

A korona személyfelettiségének eszméje, azaz, hogy a korona az egyes királyok 

uralkodásán túl is fennmarad – Ernst Kantorowicz szavaival „a király két teste” – a római 

és kánonjogi hatások eredményeképpen alakult ki.28

A középkori társadalom „politikai testének” az ábrázolásához az emberi test, annak 

hierarchiája szolgáltatta a példát. A politikai rend – az emberi testhez hasonlóan – a hi-

erarchikusan elrendezett és egymással organikus kapcsolatban lévő testrészek összes-

sége volt, amely fölött magasabb rendű testrészek, a király vagy az egyház uralkodtak.29 

A politikai rend és a hatalom tehát az emberi test metaforájának segítségével „testesült 

meg”. A király két testének középkori szimbolikájában az örökkévaló uralkodói hata-

lom jelent meg: a király halandó, természetes teste fölbonthatatlan egységet alkotott 

halhatatlan, szimbolikus politikai testével.30

Mivel az uralkodó hatalmát Istentől nyeri (Thus since on heaven, thou wholly doft 

depend), a vele szemben tanúsított ellenállás istentagadó, és bárki, aki aljas szándékkal 

(malice vile) eme Isten által kötött kapcsolat ellen támad, s feloldani próbálja (t’unloose 

the knot), nyíllal próbálná támadni a Mennyeket, azt saját fegyvere pusztítja el, visz-

szazuhanva rá. Alattvalóinak tehát feltétlenül követniük kell parancsaikat, engedelmes-

26 BATH 1994. 99.
27 BATH 1994. 99.
28 GERHARD 1981. 61.
29 SASHALMI 2011. 32.
30 KANTOROWICZ 1957. 15.
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kedni akaratának, csakúgy ahogy az uralkodó teszi ezt Isten felé. Erre utal Peacham 

versében a Mennyeket támadó, majd az agresszora visszahulló nyílvessző hasonlata:  

önmaga ellen fordul annak fegyvere, ki az isteni kinyilatkoztatás ellen támad.31

A jelképen a Bibliából vett idézetek segítségével mutatja be tisztségének felfogását, 

mint nép feletti helytartó – a versben földrajzilag is nyomatékosítja uralmát Thule szige-

tétől (Nagy-Britannia északi része) egészen francia földig, a latin versben pedig szintén 

földrajzilag is megjelenik a népek felettiségének gondolata (procul a nostro). Vissza-

köszön a jelképen a kettős 

kötelezettség gondolata (To 

God Obligated so by two-fold 

band).

Ezzel a jelképpel Jakab 

isteni jogalapját szándékozik 

igazolni, amely a Basilicon 

Doron első könyvének első 

soraiban is megjelenik. Ja-

kab „szerzett” Istenségéről 

ír, amely nem természetes, 

hanem Istentől ajándékozott, 

mert először is embernek 

teremtett ő téged, ezen túl 

pedig kis istenné tett, hogy 

trónusán ülj és más emberek 

felett uralkodjál”.32 Teljesen 

egyértelmű ebből az uralko-

dó vicarius Dei szerepköre,33 

bár a zsoltáros eredetileg Iz-

rael bíráit nevezte „kis iste-

neknek”, későbbiekben ezt a 

királyokra vonatkoztatták.34 

Az igazi király „Isten”, „földi 

Isten”, „Isten élő képmása”, 

az uralkodó Istenhez hason-

latos a földön, de kötelezett-

ségei vannak, keresztényi és 

isteni, amelyekről Isten előtt 

kell majd számot adnia.35

Subscriptio:

Ki a zord állam (Common wealth) élén áll

Jobb, ha ide tekint,

31 Minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak; mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől: és 

amely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltetnek. Azért, a ki ellene támad a hatalmasságnak, az isten rende-

lésének támad ellene; a kik pedig ellene támadnak, önmagoknak ítéletet szereznek. RÓMABELIEKHEZ 13,1–2.
32 RADÓ 2005. 152.
33 BURGESS 1992. 841.
34 RUNCIMAN 2007. 19.
35 BURGESS 1992. 844.

I. Könyv / 22. Illusztráció

Ragione di Stato – Államérdek
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S látja, milyen veszedelmet rejt

Atlaszi terhe, melynek súlya hatalmas,

S a fejedelem vállát más teher is nyomja,

Bár HERCULESHEZ vagy akár BRIAREUSHOZ hasonló Ő.

Erős kézzel kell ellenségeivel bánnia

Kívül- belül, titkolt Türelemmel:

Megannyi füllel körülvéve, kik hallgatóznak,

S minden oldalról híreket hoznak

Hogy időben leleplezze saját otthonában

Ellenfeleinek ártó szándékát.

A jogar, a legfőbb Tekintély jelképe,

A Mákgubókat, a bölcs időben lesújtja,

Akár erővel akár törvénnyel, ha túlnőnék magukat,

Nehogy kényelmetlenné váljanak, vagy fokozódjon büszkeségük:

Az Oroszlán őrzi otthonod békéjét,

A Könyv megmutatja útját törvényes jogaidnak.

Szinte bizonyos, hogy Peacham eme jelképe nem saját alkotása, hanem Ripa 

Iconologiájának adaptációja. Egy páncélingbe öltözött alakot láthatunk,36 oldalán szab-

lyával. Páncélinge alatt kék színű alsóruhát visel,37 telehímezve szemekkel és fülekkel. 

Jobb kezében botot tart, s hátrafelé sújt vele, ahol mákgubók nőnek. A legnagyobb 

fejeket lecsapta, azok a földe zuhannak, és csak a száruk marad állva. Bal oldalán egy 

oroszlán jelenik meg.38 Ripa ekképpen magyarázza az államrezon allegóriáját, amely 

megoldást nyújt Peacham fenti jelképéhez is: 

„Azért festjük fegyveresnek, mert aki ilyen érdekkel él, azt akarja, hogy erővel ural-

hasson mindent, fegyverek vagy más eszközök révén.

Szemekkel és fülekkel telehímzett kék öltözékben ábrázoljuk, hogy így mutassuk 

uralma iránti féltékenységét. Mindenütt kémek szemeit és füleit szeretné ugyanis elhe-

lyezni, hogy így jobban megvalósíthassa saját terveit, és elmetélhesse másokét.

A bottal azt mutatjuk, hogy az államérdek olyanok sajátja, akik országukban vagy 

fejedelemségükben uralkodókká válnak…

A földre vert mákfejek, amint leírtuk, azt jelentik, hogy aki az államérdekkel él, 

sosem hagy másokat akkorára növekedni, hogy azok kellemetlenséget okozhassanak 

neki. Ilyen választ adott hallgatólagosan Tarquinius is fi a követének: A király, mintha 

mérlegelné, hogy mit tegyen, kiment palotája kertjébe, fi ának hírnöke követte; ott föl s 

alá járkálva, úgy mondják, pálcájával lecsapdosta a mákvirágok fejét, mint Titus Livius 

elbeszéli első könyvében.

Az oroszlánt azért állítjuk melléje, mert természete hasonló azokéhoz, akik az ál-

lamérdek révén törekszenek szüntelenül nagyobbak lenni mindenki másnál; s az éber 

őrködés okán, amellyel állapotának megőrzésére ügyel.”39

Peacham eltér a szokásos két strófás versformától, és beilleszt egy harmadik verssza-

36 Ripánál női alak jelenik meg, azonban Peacham jelképéről eltűntek a női vonások, inkább férfi ra hasonlít.
37 RIPA 1603. 506.
38 Ripánál a női alak lába alatt egy IUS (Jog) feliratú könyv is megjelenik, ez azonban lemaradt Peacham válto-

zatáról, bár a vers harmadik strófájában megemlíti a könyvet.
39 RIPA 1603. 506–508.
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kot, amely gyakorlatilag hasonlatos Ripa leírásához, vagyis magyarázó jelleggel elemzi 

a képen található szimbólumokat. Az utolsó sorban megemlíti a könyvet is, amely az 

uralkodó céljai (proiectes) megvalósításának útjait tartalmazza. Ez a könyv nem sze-

repel a jelképen, vagyis elképzelhető, hogy egyszerűen lefelejtette, vagy utólag adta 

hozzá ezt a kivételes harmadik strófát. 

„A javasolt könyv az IUS mottóval azt mutatja, hogy a polgári érdekek olykor kárt szen-

vedhetnek, nem is annyira az uralkodás érdekében, hanem inkább a köz hasznára...”40

A ragione di stato (reason of state) a XVII. századi szerzők többsége számára új foga-

lom volt, amit defi niálni kellett a politika már ismert fogalmához képest.41 Míg a politika, 

a morálfi lozófi a egy önálló ága volt, amely a kormányzás művészetével foglalkozott,42 

más szóval a hatalom eredetéről, a legjobb államformáról, a hatalom céljáról (a köz-

jóról, amely az igazságossággal kapcsolódott össze), a polgárok közti egyetértésről és 

a polgári erényességről szóló 

diskurzus volt,43 és minden 

állampolgáré volt, addig az 

államérdek csak kizárólag 

csak az uralkodóké.44

A piemonti származású 

Giovanni Botero (1543–

1617), jezsuita tanár, aki 

Franciaországban és Spa-

nyolországban is tanított, 

Carlo Borromeo, I. Carlo 

Emanuele legátusának titká-

raként halt meg.45 Rendkí-

vül termékeny író volt. A tíz 

kötetes Della ragioni di Stato 

(Az államrezonról) című, 

1589-ban megjelent művé-

ben a politikai élet és a vallás 

közötti megegyezést javasol-

ja. Giovanni Botero meg-

tisztítota az államérdeket a 

rárakódott immoralitástól, és 

így beemelte a közbeszédbe. 

Szerinte az államérdek célja 

az, hogy létrehozzon, fenn-

tartson, és megnagyobbít-

son egy államot: „Az állam 

tartós uralom népek fölött; 

az államrezon (ragione di 

stato) pedig az uralom meg-

40 RIPA 1603. 508.
41 VIROLI 1992. 238.
42 SASHALMI 2011. 38.
43 SASHALMI 2011. 38.
44 VIROLI 1992. 259.
45 BOTERO 1589. Bevezető vii.

II. Könyv / 105. Illusztráció

εἷς κοίρανος ἔστω – Egy legyen úr csak, egy a király
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alapozásához, megőrzéséhez és kiterjesztéséhez szükséges eszközökre vonatkozó tudás 

(...) úgy tűnik, leginkább a megőrzéshez van köze”.46

Subscriptio:

A fenséges Nap, mely boldogít minket fényével

S életet ád az embernek, természetnek növekedést

Szuverén jogából nem szakadhat több félre

Csak egy király maradhat, egy mennyei fölség

Midőn az alábbvaló csillagok kölcsönzik fényét,

Hogy fenntartsák végtelen számuk megannyi menetét.

Ahogy ez a közönségeseknél való

Szerelem és a kölcsönös egyezmény áll a legbiztosabban,

Mikor a szakadás győz, s megdönti

Monarchiák alapját, melyek egyébként életre valók:

Mintha csak több Nap volna az égen

Megjósolja Fejedelmek bukását vagy szörnyűbb végzetét.

A jelkép görög címet visel, mely Homérosz Iliászából származik. A Második könyv-

ben hangzik el ez a mondat: „Nem jó ám a sok úr kormányzata; EGY LEGYEN ÚR CSAK 

EGY A KIRÁLY, kit sarja csavartelméjü Kronosznak tett fejedelmünkké törvényeivel s 

jogarával.”47

A felhőből kinyúló kézfej vagy teljes kéz a Szentháromság-ábrázolásokon az Atyát 

szokta jelképezni. A kéz egy jogart tart, amelynek csúcsdíszeként egy napkorong ra-

gyog. A jogar az uralkodás szimbóluma. A Nap az egyediséget is jelképezi, azt, hogy 

csakis egyetlen hatalom létezik a földön is.

A Nap és a (belőle jövő) fény kedvelt uralkodói jelkép volt a korban. Mint ahogy a 

Napból származik az élethez szükséges fény és meleg, ugyanígy az uralkodó minden jó 

forrása a királyságában.48 A XVII. század előrehaladtával a természettudományi gondol-

kodás is az uralkodók segítségére volt a Nap, mint uralkodói jelkép kapcsán, hiszen a 

Napot „a tudomány immár az univerzum központjának fogadta el”, ami egyértelműen 

arra predesztinálta, hogy „a földi élet politikai központjának”, azaz az uralkodói hata-

lomnak a szimbóluma legyen.49

A versben is kihangsúlyozza Peacham, hogy az uralkodás jobb, ha egy kézben össz-

pontosul, mint ahogy az égen is csak egy Nap uralkodik, s a csillagok csak annak fényét 

kölcsönzik. Ehhez hasonlóan más földi hatalmak is csak az uralkodó kegyéből szület-

hetnek. Tacitus Korunk Történetének első könyvéből vett első soraival szemléleti ezt 

Peacham, miszerint:  a béke érdekében minden hatalmat egy emberre ruháztak.50 A Mo-

narchia eredendően görög etimológiája szerint egyetlen személy uralmát jelenti. A mo-

narchia, szóban bene rejlik az arisztotelészi mia arche, az Egyetlen princípium. Az Egy-

ség megjelenik a Szentháromság három személyében, akiket nem szabad felbontani.51

46 BOTERO 1589. 3.
47 HOMÉROSZ: ILIÁSZ II. ÉNEK
48 WILSON 2000. 71.
49 WILSON 2000. 71.
50 TACITUS 1998. 63
51 SCHMITT 2006. 47.
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Mariann Nagy

Women in the Hungarian economy 

from a European Perspective 

at the turn of the 19th and 20th Centuries

This paper is a part of a larger study which focuses on working women in Croatia and 

Hungary in a wider perspective by contrasting the picture of these countries with 

Austria-Hungary and several European countries. When we examine the conditions of 

economic growth in Hungary during Dualism, it is essential to give an overview of the 

development of human resources. Among these factors, we must not forget about female 

work, since gender-based distinction in the rate of employment has been neglected by 

the national economic historiography. 

Female labour cannot be regarded as a modern phenomenon. International literature 

dealing with women’s work indicated that not only the structure and the main characteristic 

features but also the dimensions of female employment were altered during the decades 

of industrialization. (McBride, T. 1992.) Before the beginning of industrialization, the 

majority of females worked in their own family economy or within the scope of a foreign 

household, as domestic servants. However, during the industrial revolution, the household 

and the workplace gradually separated from each other. Growing number of females had 

to fi nd jobs outside their homes e.g. in factories, department stores and in offi ces. This 

made the situation of wives and mothers more diffi cult because they had only little time 

to spend with their family affairs. As a result of this, more and more married women 

had to give up their jobs and stay at home. In Western Europe, the employment rate of 

married women decreased after 1880. These factors resulted in the decrease of the entire 

female employment in Great Britain, Belgium (Roberts, E. 1988., Klep, P. M. M. 1982.) 

and in certain Scandinavian countries. (Schybergson, P.-Vattula, K. 1982.). 

This paper is intended to focus on women’s employment rate and its structural 

transformation in the countries of the Austro-Hungarian Monarchy – Hungary, Croatia 

and Austria – by processing and analysing contemporary census data. In order to put this 

topic into an international context, we have processed the data of two well-developed 

European countries, France and Germany. 

As a starting point, we chose the data of the census, which had been completed 

between 1880 and 1882. The reason for this is that international literature considers these 

years to be a dividing line in the history of female labour. On the one hand, “traditional” 

forms of female work – e.g. agricultural work, domestic industry – gradually fell into 

the background and the number of servants and day-labourers decreased. On the other 

hand, “modern” sectors of wage-earning activities came into prominence. More and 

more women were employed in industry, commerce and transport. The number of 

those females who worked in white-collar jobs started to grow as well.1 Primarily we 

1 In certain cases, day labourers also belong to this cluster. 
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focus on women working in modern sectors. (One of the reasons is that it is hard to 

examine women working in agriculture statistically.) Methodologically, it is important 

to calculate the number of female earners by total employed (proportion of men and 

women in the economy and in different sectors), the female earners by all women 

(proportion of female earners of all women including infants) and female earners by 

women aged over 15 (proportions of female earners among adult women).  

How should we interpret the decrease of female employment, which has been 

emphasized in the international literature? In those fi ve countries examined in this 

paper, the number of female wage-earners was increasing between 1880 and 1910. 

Female employment was increasing in France by 42%, in Germany by 37% and in 

Austria by 56% compared to the whole female population of the countries concerned. 

On the other hand, in Hungary and in Croatia the rate of increase proves to be only 

10%, indicating that the employment compared to the whole female population started 

to decrease. However, this is only prevalent to the last decade, as the number of female 

workers per 1000 women was increasing between 1880 and 1900 in Hungary as well. 

Examining the possible reasons, we may observe that while the number of women 

working in agriculture was increasing between 1880 and 1900 from 636 thousand to 1351 

thousand, their number was decreasing to 922 thousand until 1910. This means that the 

number of female agricultural workers was decreasing by 32% (during this period, this 

number was increasing in Austria by 4%). According to the occupational statistics, the 

number of domestic servants in Hungary was decreasing between 1900 and 1910 from 

715 thousand to 418 thousand, causing a relative remission of female employment. In 

Austria, the number of domestic servants did not diminish, in 1910 their number was still 

2761 thousand. In Austria, it was 190 day-laborers out of 1000 females, while in Hungary 

this number was only 45. The decrease in terms of the number of female day-labourers 

assumed even greater dimensions, from 497 thousand to 149 thousand. This process did 

not stop until 1910, when the census found only 68 thousand day-labourers.

In the previously mentioned cases, we cannot talk about real changes in female 

employment, only the method of statistical data-survey altered. (Hungarian Statistical 

Publications. New Series. 64., 106*-107* p.) Experts of statistics were well aware of 

this fact at the turn of the 19th and 20th centuries. According to them, this phenomenon 

could be easily explained by the different surveying aspects used during the census. 

On the other hand, they indicated that the classifi cation of those wage-earners, whose 

employment was questionable, proved to be diffi cult. In case of the census completed in 

1869 and 1880, full details were only given about the occupations of wage-earners. One 

positive principle has to be mentioned in case of the 1880 census: women who stayed 

at home and saw to the household duties were classifi ed among active wage-earners. 

In 1890, dependants were registered as occupational groups. This year the system of 

occupational main-groups and sub-groups were also developed. 

Among the traditional fi elds of female labour, we can rely on large amount of 

statistical data in the case of domestic servants. The number of domestic servants in 

France was decreasing by 50% during 30 years. The decrease was signifi cant in Austria 

as well. In Germany, their absolute number did not decrease, but their ratio compared to 

the whole female population started to decline. While the number of domestic servants 

began to diminish towards the end of the 19th century in Hungary, it started to increase 

again after the centenary.

According to the offi cial statistics of the European countries, one quarter of the 

female population was registered as active wage-earners, while this ratio exceeded three-
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quarter of the male population. In the well-developed, industrialized countries, the ratio 

of female wage-earners worked out between 20 and 30%. It surpassed 30% only in France 

and Germany. The only exception is Austria, where half of the female population and 

three-quarter of women over 15 were active wage-earners. The divergence is signifi cant 

between Austria and Hungary in this case: in Hungary, only 20% of the whole female 

population was registered as active worker in 1910 and their ratio did not surpass 25% 

during the previous decades. In Hungary, only 30% of women over 15 were active in 

1910 (during the previous years this ratio was between 36 and 39%). In Austria, this 

ratio was between 60 and 80% in the course of the examined period of time.

In developed and industrialized countries, modernization and structural 

transformation of female employment made considerable progress at the beginning of 

the 20th century. In the United Kingdom, in Switzerland and in Belgium, three-quarter 

of the wage-earner women worked in the modern sector in 1910. This ratio proved to 

be similar in the transatlantic countries i.e. in the United States of America, in Canada 

and in Australia, as well. In France, half of the female labourers worked in the modern 

sector of the economy, while in Germany, in the Netherlands, in Norway and in Italy 

more than one quarter of the female population did so. This ratio was about 20% in 

Hungary and in Austria, while in Croatia it was only 6-7%. In 1880, the ratio of women 

working in the modern industrial and service sectors of the economy was 41% in France 

and 26% in Germany. As opposed to this, the same ratio was only 14% in Austria, 6% in 

Hungary and 2,5% in Croatia. However, Hungary managed to reach – and even surpass 

– the rate of the other parts of the Monarchy. In this case, we defi nitely have to state 

that percentages can be misleading. This is due to the fact that in Austria 50% of the 

whole female population was registered as wage-earners, while this ratio in Hungary 

was only 20%. More exact indicators can be gained if we compare the number of female 

labourers to the whole female population, and to the number of women over 15. 

Statistical indicators clearly show the differences between the two parts of the 

Austro-Hungarian Monarchy: in 1890, the number of female workers per 1000 women 

occupied by the modern sectors was only 59 in Austria, 15 in Hungary and 10 in Croatia. 

This number in France was 119, while in Germany it was 79. During the following three 

decades, the rate of changes proved to be more rapid than that of in Austria. However, 

differences were still considerable in 1910: in Austria 96, in Hungary 39 and in Croatia 

19 females per 1000 worked in the modern sectors of economy. While the number of 

females employed in the modern sectors was growing by 250% in Hungary during three 

decades, this growth rate proved to be only 159% in Croatia, 111% in Austria, 107% in 

Germany and 52% in France. The number out of 1000 women increased in Hungary by 

167%, in Croatia by 86% and in Austria by 70% during 30 years. Female employment 

increased in the modern sectors by 43% in France and 72% in Germany. To sum up 

these results, we can state that the number of females working in the modern sectors 

depends on the countries’ state of development. On the other hand, we can observe that 

the structural transformation of female employment started to accelerate from 1880. 

The process of changing proved to be the most intense in Hungary during the 1880s: 

the number of females employed by the modern sectors grew by 81%. The growth-

rates of certain branches of the modern sectors slightly differed from one another: the 

number of female labourers working in industry increased by 256%, while it was 231% 

in trade and transportation. The proportion of women employed in the public service 

increased by 245%. In Hungary, 90,3% of female wage-earners worked in the traditional 

sectors during the 1880s, and only 6,3% of them were employed by the modern sectors. 
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By 1910, this ratio altered to 71,9% and to 19,6%. Among 1000 women, 214 worked 

in traditional activities, and only 15 in the modern sectors. In 1910, these numbers 

altered to 144 and 31. In Croatia, this transformation made less considerable progress: 

in 1880, 97% of working women were employed in the traditional sectors, and this ratio 

decreased only to 91% to 1910. However, more than 100 women worked out of 1000 in 

the modern sectors in the industrialized and well-developed countries.

The proportion of males and females is also worth examining in certain occupational 

sectors. The ratio of females employed by the modern sectors increased more rapidly 

in every studied well-developed country than that of the males. In Austria and in 

certain Western European countries, this growth proved to be more moderate because 

the ratio of females had already been between 22 and 30% in the modern sectors in the 

1880s. On the other hand, in Hungary – due to the lower number it grew from – this 

ratio was increasing signifi cantly (from 10% to 17%). The participation rate of females 

grew especially among the clerks and self-employed. Among labourers, the ratio of 

women did not increase rapidly (in Hungary, from 11% to 12,8%, in Croatia from 8,8% 

to 10,3% and their ratio in Austria was 22,2% in 1910). This indicates that the majority 

of those women who were employed in the modern sectors, did not want to work as 

factory workers. 

15 women out of 1000 over 15 worked in industry in 1880. This number was 40 in 

1910 (the increase is 167%). The largest number of females worked in garment trade, 

in public catering as well as in textile industry and in food processing. Several women 

were employed by the iron industry. Concerning mechanical engineering, we have to 

mention electro-technics, too. In this fi eld, only 650 females worked in 1880 but their 

number tripled by 1910. In certain industrial branches, the ratio of women was more 

considerable than that of their male colleagues’ e.g. in the sewing and washing jobs 

and in match-making. Great numbers of women worked in tobacco factories and in 

printing houses as well as in the fi eld of silk production. Between 1880 and 1910, the 

ratio of female workers was increasing the most signifi cantly in the paper and textile 

manufacturing industries, in the fi eld of chemical engineering and also in the iron 

industry. In the previously-mentioned industrial sectors, the number of female wage-

earners under 20 quadrupled. Although fewer women worked in this fi eld in Croatia, 

the main tendencies are similar to Hungary in terms of the employment of females in 

certain industrial branches.

 Data related to the occupational status clearly indicate the structural 

transformation and the modernization of female work. This denoted the emergence 

of new specifi cally female jobs e.g. secretary, clerk, post assistant, teacher, nurse etc. 

The number of women working in these departments tripled between 1880 and 1910. 

In particular, the number of those female workers started to increase signifi cantly, who 

were employed by the industrial and commercial sectors.   

The majority of clerks worked in public service or were intellectuals (e.g. doctors, 

lawyers, artists). As the number of females working in these positions had already been 

high in 1890, the rate of growth was not high (index is 209), and fell behind Austria 

(256) and Croatia (265). The number of women working as teachers and nurses was 

extraordinarily high. Both in Hungary and in Croatia, the number of females employed 

by the civil service proved to be the highest among all women employed. On the other 

hand, their percentage in these sectors remained the lowest. Offi ces were started to be 

fi lled up with women during the 1890s, after the spread of typewriters. This led to the 

doubling of the numbers of secretaries and typists by 1910.
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It is worth examining and comparing the educational level of working males and 

females. In 1869, 75% of the working population was still illiterate: only 40,8% of the 

males and 25% of the females were able to read and write. In 1890, 61,2% of the male 

and female population over 6 was literate. However, in the fi eld of agriculture the ratio 

of females, who were literate, proved to be still rather low.  By 1910, 68,5% of the people 

over 6 became literate. This year, the level of schooling of the population was also asked 

by the census. 5,92% of the wage-earning male population fi nished 4 classes of the 

secondary school. This ratio was 4% among the female labourers.

It is important to take a closer look at the marital status of working women. We are 

well aware of the fact that Austrian women got married at a much older age than their 

Hungarian and Croatian counterparts. Furthermore, the ratio of maiden women proved 

to be much higher in Austria. This might have resulted in the higher proportion of 

unmarried girls among working women in Austria, than in Hungary. Our data indicate 

that the ratio of working unmarried women was higher in the modern sectors in 

Hungary and in Croatia (493 and 439 thousand) than that of in Austria (417 thousand). 

If we examine certain branches of the economy, this picture alters: with the exception 

of industry, our presupposition seems to be proven. In the fi eld of trade, transportation 

and in the public service, the ratio of maiden women is much higher in Austria than 

in the Lands of the Hungarian Crown. Apart from this, the large-scale employment of 

widows was remarkable in Hungary. What do these data suggest? In Austria single 

women worked as clerks for a few years, but after getting married they stopped working. 

In Hungary, however, the proportion of clerks who stayed in offi ce even after they got 

married or remained widow was higher than in Austria. Concerning working women in 

factories, the case proved to be different: in Hungary the majority of them gave up their 

job, while in Austria the proportion of working women in factories was twice as higher 

as in Hungary.
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Table 1. Earning women by main occupational groups in Hungary

Number of female earners 

1880 1890 1900 1910

1 Agriculture and forestry 636 363 1 123 802 1 351 299 921 916

2 Day laborers 496 796 148 590 104 451 67 729

3 Domestic servants 364 643 337 706 332 153 341 521

4 Industry, mining 67 620 122 868 183 281 241 064

5 Trade 35 609 39 865 50 875

6 Transport 2 888 5 799 9 555

Trade and transport 18 257 38 503 45 664 60 430

7 Civil servants, intellectuals 15 864 22 591 33 873 54 726

8 Retired 22 391 79 150 77 684 112 446

9 Unknown and others 32 993 11 660 20 644 30 587

Total 1 654 927 1 884 864 2 149 049 1 830 419

1–3 Traditional sector 1 497 802 1 610 098 1 787 903 1 331 166

4–7 Modern sector 101 741 183 956 262 818 356 220

Table 2. Indices of the number of earning women by main occupational groups in Hungary

 (Starting year = 100)

  1880–     1890–   1900–                        1890–   1880–

1890 1900 1910 1910 1910

1 Agriculture and foresty 177 120 68 82 145

2 Day laborers 30 70 65 46 14

3 Domestic servants 93 98 103 101 94

4 Industry, mining 182 149 132 196 356

5 Trade 112 128 143

6 Transport 201 165 331

Trade and transport 211 119 132 157 331

7 Civil servants, intellectuals 142 150 162 242 345

8 Retired 353 98 145 142 502

9 Unknown and others 35 186 141 262 93

Total 114 114 85 97 111

1–3 Traditional sector 107 111 74 83 89

4–7 Modern sector 181 143 136 194 350
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Table 3. Earning women out of 1000 women over 15 in Hungary

1880 1910

Agriculture and forestry 223 154

Day laborers 25 11

Domestic servants 80 57

Industry, mining 15 40

Trade 8

Transport 2

Trade and transport 4 10

Civil servants and intellectuals 3 9

Retired 5 19

Unknown and others 7 5

Total 363 305

Traditonal sectors 328 222

Modern sectors 22 59
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   Table 4. Earning women by total earners (women and men together) in Hungary, 
percentage

1880 1890 1900 1910

1 Agriculture and forestry 17,3 25,0 27,2 19,8

2 Day laborers 53,3 51,4 37,5 33,4

3 Domestic servants 90,4 94,3 91,3 93,2

4 Industry, mining 9,1 14,3 16,8 17,0

5 Trade 20,9 19,0 18,3

6 Transport 4,0 4,6 5,1

Trade and transport 11,1 15,9 13,6 12,9

7 Civil servants, intellectuals 10,9 15,1 17,4 21,8

8 Retired 72,5 65,3 59,4 58,3

9 Unknown and others 30,5 22,5 36,4 41,0

Total 26,7 28,8 29,0 24,0

1–3 Traditional sector 29,9 31,4 31,9 25,5

4–7 Modern sector 9,7 14,7 16,2 16,7

Table 5. Earning women out of 1000 women in fi ve European countries

Country Year Total 
earning 
women

Industry, 
Trade, 

Transport

Civil 
servants, 

Intellectuals

Modern 
sector 
Total

Agriculture 
and 

forestry

Domestic 
servants

France 1881 290 109 10 119 91 80

1911 387 154 17 170 162 39

Germany 1882 307 74 5 79 169 60

1907 362 129 11 140 169 53

Austria 1880 408 55 4 59 241 57

1910 497 87 9 96 295 31

Hungary 1880 237 12 2 15 91 52

1910 199 33 6 39 100 37

Croatia 1880 397 9 2 10 355 19

1910 308 15 3 19 259 16
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Table 6. Earning women by total earners (women and men together) in fi ve European 
countries, percentage

Country Year Total 
earning 
women

Industry, 
Trade, 

Transport

Civil 
servants, 

Intellectuals

Modern 
sector Total

Agriculture 
and forestry

Domestic 
servants

France 1881 32,9 30,0 26,8 29,8 26,3 58,9

1911 38,2 35,7 27,5 35,5 38,0 82,9

Germany 1882 36,8 22,3 18,0 22,0 40,7 94,1

1907 35,7 23,6 24,4 23,6 46,5 90,4

Austria 1880 41,2 22,8 18,8 22,5 44,3 72,4

1910 44,5 25,6 25,4 25,6 50,5 96,5

Hungary 1880 26,7 9,5 10,9 9,7 17,3 90,4

1910 23,6 16,0 21,8 16,7 19,8 93,2

Croatia 1880 37,4 9,0 10,9 9,2 39,6 70,2

1910 34,2 13,5 18,0 14,1 36,7 89,7

Table 7. Indices of wage-earning women in fi ve European countries (starting year = 100)

France Germany Austria Hungary Croatia

1881–1911 1882–1907 1880–1910 1880–1910 1880–1910

a b

Total earning women 142 137 156 110 110

Industry, Trade, Transport 151 204 205 351 255

Civil servants, intellectuals 182 259 294 345 285

Modern sector total 152 207 211 350 259

Agriculture and forestry 191 117 157 145 91 103

Day laborers 39 14 59 120

Domestic servants 51 102 70 94 120

a     original data from census         b    corrected data
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Table 8. Number of women out of 1000 earning women in fi ve European countries

Country Year Total 
earning 
women

Industry, 
Trade, 

Transport

Civil 
servants, 

intellectuals

Modern 
sector 
Total

Agriculture 
& forestry

Domestic 
servants

France 1881 290 109 10 119 91 80

1911 387 154 17 170 162 39

Germany 1882 307 74 5 79 169 60

1907 362 129 11 140 169 53

Austria 1880 408 55 4 59 241 57

1910 497 87 9 96 295 31

Hungary 1880 237 12 2 15 91 52

1910 199 33 6 39 100 37

Croatia 1880 397 9 2 10 355 19

1910 308 15 3 19 259 16

Table 9. Women out of total earners (men & women together) in fi ve European countries, 
percentage

Country Year Total 
earning 
women

Industry, 
Trade, 

Transport

Civil 
servants, 

intellectuals

Modern 
sector 
Total

Agriculture 
& forestry

Domestic 
servants

France 1881 32,9 30,0 26,8 29,8 26,3 58,9

1911 38,2 35,7 27,5 35,5 38,0 82,9

Germany 1882 36,8 22,3 18,0 22,0 40,7 94,1

1907 35,7 23,6 24,4 23,6 46,5 90,4

Austria 1880 41,2 22,8 18,8 22,5 44,3 72,4

1910 44,5 25,6 25,4 25,6 50,5 96,5

Hungary 1880 26,7 9,5 10,9 9,7 17,3 90,4

1910 23,6 16,0 21,8 16,7 19,8 93,2

Croatia 1880 37,4 9,0 10,9 9,2 39,6 70,2

1910 34,2 13,5 18,0 14,1 36,7 89,7
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Table 10. Earning women by main occupational groups in Croatia

Earning women by Earning women Earning women 
out of 

total earners out of 1000 1000 over 15

1880 1910 1880 1910 1880 1910

1 Agriculture and forestry 39,6 36,7 355 259 549 406

2 Day laborers 48,4 34,3 7 6 10 9

3 Domestic servants 70,2 89,7 19 16 30 26

4 Industry, mining 10,0 14,2 7 12 11 19

5 Trade 16,0 3 4

6 Transport 4,8 1 1

Trade and transport 6,0 11,6 1 3 2 5

7 Civil servants and 
intellectuals 

10,9 18,0 2 3 2 5

8 Retired 30,9 68,3 4 5 6 8

9 Unknown and others 55,7 53,9 2 3 3 4

Total 37,4 34,7 397 308 613 482

1–3 Traditonal sectors 40,6 37,0 381 281 589 440

4–7 Modern sectors 9,2 14,1 10 19 16 29
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Table 11. Earning women by main occupational groups in Austria

Earning women (thousand) Index

1880 1890 1900 1910 1890-1910 1880-1910

(1890=100) (1880=100)

1 Agriculture and forestry 2729 4305 4123 4292 100 157

2 Day laborers 428 146 155 169 116 39

3 Domestic servants 645 424 456 454 107 70

4 Industry, mining 534 725 718 1027 142 192

5 Trade 79 90 126 219 243 277

6 Transport 5 13 16 22 164 464

7 Civil servants, intellectuals 45 62 91 133 215 294

8 Unknown and others 156 481 622 905 188 580

Total 4621 6242 6307 7221 116 156

1–3 Traditional sector 3802 4875 4734 4915 101 129

4–7 Modern sector 663 890 951 1401 157 211

Table 12. Earning women by main occupational groups in Austria

Earning women 
by total earners, 

percentage

Earning women 
out of 1000 

women

Earning women by 
1000 women aged 

15 and over

1880 1910 1880 1910 1880 1910

1 Agriculture and forestry 44,3 50,5 241 295 362 463

2 Day laborers 48,5 66,1 38 12 57 18

3 Domestic servants 72,4 96,5 57 31 86 49

4 Industry, mining 23,5 26,4 47 71 71 111

5 Trade 24,8 32,9 7 15 11 24

6 Transport 4,1 5,6 0 2 1 2

7 Civil servants, intellectuals 18,8 25,4 4 9 6 14

8 Unknown and others 48 58,8 14 62 21 98

Total 40,5 46,3 408 497 613 779

1–3 Traditional sector 47,9 53,2 336 338 504 530

4–7 Modern sector 22,5 25,6 59 87 88 151
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Table 13. Earning women in industry in Hungary, 1880-1910

Industrial sectors Number of women in 
industry

Women out of total 
earners, percentage                   

Index

1890 1910 1890 1910 1890-1910

Iron & metal 1 033 4 291 1,15 2,88 415

Machinery 102 3 337 0,24 3,11 3272

Stone, soil, glass 2 738 6 675 10,50 10,77 244

Wood 1 200 3 291 2,00 2,93 274

Leather 650 2 311 4,30 12,05 356

Textile 3 252 20 726 10,68 42,62 637

Clothing 48 288 103 487 21,28 31,38 214

Paper 574 4 196 15,85 35,77 731

Food 14 374 27 405 13,18 17,73 191

Chemical 799 3 329 11,94 15,12 417

Building 612 2 029 0,72 1,31 332

Printing 1 040 4 652 11,81 20,51 447

Catering 33 251 41 619 46,48 40,39 125

Others 123 184 36,18 25,27 150

Industry 108 036 227 532 13,92 17,54 211

Domestic industry 14 093 12 433 33,75 25,05 88

Industry Total 122 129 239 968 14,93 17,82 196

Table 14. Literacy of earners in Hungary, in 1910

Men % Women %

Agriculture & forestry 66,27 54,98

Mining 69,18 71,26

Industry 90,08 80,08

Trade, Banking 92,5 75,71

Transport 89,01 94,51

Cicil servants & intellectuals 96,96 92,68

Day laborers 58,32 40,12

Domestic servants 74,19 77,31

Total earners 73,9 64,49
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Table15. At least 4 classes completed in secondary school among 
earners in Hungary, in 1910

Men % Women %

Agriculture & forestry 0,73 0,29

Mining 3,08 4,01

Industry 5,35 4,41

Trade, Banking 25,73 18,31

Transport 18,04 68,90

Civil servants and intellectuals 67,34 52,25

Retired 24,95 11,56

Day laborers 0 0

Domestic servants 0,51 0,40

Total earners 5,92 4,00



272    I    X. GRASTYÁN KONFERENCIA

Neményi Réka

Adalékok a Krisztus-monogrammal díszített 

hagymafejes fi bulák értelmezési problémáihoz1

Bevezetés

A már az őskortól használatban lévő ruhakapcsoló tűket a rómaiak fi bulának nevez-

ték. Bár viseletükre nem mindig volt szükség, de díszítettségük folytán alkalmasak 

voltak ékszerként való használatra is.2 Köszönhetően az öltözködés változásának és a 

kézműipar fejlődésének, a császárkorban a ruhakapcsolók folyamatos formai változáso-

kon mentek keresztül. A késő császárkori viselet jellegzetes tartozékai voltak a hagyma-

fejes fi bulák. Négy fő részből álltak: a kereszttagból, a kengyelből, a tűtartólemezből és 

a hozzá kapcsolódó tűtartóból, valamint a tűből. Mindig a jobb vállon, tűtartólemezzel 

felfelé viselték, ahogy erre a diptychonok, fondo d’oro üvegek, vagy mozaikok fi gu-

rális ábrázolásaiból következtethetünk. Kezdetben a katonai viselet alkotóeleme volt, 

a hadseregben betöltött funkciótól függetlenül minden katona hordta, s a helyzet ké-

sőbb annyiban változott, hogy használatát a közigazgatásban tevékenykedő császári 

hivatalnokok is átvették, így még szélesebb körben elterjedt.3 Az évtizedek folyamán 

sok tekintetben változott a hagymafejes fi bulák formai megjelenése is.4 A díszítésként 

alkalmazott motívumok és megjelenésük típusonként változó, találkozhatunk lineáris 

és geometrikus mintával, pontkörökkel, pontszemekkel, kalászmintával, rovátkolással, 

rozettával, volutával.5 Az aranyozott bronzlemezből készült 5. típus esetében – amely 

a IV. század közepén jelent meg és az V. század első évtizedeiig volt használatban6 – 

mind a kengyelen, mind a tűtartólemezen megjelenik a sűrű niellóminta, és itt bukkan 

fel esetenként Krisztus-monogram, medaillonban ábrázolt portré, vagy a kettő együtte-

sen.7 A továbbiakban e tárgycsoport pannoniai darabjairól lesz szó. 

Krisztus-monogrammal díszített pannoniai példányok

A pannonia provinciákban Győr, Bátaszék-Kövesd puszta, Somlóvásárhely, Mursa, 

Neviodunum, Tihany-Sajkod, Intercisa és Sirmium lelőhelyekről 1-1, míg Ságvárról 2 pél-

dányát ismerjük a Krisztus-monogrammal vagy sztaurogrammal díszített hagymafejes fi -

1 Ezúton szeretném megköszönni oktatóimnak, dr. Nagy Leventének és Fazekas Ferencnek, hogy hasznos 

tanácsaikkal segítették eddigi munkámat.
2 POPOVIĆ 1997. 29.
3 THEUNE-GROSSKOPF 1995. 84- 87.
4 A legrészletesebb tipológiai vizsgálatok Erwin Keller és Marc Philipp Pröttel nevéhez fűződnek. Az említett 

kutatók a kengyel, a kereszttag, a tűtartólemez és a hagymafejek hossza, szélessége, alakja és díszítettsége 

alapján több típust és variánst különítettek el, amelyekhez kronológiai sorrendet állítottak fel. Ld.: PRÖTTEL 

1988. Abb. 1–8.; KELLER 1971. Abb.11. 
5 Uo.
6 PRÖTTEL. 1988. 369.
7 Ld. 1. tábla
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buláknak. A felsorolt darabok közül két esetben (Neviodunum és Mursa) a krisztogramot 

portréábrázolások is kísérték.8 A pannoniai Krisztus-monogrammal ellátott példányok le-

letkörülményeiről nem minden esetben van adatunk. A tihanyi darab lelőhelye a félsziget 

Sajkod részén fekszik, ahol az évtizedek során napvilágra bukkanó településjelenségek és 

későrómai soros temetkezések alapján egy villa, vagy egy vicus jelenlétére, valamint egy 

legalább 80–100 síros temetőre következtethetünk.9 A sírból a fi bulával együtt előkerült 

egy szürke, egyfülű agyagbögre, egy sötétszürke, majdnem fekete tányér és Iulianus csá-

szár sirmiumi verete.10 A ságvári későrómai temető 7.11 és 20. sírjából ismerünk Krisztus-

monogrammal ellátott hagymafejes fi bulákat. A 7. számú téglasírban a férfi  csontváz jobb 

combja alól került elő. A sírban a medence tájékán találtak továbbá egy ezüst övcsatot, 

ez azonban sajnos elveszett12 és sem leírás, sem ábrázolás nem maradt fent róla.13 A 20. 

számú téglasírban – amely szintén férfi temetkezés volt – a csontváz bal vállán, tehát nem 

az egykori viseleti helyzetnek megfelelően, hanem éppen az ellentétes oldalon került elő 

egy Keller/Pröttel 5. típusú hagymafejes fi bula.14 A temetkezés további mellékletei közé 

tartozik egy ezüstből készült csat, ovális verettel és egy szintén ezüst, amphora formájú 

szíjvég.15 A csat Keller 1/A , míg a szíjvég a 4/A csoportjába sorolható. Előbbi típust Keller 

az éremmel datált pannoniai sírok alapján 340 és 380 közé keltezte.16 Wolfgang Schmidt 

ezzel szemben azt az álláspontot képviseli, miszerint nincsenek meggyőző bizonyítékok 

arra, hogy a 4/A típus az V. század kezdetén már nem volt jelen.17 Az amphora formájú 

szíjvégek a IV. század második felére keltezhetők.18 A Bátaszék-Kövesd pusztai példány 

egy DK-ÉNY tájolású, földbeásott férfi sírból került napvilágra, viseletnek megfelelően a 

jobb vállon.19 A győri példányt 1953-ban ismeretlen lelőhelyűként leltározták be, csak év-

tizedekkel később derült fény a sztaurogram ábrázolásra is. Szőnyi Eszter feltételezi, hogy 

a korábban feltárt késő római temető lehetett a lelőhelye.20 A sirmiumi darab töredékét 

2005-ben a császári palota területén, az előző évi ásatás törmelékanyagában találták, emi-

att kontextusa nem ismert. Rekonstrukciója a bonni és a Metropolitan Museumban őrzött 

példány alapján történt meg.21 A mursai fi bula 1934-ben építési munkálatok során került 

napvilágra a város észak-nyugati területén.22 A neviodunumi23 és a somlóvásárhelyi24 da-

rabok szórványleletként kerültek elő, pontos lelőhelyük ismeretlen. Az intercisai fi bula 

lelőhelye a Dunaújváros-Öreghegy temető 1890. sírja, kontextusáról jelenleg többet nem 

tudunk, csak egy rövid leírás25 és egy kép26 áll rendelkezésünkre.

8 Ld. 2. tábla
9 TÓTH 1994.128–129.
10 TÓTH 1994.131.
11 A 7. számú sír fi buláját Burger Alice tévesen a 42. számú női temetkezés mellékletei közé sorolta (BURGER 

1966. 103. Fig. 97. 42/3.) ezzel szemben W. Schmidt helyesen, a 7. számú férfi sír mellékletei között tartja szá-

mon (Vö. SCHMIDT 2000. 359–399.)
12 BURGER 1966. 100.
13 Vö. SCHMIDT 2000. 397. (Anm. 1019.)
14 BURGER 1966. Fig. 10.
15 SCHMIDT 2000. Tab.14; BURGER 1966. 102., 202. Fig. 95/20
16 KELLER 1971. 57–58.
17 SCHMIDT 2000. 396–397.
18 KELLER 1971. 65., SCHMIDT 2000. 398.
19 PÉTERFI 1993. 97.
20 SZŐNYI 2002. 44.
21 POPOVIĆ 2007. 101.
22 MIGOTTI 1997. 55.
23 PETRU   – PETRU 1976.96.
24 TÓTH 1997. 369.
25 BUZA-KESZI 2009. 20.
26 BUZA-KESZI 2009. 60. (Fig. 88a, 88b)
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Krisztus-monogram

A Krisztus-monogramnak különféle ábrázolásai ismertek, megjelenik épületeken, sírkö-

veken, falfestményeken, érmeken, fegyvereken és mindennapi használati tárgyakon egy-

aránt. Formai megjelenése igencsak változatos. A régészettudományban több tipológiai 

felosztása is született, a legújabbak közé tartozik Branka Migotti csoportosítása, aki az 

észak-horvátországi leletanyag alapján a Krisztus-monogram és a kereszt 14 csoportját 

különítette el.27 A tárgyalt fi bulák esetében is tapasztalható ez a formai változatosság. A 

neviodunumi, az intercisai és a mursai példányokon egyszerűen csak a chi és a rho liga-

túrája látható. Tóth Endre az előbbi példány kapcsán lehetségesnek tartja, hogy a fi bula 

ötvöse II.Constantius és Magnentius érmeinek hátlapjait tartotta szem előtt készítése 

során.28 A somlóvásárhelyi, a bátaszéki, a tihanyi és a ságvári 20. sír darabjain a chi és a 

rho ligatúráját stilizált koszorú veszi körbe. A bátaszéki annyiban tér el a másik kettőtől, 

hogy a chi szárai között mindkét oldalon apró körök láthatók. A somlóvásárhelyi fi bu-

lán látható ábrázolás interpretációja nem egységes a kutatásban, míg Gáspár Dorottya 

Krisztus-monogramként írja le,29 addig Kaufmann-Heinimann véleménye szerint csak 

sugaras mintáról van szó.30 A győri fi bulán szintén Krisztus-monogramot láthatunk, 

mégpedig úgy, hogy a chi szárai között egyik oldalon a görög alpha, másikon pedig az 

omega betűk olvashatók. Az említett görög betűk megjelennek a sirmiumi fi bulán is, 

de itt nem Krisztus-monogrammal, hanem sztaurogrammal együtt ábrázolták őket. A 

ságvári 7. sír példányán ugyancsak sztaurogrammot alakítottak ki, azonban az alpha 

és omega helyett itt kis csillagok láthatók. Összességében tehát Krisztus-monogram 8 

esetben, sztaurogram pedig 2 esetben fordul elő. Az alpha és omega betűket két alka-

lommal ábrázolták, egyszer krisztogrammal és egyszer sztaurogrammal. A Krisztus-

monogram Nagy Constantinus uralkodásának kezdetétől terjedt el, eredetileg nem val-

lási célra, hanem hadijelvényként alkalmazták. Kezdetben tehát nem volt keresztény 

tartalma, hanem csak az uralkodó iránti hűséget fejezte ki.31 I. Constantinus érmein 

először 312–313-ban jelenik meg a Krisztus-monogram, melyen Constantinust hadvezér-

ként, Maximinust Solként, Liciniust pedig Juppiterként ábrázolták.32 A sztaurogram és a 

Krisztus-monogram között fontos különbséget tenni, ugyanis utóbbi megjelenése későb-

bi időpontra keltezhető. Először Valens és Valentinianus 364–367 között Antiochiában 

vert solidusának hátlapján jelenik meg, majd a birodalom nyugati felében a 370-es évek-

ben terjed el sírköveken és faragványokon.33 Pannonia provinciában a IV. század végén 

való megjelenésének keltezését alátámasztja a dombóvári sztaurogramos övcsat, amely 

a V. század elejére datálható.34 Az alpha és omega betűk, mint a kezdet és a vég Jézus 

Krisztusra utalhatnak.35 Mint ismeretes, a Jelenések könyvében János négyszer is említi 

őket.36 Az alpha és omega betűk helyett megjelenő csillagokról Branka Migotti a sisciai li-

turgikus tűk kapcsán azt írja, hogy a csillagok Krisztus mindenható hatalmát jelölték.37

27 MIGOTTI 1997. 99.
28 TÓTH 1994. 140.
29 GÁSPÁR 2002. 99.
30 KAUFMANN-HEINIMANN 2003. Kat. F18.
31 TÓTH 1997. 365.
32 ALFÖLDI 1943. 32–33.
33 TÓTH 2008. 55.
34 TÓTH 2008. 55. 
35 GÁBOR 2008. 296. ; DEPPERT-LIPPITZ 2000. 64.; POPOVIĆ 2007. 108.
36 Jel 1,8; Jel 1,11; Jel, 21,6; Jel 22,13 (NESTLE-ALAND 2001)
37 MIGOTTI 1997. 58–59.
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Visszatérő kérdés a kutatásban, hogy vajon a fi bulákon ábrázolt Krisztus-monogra-

mok alapján mennyire lehet következtetni egykori viselője vallási hovatartozására, ke-

resztény közösséghez való tartozására. A választ illetően megoszlanak a vélemények. 

Laur-Belart a baseli,38 Péterfi  Zsuzsanna a bátaszéki39 fi bula kapcsán arra a következte-

tésre jutott, hogy a sírban fekvő ember csakis keresztény vallású lehetett. Gáspár Doroty-

tya hasonlóan vélekedett a bátaszéki,40 a somlóvásárhelyi41 és a ságvári 7.sír fi bulájáról.42 

Barbara Deppert-Lippitz a Metropolitan Museum 5. típusú fi bulája kapcsán említi meg, 

hogy azok a példányok, amelyeken Krisztus-monogram látható, az egyik korai formái a 

keresztény vallás kinyilvánításának személyes használati tárgyon.43 Tóth Endre egy ko-

rábbi munkájában44 még a Krisztus-monogram keresztényként való értelmezésére utalt, 

újabban45 azonban úgy gondolja, hogy a krisztogram megjelenése hagymafejes fi bulákon 

nem jelenti feltétlenül azt, hogy viselője keresztény vallású volt. A székesfehérvári pillér 

kapcsán pedig, a sztaurogrammról a következőképpen fogalmaz: „Létrejöttének oka az 

lehetett, hogy míg a 4. század közepén a Krisztus-monogram nem csak és nem elsősorban 

vallási hovatartozást jelentő keresztény jelkép, hanem egyúttal a császár iránti lojalitás 

és hűség szimbóluma is volt, szükség volt egy kifejezetten a keresztény hitűeket jellemző 

jelképre is.”46 Branka Migotti47 és Szőnyi Eszter48 ezzel szemben úgy vélték, hogy nem le-

het eldönteni a kérdést. Összességében azt mondhatjuk, hogy bár a fi bulákat keresztény 

tartalommal is bíró szimbólumokkal díszítették, nem jelenthető ki bizonyosan, hogy e 

tárgyak egykori viselői keresztény vallású emberek voltak. 

Portrémedaillonok

A neviodunumi és mursai fi bulán a Krisztus-monogramon kívül portrékat is láthatunk. 

Ilyen típusú díszítés nem szokatlan a hagymafejes fi bulákon, azonban mindig csak a 

Keller/Pröttel 5. típusába tartozó példányokon jelenik meg. Az ábrázolások általában 

a kengyelen vagy a tűtartólemezen helyezkednek el, de előfordul az is, hogy a tűtar-

tó zárólemezén fedezhetjük fel őket. Számuk egy és tíz között mozog.49 Az arcuk és 

hajviseletük egyaránt változatosságot mutat. Megjeleníthették őket szemből, vagy ¾-es 

profi lból, fejüket kissé lehajtva. Kialakításuk sokszor sematikus, de gyakran találkozha-

tunk aprólékosan kidolgozott példányokkal is. Ezek a portréábrázolások a késő antik 

művészetben igen gyakoriak. Bár leginkább hagymafejes fi bulákon50 tűnnek fel, gyakran 

előfordulnak övcsatokon és övvereteken51 is, vagy egyéb iparművészeti tárgyakon, mint 

például a királyszentistváni ládikavereten,52 a bajnai ezüstkanálon,53 a kölni csiszolt 

38 LAURT-BELART 1959. 65.,70.
39 PÉTERFI 1993. 82.
40 GÁSPÁR 2002.14. és GÁSPÁR 2008. 61.
41 GÁSPÁR 2002. 99.
42 GÁSPÁR 2002. 97. A sírszámot tévesen közölte.
43 DEPPERT-LIPPITZ 2000. 54.
44 TÓTH 1991. 131.
45 TÓTH 2008. 55. (Anm. 52.)
46 TÓTH 2008, 55.
47 MIGOTTI 1997. 56.
48 SZŐNYI 2002. 44.
49 Vö. MIGOTTI 2008. 25–38.
50 Portréábrázolásos fi bulák katalógusa: KAUFMANN-HEINIMANN 2003. 307–322. MIGOTTI 2008. 25–38.
51 Ld. MALTE-JOHANSEN 1994. 236–239.
52 Ld. BUSCHHAUSSEN 1971.138–139. 
53 Ld. TÓTH 1991. 85–116.
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üvegpoháron.54 A kutatásban régóta visszatérő probléma e portrék értelmezése. A kuta-

tásban sokáig tartotta magát az az elképzelés, miszerint ezek a portrék I. Constantinus 

császár fi ait ábrázolják. Az értelmezés a Köln-braunsfeldi kék üvegpohár elemzése 

kapcsán indult el, amelyen bibliai jelenetek mellett kisebb medaillonokban négy if-

jút ábrázoltak.55 Rudolf Laur-Belart a baseli fi bula kapcsán elutasította az ábrázolások 

szentként való értelmezését, és elfogadta az alakok császárfi akként, „Kaiserprinzen” 

azonosítását. Tekintettel arra, hogy az általa vizsgált példányon csak három56 portrét 

ábrázoltak, úgy vélte, hogy ez a darab Crispus halála (326) után készülhetett, így csak 

II. Constantinus, II. Constantius és I. Constans látható rajta, a három portrét tehát a 

három Constantinus-fi úval azonosította. Érvelésében nagy szerepet kapott az, hogy a 

portrékon ábrázolt alakok kerek fi bulát viseltek, amely a kései időszakban már csak 

a császár és a császári ház kiváltsága volt.57 Teofi l Ivanov58 és Aleksandar Jovanović59 

mintegy Laur-Belart nyomdokain haladva szintén megkísérelték a Constantinus-

dinasztia konkrét uralkodóival kapcsolatba hozni a hagymafejes fi bulákon felbukkanó 

portréábrázolásokat, illetve a tárgyak gyártását konkrét történelmi eseményekkel igye-

keztek összefüggésbe hozni.60 Uwe Süssenbach újra foglalkozott a már említett Köln-

braunsfeld-i csésze ábrázolásaival, és arra a következtetésre jutott, hogy az alakok nem 

azonosíthatók sem Constantinus fi aival, sem pedig bármilyen individuális portréval.61 

Véleményét egyrészt arra alapozta, hogy ezek a széles körben elterjedt ábrázolások 

felölelik az egész IV. századot (a kölni csészét például a század utolsó évtizedeiben 

készítették), másrészt semmiféle rangjelző tárgy nem szerepel az alakokon. Meglátása 

szerint tehát individuális portrékról nem lehet szó, hanem inkább a dionysosi körben 

kell keresni ezen ábrázolások eredetét, amelyeknek száma az adott tárgyon csak a kom-

pozíció függvénye.62 Tóth Endre a bajnai ezüstkanál kapcsán részleteiben vizsgálta a 

kérdéskört. Véleménye szerint ezek a portrék csak abban az esetben bírnak különle-

ges jelentőséggel, amikor ifjak és gyermekek arcát ábrázolták, egyébként pedig jól il-

leszkednek a császárkori művészet képtípusaiba.63 Az ifjak ábrázolásait illetően három 

típust különített el: ifjúarcképek szárnyakkal, ifjúképek faággal vagy növényi dísszel, 

illetve ifjúképmások mindenféle attribútum nélkül. A szárnyakkal megjelenített portré-

kat esetenként szárnyas éroszokkal azonosította.64 Ida Malte-Johansen övcsatokon és 

hagymafejes fi bulákon elemezte az ábrázolások e típusát. Meglátása szerint, ha a port-

rén megjelenített alak koszorút, kerek fi bulát vagy diadémot visel, illetve ha koszorú 

veszi körbe, akkor az ötvös uralkodót akart ábrázolni. Amennyiben a felségjelvények 

hiányoznak, akkor ez nem bizonyítható. Elfogadja, hogy hasonló alakok ugyanazon 

uralkodót jelenítik meg, ezek azonban nem feltétlenül a Constantinus-dinasztia tag-

jai közül kerülnek ki.65 Annamarie Kaufmann-Heinimann volt az, aki elsőként elké-

szítette a Római Birodalomban megtalálható portrémedaillonos fi bulák katalógusát, 

54 Ld. SÜSSENBACH 1983. 21.
55 TÓTH 1997. 367.
56 Az utólagos restaurálás során derült fény arra, hogy egy negyedik portrét is ábrázoltak a tűtartón. Vö.: 

KAUFMANN-HEINIMANN 2003.155. (Anm. 391)
57 LAUR-BELART 1959. 69–70.
58 IVANOV 1972. 9–29.
59 JOVANOVIĆ 1975. 235–245.
60 KAUFMANN-HEINIMANN 2003.394.
61 SÜSSENBACH 1983. 24–25.
62 SÜSSENBACH 1983.16–23.
63 TÓTH 1997. 378.
64 TÓTH 1997. 369–372.
65 MALTE-JOHANSEN 1994. 233–237.
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amelyben 46 darab szerepel.66 Vizsgálata során arra a következtetésre jutott, hogy csak 

néhány esetben lehet megalapozott ezen ábrázolások uralkodókként való interpretálá-

sa, legtöbbször azonban véleménye szerint inkább a fi atalság és boldogság allegóriáit 

jelképezik, amelyeket isteni és emberi alakokról formáltak.67 Bojan Dumanov az ala-

kok ikonográfi ájára és a fi bulák IV. század második felére való datálására hivatkozva 

elutasítja, hogy a Constantinus-dinasztia bármelyik tagjának megjelenítései lennének. 

Úgy gondolja, hogy a portrék inkább kisebb istenségek, vagy természeti erők perszo-

nifi kációi.68 Sofi ja Petković – Ivanov és Jovanović nyomdokain haladva – a romulianai 

fi bula kapcsán megkísérelte a Valentinianus-dinasztia tagjaival azonosítani a portrékat, 

véleménye szerint ezeknek az ábrázolásoknak ugyanis politikai és ideológiai háttere 

volt.69 Branka Migotti nevéhez fűződik a tárgytípus legújabb és legrészletesebb kataló-

gusa, melyben összesen 64 példány szerepel.70 Migotti főként ikonográfi ai szempontból 

vizsgálta e tárgytípust. Arc és hajviselet alapján két csoportot különített el, amelyek 

további alcsoportokra oszthatók.71 Az ikonográfi ai elemzésből kiindulva kísérelte meg 

azonosításukat is. Vizsgálata azzal zárult, hogy bár valóban vannak olyan portrék, ame-

lyeken uralkodói felségjelvényeket is megjelenítettek, nem lehet teljes bizonyossággal 

állítani, hogy valóban uralkodókat akartak ábrázolni.72 Véleménye szerint valószínűbb, 

hogy allegorikus képekről van szó, de nem zárható ki annak lehetősége sem, hogy ma-

gas rangú tisztségviselőket jelenítettek meg.73 

Értékelés

A Római Birodalom területéről előkerült, Krisztus-monogrammal díszített hagymafe-

jes fi bulák jelentős része a pannoniai provinciákból ismert. A krisztogrammal díszí-

tett példányok kapcsán felmerül a kérdés, hogy az ábrázolt szimbólum alapján lehet-e 

következtetni egykori viselője keresztény vallására. Figyelembe véve, hogy a Krisztus-

monogram kezdetben nem keresztény szimbólum, hanem a császár iránti lojalitás 

egyik kifejezőeszköze volt,74 nem lehet teljes bizonyossággal kijelenteni, hogy e fi bulák 

keresztény vallású emberek viseleti tárgyai közé tartoztak. Ami a portréábrázolásokat 

illeti, elvethetjük a Constantinus-dinasztia uralkodóiként való azonosítást, azonban az 

alakok kilétére még mindig nincs kielégítő magyarázat. A fi atalság és boldogság allegóri-

áiként való értelmezés megfelelő kiindulópontnak tűnhet, azonban a kérdés komplexi-

tására való tekintettel további vizsgálatok szükségesek, kiterjesztve a kutatást a Római 

Birodalom területén napvilágra került összes portréábrázolással ellátott példányra. Az 

5. típus kronológiájának pontosítását elősegítendő, a továbbiakban fontos lenne a sírle-

letekből származó hagymafejes fi bulák kontextusának még tüzetesebb vizsgálata. 

66 KAUFMANN-HEINIMANN 2003. 307–322.
67 KAUFMANN-HEINIMANN 2003.161–164.
68 DUMANOV 2007. 173–174.
69 PETKOVIĆ 2010.120.
70 Vö. MIGOTTI 2008. 25–38.
71 MIGOTTI 2008. 45–49.
72 MIGOTTI 2008.41.
73 MIGOTTI 2008. 23.
74 TÓTH 1997. 365.
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Lelőhely
Krisztus-

monogram
Sztaurogram

Alpha és 

omega
Egyéb díszítőmotívumok

Bátaszék-

Kövesdpuszta
1 4 voluta, rombikus minta

Somlóvásárhely 2
4 voluta, 3 portré, ovális és 

rombikus minta

Győr 1 1 3 voluta, hullámvonalkötegek

Tihany-Sajkod 1 3 voluta, kalászminta

Mursa 2
3 voluta, 1 portré, virágminta, 

geometrikus motívumok

Sirmium 1 1 4 voluta, rombikus minta

Ságvár (20. sír) 1 3 voluta, geometrikus minta

Ságvár (7. sír) 2 3 voluta, kalászminta

Neviodunum 1
3 voluta, rombikus díszítés, 

kalászminta

Intercisa 1 3 voluta, geometrikus minta

1. tábla: Szimbólumok, díszítőmotívumok száma és megjelenése a vizsgált fi bulákon

2. tábla: A mursai fi bula 

felülnézete (1.) és kengyelének 

díszítése (2.)

Forrás: Migotti 2008. Fig.9.

A neviodunumi fi bula felülnézete 

(3.) és a tűtartó zárólemezén 

ábrázolt Krisztus-monogram (4.)

Forrás: Kaufmann-Heinimann 

2003. Abb.282.
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Nyilas Eszter

II. András és a latin császári trón

Bevezetés

A keresztes mozgalmak a középkori Európa legmeghatározóbb nemzetközi esemé-

nyei voltak. Minden nagyobb európai állam igyekezett képviseltetni magát s ez 

alól nem volt kivétel Magyarország sem. A Közép-európai államok közül egyedüliként a 

magyar uralkodó vezetett személyesen sereget a Szentföldre, ez jól mutatja a II. András-

kori Magyarország fejlettségét és erejét. Természetesen András keresztes hadjáratával 

és különböző aspektusaival sokan foglalkoztak már, ugyanakkor a szakirodalomban – 

kevés kivételtől eltekintve – többnyire negatív kritikát találunk. Szerencsére az utóbbi 

évtizedben mind külföldön, mind pedig hazánkban több szempontból is újra vizsgálat 

alá kerültek II. András személye és tettei, mely kutatások nem feltétlenül támasztották 

alá a korábbi vélekedéseket.1

Mint a Konstantinápolyt elfoglaló negyedik keresztes hadjárat első királyválasztása 

után nyilvánvalóvá vált, a királyt választók, azaz a frank bárók és a velenceiek érthető 

módon olyan királyt akartak maguknak, akinek nincs nagy befolyása a régióban, így az 

ígéretesebb Montferrati Bonifác helyett IX. Balduin (1204–1205) mellett döntöttek, akit 

fi vére Henrik (1206–1216) követett a latin császári trónon. Henrik halála után azonban a 

konstantinápolyi elitben felmerült András neve is, mint lehetséges jövőbeli császár.2

András okai a hadjárat megindítására

Érdemes megvizsgálni, hogy a hadjárat elindításának okai között mennyire játszhatott 

szerepet a bárók ezen ötlete. Komoly tudományos vita alakult ki a körül, hogy András 

a nagyjából már 20 éve halogatott fogadalmát miért is váltotta be végül. Az egészen 

biztos, hogy szerepet játszott a pápai elvárás, viszont nem feltétlenül kell azt gondolni, 

hogy csak emiatt tette volna, hiszen régóta halogatta már és ugyan korábban kemény 

fenyegetéseket kapott emiatt, ám III. Ince (1198–1216) azok egyikét sem váltotta be 

korábban. Továbbá pontosan apja be nem teljesített fogadalma kapcsán lett kiadva az 

a pápai decretális, amely örökölhetővé tette a keresztes esküt. Azaz, ha András olyany-

nyira nem szeretett volna elmenni, akkor akár egy idő után ő is átadhatta volna vala-

melyik fi ának a fogadalom teljesítésének nemes feladatát. A lelki tényezőknek vagy 

a jó király ideáljának sem feltétlenül kell túl sok szerepet tulajdonítani. Igaz ugyan, 

hogy nagy tekintéllyel járt, ha valaki sikeres keresztes vitéz volt, ám András szentföldi 

tetteiből világosan látszik, hogy nem fűtötte túlzottan a harci szellem, melynek jegyé-

ben esetleg olyan erejét meghaladó célokat tűzött volna ki, mint például Jeruzsálem 

1 ZSOLDOS 2011., VESZPRÉMY 2008., BOROSY 2010., SWEENEY 1984., POWELL 1986.
2 TRICHT 2011. 272–275. 
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meghódítása. A Szent Demeterről és a magyar királyról szóló legendaváltozatban ta-

lálható indoklás pedig inkább az emberi képzelet meseszerűségét hivatott bemutatni, 

mintsem hogy komoly nyomként szolgálna az okokat illetően; a legenda úgy tartja a 

magyar király súlyos betegségbe esett és nyugalmat keresvén az Úr sírjánál, elindult 

Jeruzsálem felé, hogy aztán helyette Thessalonikében leljen gyógyulásra.3 Nem ér-

tek egyet Steve Runciman4 és Szabados György állításával,5 miszerint Andrást egye-

dül a latin császári trón elnyerése késztette volna az útra. Ugyanis a Laoni Névtelen 

krónikájában az 1213-as évszám alatt többek között az is szerepel, hogy András ma-

gyar király felvette a keresztet.6 Továbbá Körmendi Tamás nyomán állíthatjuk,7 hogy 

a Klosterneuburgi Évkönyv 2. és 3. folytatásában8 és az Osztrák Krónikában9 1223. 

évnél szereplő hasonló állítás is az 1213-as évre vonatkozik és csupán elírásról van 

szó. Hiszen a Klosterneuburgi Évkönyv 2. és 3. folytatása szoros szövegkapcsolatban 

állnak, illetve, az Osztrák Krónika a magyarokra vonatkozó részeket előszeretettel 

veszi a Klosterneuburgi Évkönyvből. A gyanút, hogy valóban csak elírásról van szó, 

fokozza, hogy mindegyik szöveg pontosan ugyanazt tartalmazza. Továbbá 1214-ben 

András arra kérte III. Incét, hogy azokat az egyháziakat, akik hivatalosak a római zsi-

natra, de az országot és gyermekei gyámságát bízta rájuk, továbbá, akik vele tartanak 

a Szentföldre, mentse fel az út alól. Ezek ellentmondanak azon állításnak, miszerint 

pusztán a császári cím miatt vállalta az utat, hiszen honnan is tudhatott volna 2-3 évvel 

korábban Flandriai Henrik 1216. június 11-én10 bekövetkezett haláláról?!

Ehelyett logikusabb az a feltételezés, mely szerint a már amúgy is eldöntött út egyik 

új, ösztönző tényezője volt a latin császári trón megüresedése, továbbá hogy András 

neve is szóba került, mint császárjelölt. Itt tehát fontos kihangsúlyozni, hogy András ré-

széről a császári trón megszerzéséről szőtt elképzelés nem egy légből kapott ötlet volt. 

Azt, hogy András tudott erről és elnyerte tetszését az ötlet, alátámasztja az az 1217-es 

levél, amelynek tartalmát ma sajnos csak III. Honorius pápa (1216–1227) 1217. január 

30-án kelt válaszából ismerjük. Ebben András tájékoztatta a pápát a tervezettnél ko-

rábbi indulásáról, ugyanis tervei közé vette a latin császári trón megszerzését.11 A pápa 

üdvözli tervét, miközben hangsúlyozza a keresztes fogadalom eredeti célját is. 

De mégis mi indíthatta a konstantinápolyi vezetést arra, hogy fontolóra vegyék 

András személyét? III. Béla „hagyatékát” nem hagyhatjuk fi gyelmen kívül, ugyanak-

kor ez a magyarok szemszögéből lehetett meghatározó szempont. 1204-ben Konstan-

tinápoly a latinok kezébe került, így azok, akik korábban III. Bélát támogatták, nem 

kerültek többé vezető pozícióba. Felmerülhet András előtérbe kerülésének okaként 

az is, hogy testvére, Margit volt a thessalonikéi királyné és egyben egykori bizánci 

császárné.12 Montferrati Bonifác 1207-es halála után ugyanis Margit volt egy ideig a 

régens, fi a, Demetrios mellett.13 

3 KRÍZA – TÓTH 2006. 373– 387., és TÓTH 2007. 
4 RUNCIMAN 2002. 750.
5 SZABADOS 2000. 481.
6 GOMBOS Catalogus. I. 592. sz.
7 KÖRMENDI 2008. 11. (Valamennyire ellene szól egy 1223-as oklevél: WENZEL, ÁÚO. I. 111. sz.)
8 GOMBOS Catalogus. I. 1753. sz., 1754. sz.
9 GOMBOS Catalogus. I. 1215. sz.
10 PAULER 1899. II. 60.
11 SZENTPÉTERY – BORSA 1923. I. 312. sz., THEINER VMHH. I. 4., FEJÉR CD. III/1. 187. Szöveg: „…universitas 

Latinorum in Graecia commorantium ad te sous nuncios destinarunt in imperatorem Consantinopolitanum te 

vel nobilem virum, comitem Antissidoriensem, tuum socerum electuros…”
12 PAULER 1899. 60.
13 OSTROGORSKY 2003. 376.
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A másik ok, amit András császári ambíciói mellett szokás felhozni, a Courtenay 

Jolántával 1225-ben kötött házassága. Ezt többnyire olyan szövegkörnyezetben szokták 

említeni, hogy András felesége, Jolánta Courtenay Péter latin császár leánya volt.14 Igen 

ám, de vessünk csak egy pillantást a dátumokra! András fent említett levele bizton 1217. 

január 30-a előtt kellett hogy keletkezzen, viszont Péter megkoronázására csak 1217. áp-

rilis 9-én került sor.15 Tehát január 30-án még szó se volt Jolánta kapcsán, hogy ő egy 

latin császár leánya lenne. Azonban másrészről Courtenay Jolánta személye mégiscsak 

fontos, hisz családi kapcsolatban állt a korábban uralkodó két latin császárral, édesap-

ja, Péter révén, aki a császárok testvérét, Flandriai Jolántát vette feleségül. Továbbá a 

Courtenay család nagy hatalommal és befolyással bírt a Szentföldön, így legvalószínűbb-

nek az tűnik, hogy valóban Jolánta a „kulcs” és András a vele kötött házassága után 

került előtérbe, mint császárjelölt. Ezt a feltételezést támasztja alá Filip Van Tricht is.16

Mint korábban említettem, ha az 1204-es császárválasztást nézzük, ott sem 

Montferrati Bonifác kerekedett felül, hanem a nálánál az első látásra jóval esélytele-

nebbnek tűnő Balduin. András mérlegelhette esélyeit azon tények tükrében, miszerint 

ő volt az egyetlen koronás fő az ötödik keresztes hadjárat európai kontingensében, to-

vábbá III. Honorius az 1217. július 24-én kelt levelében őt és VI. Babenberg Lipót osztrák 

herceget nevezte meg a hadjárat vezetőjéül.17 Megcáfolnám Hóman Bálint gondolatát, 

miszerint András azért maradt alul Courtenay Péterrel szemben a latin császárrá vá-

lasztást illetően, mert nem épített ki elég bizalmas kapcsolatot a Szentszékkel.18 A la-

tin császárt és a régenst a konstantinápolyi elit választotta. Az első császár, Balduin 

megválasztása előtt döntötték el az ostromlók, hogy egy hat-hat tagú frank-velencei 

tanács választja meg az új császárt. Később, az alkotmányban már úgy állt, hogy egy 

kevert tagú tanácsnak kell működnie, amelyben egyrészről a császár és nagyobb, nem 

velencei hűbéresek voltak, másrészről a podestá és az ő tanácsosai.19 A tanács tagjait 

két típusra lehet bontani: bárókra és tanácsosokra. Ezek közül a báró jelentése egyértel-

mű, a tanácsosok pedig többnyire főpapok vagy olyan udvari személyek voltak, akik a 

császári családhoz tartoztak. Az 1205-ben, Kalojántól, a bolgár cártól elszenvedett vere-

séget követően az életben maradt bárók és Enrico Dandolo megválasztották régensnek 

Henriket, Balduin testvérét, majd ezt követően koronázása is megtörtént, amelyet az új 

konstantinápolyi pátriárka, a velencei Morosini végzett. Henrik halálakor a régensséget 

béthune-i I. Cono vette át, bár arról nincs adatunk, hogy őt választották-e. Mindenesetre 

valószínű, hogy a tanácsban elfoglalt helye, illetve családi kapcsolata a korábbi császár-

ral, Henrikkel, alapozta meg a döntést régenssége mellett. Továbbá, mivel két alkalom-

mal is viselt régensséget, és a második, 1219-ben kezdődőről tudjuk, hogy választással 

került a pozícióba, valószínűsíthetjük, hogy 1216-ban sem történt ez másként. Tehát 

1216-ban két személy jött szóba, hogy elfoglalja a megüresedett császári széket, egyi-

kük András volt, másikuk Courtenay Péter, akinek a felesége, Henrik testvére, Flandriai 

Jolanda volt; ám végül a konstantinápolyi vezetés Péter személyében egyezett meg.20

 Hogy miért nem Andrásra esett a választás? Nos, ha végiggondoljuk a kapcsolat-

rendszereket és a konstantinápolyi elit érdekeit, akkor világosan látszik, hogy miért 

14 VESZPRÉMY 2008. 104.
15 PAULER 1899. II. 60.
16 TRICHT 2011. 275.
17 VESZPRÉMY 2008. 104–105.
18 HÓMAN – SZEKFŰ 1941. 439–441.
19 RUNCIMAN 2002. 734.
20 TRICHT 2011. 272–275.
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döntöttek Courtenay Péter mellett. Igaz ugyan, hogy András mellett szól az, hogy egy 

magyar-latin perszonálunió nagyszerű lehetőségeket kínált volna, ugyanakkor számol-

ni kell azzal, hogy ugyanúgy, mint ahogy Gertrúd érkezésekor megnőtt a német befo-

lyás, hasonlóképpen a magyar befolyás is biztosan nőtt volna az uralkodó eliten belül és 

a mostani konstantinápolyi vezetők közül sokan elveszthették volna emiatt pozícióju-

kat. Másrészről András szoros kapcsolata az akkori thessalonikéi királlyal, Montferrati 

Demetriossal, magában hordozta annak lehetőségét, hogy András trónra jutásával a 

lombard párt is megerősödik, és nagyobb befolyást szerez magának. Ezzel szemben 

Péternek kevesebb olyan kapcsolata volt, amely veszélyt rejtett volna. Bár minden új 

uralkodó hozott magával a saját emberei közül, Péter bárói közelebb álltak a konstanti-

nápolyi többi báróhoz, mint András emberei. Másrészről Péter semleges személy volt a 

thessalonikéi lombard-ügyben is.21

 Mindenestre a III. Honoriusnak írt, 1217. január 30. előtt született levél után többet 

nem hallunk arról, hogy András bárhol is hangoztatta volna reményeit a császári trón-

ra. Továbbá azt a tényt, hogy a tengeri utat választotta, sokan annak tudják be, hogy 

lemondott császári tervéről.22 

Való igaz, hogy a Velencével kötött szerződés időpontját James Ross Sweeney nyo-

mán 1217. május 14. elé datáljuk, s ez végtére illeszkedne is a képbe. Azonban Szovák 

Kornél 2000-ben megjelent tanulmányában rámutat a Képes Krónika 139. fejezetében 

található érdekességre, amely szerint Szent Lászlót a császár halála után német neme-

sek meghívták a trónra. Ez nem volt lehetséges, ugyanis László jóval előbb halt meg, 

mint IV. Henrik.23 Arról viszont tudomásunk nincs, hogy valaha felmerült volna az 

Árpád-kor során, hogy magyar uralkodót hívtak volna meg a nyugati császári trónra. 

Ugyanakkor gondolhatunk arra is, hogy ez a szövegrész a bizánci trónra utalhat. Béla 

császári ambícióival kapcsolatban azonban valószínűleg Makk Ferencnek van igaza, 

aki kétli, hogy Béla komolyan a bizánci trónra törekedett volna, miután magyar király-

lyá koronázták.24 Továbbá ebbe az elképzelésbe nehezen tudjuk beilleszteni a német 

nemeseket. A szövegbeli kulcskifejezéseket szemügyre véve azonban gondolhatunk a 

latin császárságra is, hiszen a „baro” szó csak a 13. században jelenik meg a magyar-

országi szövegekben; a „tetrarcha” kifejezést pedig középkori szövegekben használták 

ugyan, de nem államjogi értelemben. A tetrarcha alatt olyan államszerkezetet értünk, 

amelyben négyen (vagy még többen) gyakorolják a hatalmat. Ez a megfogalmazás jól 

ráilleszthető a Latin Császárságra, amelynek vazallusállamai a Thessalonikéi Királyság, 

az Athéni és Thébai Hercegség, és az Achaiai Fejedelemség voltak, valamint Velence is 

önálló hatalmi területet kapott.25 Spalatói Tamás Historiájában pedig találunk utalást 

arra, hogy Andrásra németek vártak Splitben26 és ez megmagyarázná a krónikaszöveg 

„Theutonici” szóhasználatát is.27 Arról, hogy Andrást, 1217. augusztus 23-i Spalatóba 

érkeztét követően valóban felkeresték-e németek egy ilyen irányú tervvel, nem tudunk. 

Azonban ekkorra tudhattak róla, hogy Courtenay Péter (1217–1219) az épeirosiak fog-

ságába esett, így újra felcsillanhatott a remény a trón elnyerésére. Illetve az a tény, hogy 

21 TRICHT 2011. 415.
22 PAULER 1899. II. 60.
23 SZOVÁK 2000. 134., SZENTPÉTERY SRH. 416–417.: „Unde mortuo Romanorum imperatore duces et tetrarche 

Theutonicorum cunctique barones et optimates conmuniter et concorditer rogaverunt ipsum, ut susciperet 

imperium.”
24 MAKK 1982. 52–53.
25 SZOVÁK 2000. 136–137.
26 THOMAE SPALATENSIS 159–161.
27 SZOVÁK 2000. 134. 
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az ötödik keresztes hadjárat magas rangú résztvevői között szoros családi kapcsolatok 

voltak, szintén önbizalmat adhatott Andrásnak.28 

Ezen mű keretei között, hely hiányában, nincs lehetőség magának a hadjáratnak a 

kifejtésére, így pusztán röviden összefoglalva: András 1217. augusztus 23-án érkezett 

Spalatóba majd ezután hajón továbbindulva a magyar sereg legkésőbb október elejére 

Akkóban volt. Azonban hamar világossá válhattak András számára a tények, hogy 

hadereje kevés ahhoz, hogy komoly katonai sikereket vigyen véghez, továbbá az, 

hogy a hadjárat fő célja Egyiptom, ami pedig kívül esett András érdekeltségén.29 Így 

1218 elején – feltehetően a katonai sikertelenségek, a járvány és az otthonról érkező 

rossz hírek miatt úgy döntött, hogy hazatér. A helyi vezetés és a keresztes sereg többi 

része természetesen ezt cserbenhagyásnak élték meg és mindent megtettek, hogy ma-

radásra bírják a magyar királyt, ám még Rudolf pátriárka kiátkozása sem tántorította 

el Andrást a szándékától.30

András Tripolis felé vette útját, ahol unokatestvére, IV. Bohemund antiochiai feje-

delem (1201–1219) január 10-e körül házasságkötésre készült Hugó ciprusi király le-

ányával, Melisande-al.31 András innen látogatta meg a környékbeli várakat, Krak des 

Chevaliers-t és Margat várát, ahol nagy adományokat tett a johannitáknak.32 Voltak 

azonban magyarok, akik maradtak, közöttük két püspököt, Péter győri és Tamás válasz-

tott egri püspököket említik a nyugati krónikák, akik részt vettek Damietta ostromában 

is. Az ostromban Péter győri püspök életét vesztette, míg Tamás elvonul Damietta alól 

és elvezeti a magyar sereget.33

Hazatérés a Szentföldről

II. András bizonyosan tudatosan tervezte meg a hazafelé vezető utat. Courtenay Péter 

még mindig épeirosi fogságban volt. Felesége, Flandriai Jolánta (1217–1219) saját jogon 

császárnő volt, hiszen férje is csak onnan nyerte a legitimitást a trónhoz, hogy az előző 

császárok testvére volt a felesége. Az államirányításban fontos helyet foglalt el mellet-

te béthune-i I. Cono. Jolanda uralkodott, amíg I. Cono kományzott.34 Így még mindig 

reménykedhetett abban, hogy a hazafelé vezető úton – útba ejtvén Konstantinápolyt is 

– esetleg megvalósíthatja terveit.

Ennek érdekében az útba eső uralkodókkal dinasztikus kapcsolatokat kötött. 

Tarzusban II. Leó kilikiai örmény király (1199–1219) leányával, Zabéllel jegyezte el 

a fi át, Andrást. Így András herceg az örmény király örökösének számított.35 Majd az 

ikóniumi szeldzsuk szultán területén történő átvonulást egyeztette le a szultánnal, 

melynek eredményeiről csak később kapunk hírt. A Nicaeai Császárságban Theodóros 

Laskaris császár (1204–1222) leányát, Máriát jegyezte el fi ával, az akkor már megkoro-

názott IV. Bélával. A leányt magával is vitte Európába.36 Igen tisztán látszik, hogy And-

rás politikai kapcsolataiban olyan partnereket keresett, akik közelebb hozzák a latin 

28 SWEENEY 1984. 123.
29 VESZPRÉMY 2008. 108–112.
30 BOROSY 2010. 241.
31 BOROSY 1996. 22.
32 SZENTPÉTERY – BORSA 1923. 328. sz., 329. sz., 330. sz.
33 GOMBOS Catalogus. II. 2993. sz., GOMBOS Catalogus. II. 4081. sz., GOMBOS Catalogus. II. 3153. és 3154. sz.
34 TRICHT 2011. 290.
35 BOROSY 1996. 41.
36 VESZPRÉMY 2008. 113.
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császári címhez. A nicaeai császár maga is vágyott a Konstantinápolyi trónra, ugyan 

1214-ben szerződést kötött egymással a két császárság, melyben elismerték egymást, 

valójában azonban de facto ellenségek voltak. Azzal, hogy Andrást rokoni szálak fűzik 

mindkét birodalomhoz, megerősítette a pozícióját. Illetve megerősítette volna, ám a tör-

ténésekben ez nem tükröződik. 

Útja során András mindenképpen át kellett, hogy haladjon Konstantinápolyon, ám 

egyetlen forrás sem emlékezik meg erről az eseményről.37 Európába érve Bulgárián ha-

ladt végig a magyar sereg, ahol a frissen trónra került II. Asen Iván (1218–1241) fogadta 

a magyar királyt.38 Hogy a II. Asen Iván és András leánya, Mária között kötött eljegyzés 

valóban András akaratát tükrözi-e, nem tudjuk, ugyanis Spalatói Tamás azt írja, hogy 

Iván addig nem engedte el az udvarából a magyar királyt, amíg az bele nem egyezett 

valamilyen házasságba.39 Bár valószínűleg Andrásnak se lehetett ellenére a kapcsolat, 

hiszen alig tíz évvel azelőtt még komoly problémát jelentett a bolgár terjeszkedés, és 

korábban is kereste az előző bolgár uralkodó, Boril cár (1207–1218) barátságát.40

Az eljegyzések közül csak az örmény király lányával kötöttet kellett felbontani, 

amikor András herceg testvére, Kálmán III. Msztyiszláv kijevi nagyfejedelem fogságá-

ba esett. András herceg, hogy testvérét kiszabadítsa, feleségül kellett vegye a nagyfeje-

delem egyik leányát.41 Az ikonioni szultánnal való egyezkedés sem érlelt gyümölcsöt. 

Viszont Laskaris Mária és IV. Béla között létrejött a frigy, csakúgy, mint II. Asen Iván és 

Mária között.42

Hazatérvén András, a Szentföldről való korai távozása miatt neheztelő pápának üze-

netet küldött, amelyben leírta, hogy oly nagy a baj az országában, hogy azt tizenöt év 

alatt se tudja majd helyrehozni, s egyben kérte, adja áldását a hazaút során köttetett 

eljegyzésekre. Továbbá a pápa beleegyezését kéri ahhoz is, hogy az ikóniumi szeldzsuk 

szultánhoz adhassa az egyik unokahúgát, úgy, hogy a szultán a házasság fejében áttér a 

keresztény hitre.43 A tények, miszerint András ennyit fáradozott az eljegyzések megkö-

tésével és a kapcsolatok ápolásával, mutatja, hogy még mindig komoly esélyeket látott 

a latin császári trón megszerzésére. Azonban Flandriai Jolanda császárnő halála után a 

konstantinápolyi elit már nem vetette fel még egyszer András nevét, mint esetleges csá-

szárét. A bárók Jolanda idősebbik fi át, Courtenay Fülöpöt választották, ám ő visszauta-

sította a császári koronát és maga helyette öccsét, Róbertet küldte Konstantinápolyba. 

A bárók hezitálás nélkül elfogadták az új uralkodót.

Meglepő, hogy ezek után sem hűltek ki a magyar-latin kapcsolatok, ugyanakkor 

nem szabad elfelejteni, hogy a latin-magyar politikai szövetség mindkét fél számára 

előnyös stabilitást hozott a balkáni régióra. A változatlanul jó kapcsolat jegyében a fris-

sen megválasztott Courtenay Róbert (1219–1228) Konstantinápoly felé tartó útja során, 

1220–1221 fordulóján Magyarországon tartózkodott,44 az egész telet itt töltötte, hogy az-

tán tavasszal IV. Béla társaságában utazzon tovább. András a Thessalonikében maradt 

testvéréről sem feledkezett meg, kérésére III. Honorius pápai védelem alá vette Margi-

tot és fi át, Demetriost.45 András területeket adott Margitnak kárpótlásul a Theodóros 

37 TRICHT 2011. 417.
38 WOLFF 1949. 167.
39 THOMAE SPALATENSIS. 165.
40 SENGA 1988. 41.
41 PAULER 1899. 73., KRISTÓ 2006. 203.
42 VESZPRÉMY 2008. 113.
43 SZENTPÉTERY – BORSA 1923. 355. sz., PAULER 1899. 71.
44 PAULER 1899. 75.
45 WENZEL ÁÚO. I. 110. sz.



X. GRASTYÁN KONFERENCIA    I    287

Doukas által elfoglalt földekért cserébe.46 Azonban némiképp a jó latin-magyar kapcso-

lat ellen szól az az 1222-es levél, amelyben András arra kérte a pápát, bontsa fel Béla és 

Mária kapcsolatát.47 Ennek nyomán gondolhatjuk, hogy ha nem is szakadt meg a Latin 

Császárság és Magyarország közötti jó kapcsolat, András mégis láthatta a latin bárók 

szándékát, melyben többé már nem szerepelt egy Árpád-házi uralkodó latin császári 

trónra segítésének terve. Ez pedig elég okot szolgáltathatott, hogy többé ne találja hasz-

nosnak a Béla és Mária közt köttetett házasságot.

Összegzés

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy a korábbi szemléletekkel szemben András szent-

földi hadjárata nem egy tékozló király szeszélye volt csupán. Az általa megköttetett há-

zasságok pontos és hosszú távú tervezésről, a lehetőségek alapos mérgeléséről és ügyes 

kihasználásáról árulkodik. Igaz ugyan, hogy terveit nem tudta megvalósítani, azonban 

ez nem kisebbít András érdemein, miszerint éleslátásával, jó stratégiai és politikai ér-

zékével mindent megtett a cél érdekében. Továbbá, nem szabad elfeledkeznünk arról 

a katonai helytállásról, mely nem feltétlenül a győzelmek számában, hanem inkább a 

veszteség csekélységében mérhető; hogy hadseregének nagy részét hazavezette, már 

önmagában is elismerést érdemlő teljesítmény.
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Pachner Orsolya

Autizmus az elméleti alternatívák tükrében

Bevezetés

Az autizmus, mint diagnosztikus kategória még most is folyamatosan változik az 

egyre bővülő tudásunk tükrében. A kezdetek kezdetén két elkülönülő zavarról be-

széltünk – a Kanner által defi niált gyermekkori autizmus és az Asperger-szindróma –, 

később számos más alkategóriát határoztak meg, amiket a pervazív fejlődési zavarok 

csoportjába soroltak. Napjainkra ezeknek az alcsoportoknak az egységes szemlélete 

válik korszerűvé, ezért legtöbben az autizmus spektrum zavar fogalmát használják – 

bár a diagnosztikai kézikönyvek még nem váltottak át erre a megnevezésre (Csepregi, 

Horvát és Simó, 2011).

Az autizmus spektrum zavarok diagnosztikus triásza a következő: a szociális érint-

kezések zavara, a kölcsönös kommunikáció zavara és a beszűkült érdeklődés, ismétlődő 

viselkedések. A különböző diagnosztikai kézikönyvek többféle viselkedést felsorolnak 

az egyes kategóriákban, és meghatározzák, hogy ebből mennyi jelenléte szükséges az 

autizmus diagnózisához. Fontos, hogy a viselkedéses tünetek halmozottan és tartósan 

fennálljanak. A klinikai képhez tartozik, hogy a tünetek nagyon nagy heterogenitást 

mutatnak. Az is nehezíti az egységességet, hogy gyakoriak a társuló rendellenességek. 

Mindehhez hozzáadva a különböző alkategóriák árnyalatnyi különbségeit, nagy – kí-

vülről talán megoldhatatlannak tűnő – feladat hárul a diagnosztákra (Csepregi, Horvát 

és Simó, 2011). 

Többek között ezért is kezdték el a rendszer megújítását, ami a DSM-V-ben fog 

megjelenni. Itt már csak egyetlen kategória, az autizmus spektrum zavar lesz az eddigi 

ötféle megnevezés helyett. A diagnosztikus kritériumok is változnak: a korábbi három 

helyett két nagy terület lesz. Tulajdonképpen a szociális és kommunikációs zavart ol-

vasztották össze.

A kulturális és politikai hatások erősen hozzájárulnak, hogyan látjuk az autizmust. 

A szülői szervezetek kialakulása és a fogyatékosság destigmatizációja nagymértékben 

segítette az autizmussal élőkkel szembeni elfogadóbb attitűd kialakulását (Wolff, 2004). 

Amilyen kép korábban kialakult a médiában az egy magányos gyermek, aki elfordult a 

körülötte zajló realitástól. Fő jellemző még a fragmentáció, amit eleinte a családra értet-

tek, majd inkább a személyiség, a képességek szétválására. Ezt jelképezik a kirakós da-

rabok, amik nemzetközileg felismerhető szimbólumai az autizmusnak (Sarrett, 2011).

A különböző laikusoknak szóló oktatási programok egy olyan hozzáállást szeret-

nének kialakítani, ami az autizmussal élők megértésére ösztönzi az embereket, hi-

szen számunkra ez sokkal könnyebben megtanulható, mint számukra a mi világunk 

(Llaneza és mtsai, 2010). A legnagyobb akadálya ennek az, hogy még a tudományos 

szakirodalomban is kevés evidencia van az autizmussal kapcsolatban.
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Az autizmus kutatása

Az autizmuskutatás négy szintjét különböztethetjük meg: viselkedéses, kognitív, 

neurális, etiológiai. Ezekhez kapcsolódik egy ötödik, az evolúciós szint, amelynek 

a kutatása még nem mélyült el annyira, mint a másik négy területen (Győri, 2005). 

Waterhouse (2009) nevezi az autizmust bőrönd szindrómának, amelyben találunk na-

gyon sok különböző génmutációt és kromoszomális kópiaszám változást, nagyon sok 

különböző neurális eltérést, és nagyon sok különböző viselkedési mintázatot. Tehát a 

szinteken konvergencia és divergencia egyaránt megfi gyelhető.

A viselkedéses szinten, ami alapján a diagnózist felállítják, mint említettem nagy a 

heterogenitás. Egy-egy érintett területen belül is sokféle tünet együttállása okozhat va-

riabilitást, és a különböző zavarok súlyossága is személyről-személyre változhat. Erre 

a sokféleségre jó megnevezés a spektrumzavar, hiszen az egészen enyhétől a nagyon 

súlyosakig terjedhetnek a tünetek (Csepregi, Horvát és Simó, 2011).

A kognitív – mint a neurológiai és viselkedéses között elhelyezkedő és közvetítő – 

szint nagyon fontos helyet foglal el az autizmus megértésében. A leghatékonyabb ma-

gyarázatokat eddig a kognitív elméletek adták (Győri, 2005). Bár ezek átfogó áttekintését 

nem tartom célomnak, később a három legkiemelkedőbbnek emlegetett kognitív elmé-

letet és pár alternatív, új elképzelést szeretnék ismertetni. Ez csak egy nagyon kis szelete 

a létező kognitív magyarázatoknak, tehát elmondható, hogy a Waterhouse (2009) által 

megnevezett sokszínűség egyelőre a kognitív szintre is éppúgy igaz, mint a többire.

A harmadik szint a neurológiai. Már Kanner is feltételezte, hogy az autizmus mögött 

neurális okok húzódnak meg (Lambrechts és mtsai, 2011). A pszichogén elmélet alko-

nyával pedig egyre nagyobb bizonyosságot nyert, hogy a viselkedéses tünetek kulcsát 

az agyi eltérésekben kell keresni. Ahogy a korábbi két szinten, úgy itt is nagy a variabi-

litás. Elmondható, hogy már szinte az összes neurális rendszer eltérésével kapcsolatba 

hozták az autizmust (Costa e Silva, 2008). Az érintett kérgi területek: kisagy, frontális 

lebeny (főként a prefrontális és orbitofrontális kéreg), temporális lebeny (kiemelve az 

STS-t), de mutattak ki eltéréseket a parietális lebenyben is. A kéreg alatti struktúrákban 

is feltételeznek sérülést: az amygdalában, bazális ganglionokban, hippokampuszban, 

hipotalamuszban, agytörzsben. Valamint a féltekék közötti kapcsolatot biztosító corpus 

callosum is felelős lehet bizonyos tünetekért (Schroeder és mtsai, 2010). A legkonzisz-

tensebb eredmények viszont nem egy-egy agyterülethez köthetőek. Herbert (2004) el-

mélete ebből a variabilitásból indult ki. Szerinte a különböző agyi eltéréseknek csupán 

a végső hatása közös a viselkedésre, amit autizmusként defi niálunk. Herbert ahelyett, 

hogy az eredmények variabilitását valahogy eltűntetné, arra hívja fel a fi gyelmet, hogy 

lehet pont ez az, ami közelebb visz minket az autizmus neurális hátterének megértésé-

hez. Egy új keretbe helyezi a korábbi eredményeket. Úgy véli, három nagy kategóriába 

lehet csoportosítani az eddigi eredményeket: (1) a folyamatok sokkal lokálisabb mint 

globálisabb formája, (2) a neurális rendszerek közötti abnormális kapcsolatok (3) és az 

autizmussal élők közötti egyéni eltérések. Ezek egyike se köthető egy-egy specifi kus 

anatómiai régióhoz, de mindegyik egy rendszerszintű zavarról tanúskodhat.

A negyedik, etiológiai szinten is szerteágazó eredmények vannak. A család és iker-

vizsgálatok alapján öröklődő, de számos környezeti tényezőt is kapcsolatba hoztak az 

autizmus kialakulásával. A genetikai vizsgálatok korszerűsödésével nagyobb hangsúlyt 

kapott a szindróma örökölhetősége. A korai adatok alapján a közös zavar – közös gén 

modell lett elfogadott. Vagyis, hogy egy génnek kisebb-nagyobb hatása lehet az adott 
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fenotípus megjelenésében. Azonban eddig csak egy-két génvariáció jelöltet azonosítot-

tak, amiket nem is minden vizsgálatban sikerült reprodukálni. Hiába tartják a legtöbben 

végső oknak a genetikai hajlamot, még nem mutattak ki egy gént sem, ami önmagában 

felelős lehetne ezért a hajlamért (ha csak egy aspektusáért is) (Skuse, 2007). Ugyan 

több tucat gént azonosítottak, ami az autizmusra való hajlammal hozható kapcsolat-

ba, de ezek együttesen csupán az esetek 10-20%-át magyarázzák. A legáltalánosabb 

genetikai eltérések is maximum 1-2%-ot. A legnyilvánvalóbb konklúziója ezeknek a ta-

nulmányoknak az, hogy az autizmus egy rendkívül heterogén szindróma a genetikáját 

tekintve is (Geschwind, 2011). Vannak azért némileg egy irányba tartó genetikai ered-

mények is, miszerint a szinaptikus érésért felelős génekben találhatók eltérések, ami 

összecseng azokkal a neurológiai adatokkal, amiket az abnormális agyi kapcsolatokról 

találtak (Levy, Mandell és Schultz, 2009). Mindenesetre az eddig elfogadott erősen ge-

netikai, agyi alapú modell helyett egy másik tűnik valószínűbbnek, ami a genetikailag 

befolyásolt rendszerszemlélet. A genetikailag befolyásolt terminus sokkal több teret 

enged az epigenetikus, pleiotróp, episztázis, sztochasztikus hatásoknak, változó meg-

nyilvánulásoknak és a gén-környezet kölcsönhatásoknak (Herbert, 2005).

Kognitív elméletek

Az évek során egyre több kognitív magyarázó elmélet látott napvilágot. Ebben a bőség-

ben nehéz elköteleződni egy-egy teória mellett. Főként azért, mert ahány eredményt 

felhoznak egy elmélet alátámasztására, legalább annyi születik a cáfolatára. Ezért töb-

ben úgy vélik, hogy elkülönülő, de összefüggő kórképek alkotják az autizmust, ame-

lyeknek más-más oka van (Győri, 2005). Így lehetővé válna, hogy a jelenleg uralkodó 

kognitív elméletek egymást kiegészítve, párhuzamosan magyarázzák az autizmus egy-

egy sajátosságát. Először ezeket a fő elméleteket ismertetném röviden.

Végrehajtó funkciók zavara

Azoknak a képességeknek a sérülése, amik segítenek fenntartani a megfelelő, célra irá-

nyuló fókuszt, problémamegoldó viselkedést, amit egy jövőbeli cél eléréséhez haszná-

lunk fel. Ilyen a viselkedések tervezése, irányítása, a cél szempontjából rossz válaszok 

gátlása, a szervezett keresés, és a fl exibilis gondolkodás és cselekvés (Ozonoff, 1991, in: 

Rajendran és Mitchell, 2007). Habár ez az elmélet magyarázza legjobban az autizmus 

motoros megnyilvánulásait (repetitív mozgások), sok más kérdésre nem ad választ. Fő 

probléma, hogy nem specifi kus az autizmus zavarra és azon belül nem is univerzális 

(Rajendran és Mitchell, 2007). Végrehajtó diszfunkciót mutattak ki frontális lebenysé-

rülteknél, ADHD-ban, kényszerbetegségben, Tourette-szindrómában, fenilketonúriában 

és skizofréniában is. A vizsgálatok eredményei alapján feltételezhető, hogy ha önmagá-

ban a végrehajtó funkció zavar nem is specifi kus az autizmusra nézve, lehetséges, hogy 

a megtartott és sérült funkciók mintázata mutat specifi kusságot (Hill, 2004).

Gyenge centrális koherencia hipotézis

Abból indulnak ki, hogy az az általános képesség, amely a tipikus fejlődésű szemé-

lyeket globális feldolgozásra ösztönzi, az autizmussal élőknél gyengébb, vagy teljesen 

hiányzik. Az autizmussal élők ezért jobban teljesítenek azokban a feladatokban, ahol 

a részletekre kell fókuszálni, mint ahol globális megértő folyamatok szükségesek. Az 

elmélet az autizmus számos szociális és nem szociális tünetére magyarázatul szolgál-
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hat (Rajendran és Mitchell, 2007). Például a szociális interakciók során számos szimul-

tán beérkező információt kell integrálni, ezért a globális feldolgozás hiánya jelentős 

hátrányt jelent. A nem szociális jellegzetességek közül pedig a környezet jelentéktelen 

részleteire való túlzott fi gyelmet lehet megemlíteni. Az elmélet a feldolgozási eltérés 

hátrányai mellett rámutat az előnyökre is, ami az autizmusban megfi gyelt kiemelkedő 

képességeket is jól tudja magyarázni (O’Connor és Kirk, 2008).

Elmevakság

Amit Baron-Cohen (2009) elmevakság hipotézise állít, az az, hogy az elmeteória fej-

lődése késést mutat autizmusban. Érvként sorakoztatja fel a közös fi gyelmi zavart, a 

mintha-játék hiányát, a hamis-vélekedés késett megértését, a hazugság és mások ér-

zelmei megértésének nehézségét. Ez a legelterjedtebb a kognitív magyarázóelméletek 

között is (South, Ozonoff és Schultz, 2008). Baron-Cohen (2009) elméletének legfőbb 

erősségének tartja, hogy jól magyarázza a szociális és kommunikációs zavart. De hiá-

nyossága, hogy nem képes magyarázni a fejlődési zavar nem szociális aspektusait, nem 

specifi kus az autizmusra nézve, és számos vizsgálat nem talált egységes eredményeket 

az elmeteória zavar alátámasztására. Emellett vannak, akik az IQ és a nyelvi képessé-

gek befolyásoló hatását hangsúlyozzák az elmeteória feladatok megoldásában (South, 

Ozonoff és Schultz, 2008). A fent felsoroltak ellenére az elmevakság elmélete máig nép-

szerű, és sokan kiindulópontnak tekintik az autizmus kutatása során.

Kognitív elméleti alternatívák

Ahogy korábban láttuk, a különböző szintek sokfélesége mögött mégis meghúzódhat 

valami egység. A neurológiai eredmények egyre inkább egy irányt vesznek a genetiká-

ban kapottakkal: az eltérő konnektivitás talán megteremti a régóta vágyott egységet, 

ami magyarázza az eddigi variabilitást is. Véleményem szerint a kognitív szinten is en-

nek az egységnek a megtalálására kell törekedni.

Ugyan mind a három fentebb kifejtett elmélet plauzibilis magyarázatot nyújt az 

autizmus egy-egy aspektusára, de egyik sem képes a teljes zavart magyarázni. Tulajdon-

képpen kiegészítik egymást, és együttesen lefedik az autizmus legfontosabb vonásait. 

Akik a Buchner által leírt (In: Győri, 2005) ’elkülönülő, de összefüggő kórkép’ model-

lel értenek egyet, azok meg is elégedhetnének ezzel az együttes magyarázóerővel. Én 

sokkal valószínűbbnek tartom, hogy a háttérben mégis van valami közös. Nem csak 

a genetikai és neurológiai kutatások mutatnak ebbe az irányba, hanem a józanész is 

azt sugallja, hogy kell lennie egy közös pontnak, hiszen a véletlenszerű együtt járása 

a tüneteknek, amik egyébként önmagukban koherensen magyarázhatóak, eléggé va-

lószínűtlennek tűnik. Ezért felvetődik a kérdés, hogy van-e olyan kognitív képesség, 

ami mindhárom fenti elmélettel összefügg, és autizmusban károsodott. Az alábbiakban 

három ilyen lehetőséget ismertetek.

Hiányzó szelf elmélet

Frith (2003) a hiányzó szelfben látja a három elmélet integrálásának lehetőségét. Kifejti, 

hogy a mentalizáció tesz képessé minket, hogy tudatában legyünk saját létezésünknek; 

a centrális koherencia felelős azért, hogy szelfünk integrált információkkal rendelkez-

zen; és a végrehajtó funkciók tesznek képessé, hogy kontrollt gyakoroljunk viselkedé-

sünk felett. A szelf már az autizmus meghatározásában is fontos helyet foglalt el. Maga 
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az autizmus szó az ’autos’ görög szóból származik, amit önmaga vagy szelfnek for-

díthatunk. Kanner és Asperger is utalt a szelf eltéréseire: extrém egocentrizmust írtak 

le, ami autisztikus magányhoz vezet. A ’szelf’ egy gyűjtőfogalom. Több olyan kognitív 

képesség hozzátartozik, ami eltérést mutat autizmusban: az önfelismerés késése; nem 

fordulnak oda, ha a nevüket hallják; introspekciós beszámolóikban inkább a fi zikai él-

ményeikről számolnak be, mint érzelmi vagy mentális állapotaikról; saját érzelmeiket 

is nehezen értik meg; a névmások használata is eltér, gyakran felcserélik őket; hiány-

zik a szelf-koncepciójukból a szociális aspektus (Lombardo és Baron-Cohen, 2010). 

Mindenesetre úgy gondolom, hogy a hiányzó-szelf elmélet egyelőre nem hozta meg a 

kívánt egységességet a korábbi kognitív elméletek között. Legnagyobb hibája, hogy te-

rület-specifi kus sérülést feltételez az agyban, és kevésbé tér ki arra, hogy ebből hogyan 

következnek az autizmusban megfi gyelt jellegzetességek. Egyedül a mentalizációval 

és a szociális zavarral kapcsolatos összefüggéseket tárja fel világosan. Maga a szelf-

koncepció egy lassan fejlődő, magasabb szintű entitás, aminek zavara szerintem inkább 

következménye más kognitív eltéréseknek, mint oka. Ezért gondolom, hogy az egysé-

gességet alacsonyabb feldolgozási szinten kell keresni.

Kontingencia preferencia eltérése

Watson kísérletekben kimutatott egy komplex perceptuális tanulási mechanizmust, 

amely válaszok és ingerek kontingens kapcsolatának feltételes valószínűségi szerke-

zetét elemzi (Gergely és Watson, 1998). A modul három féle információ feldolgozását 

együttesen végzi el: idői, téri és a szenzoros kapcsolatét (Gergely, 2001). Eredményei 

szerint a három hónapos csecsemők inkább a teljesen kontingens képet nézik, míg az öt 

hónaposból a tökéletes kontingencia averziót vált ki. Három hónapos kor után a magas, 

de nem tökéletes válasz-inger kontingenciát preferálják. Utóbbiak jellemzik a csecsemő 

természetes környezetében a szociális tárgyakkal való interakcióit, így a váltás a szociá-

lis tárgyak felismerésének korai alapmechanizmusa is lehet (Gergely és Watson, 1998). 

Gergely (2001) feltételezi, hogy az autizmus abból ered, hogy a kontingencia preferen-

cia váltása nem következik be 3 hónapos korban. Ennek következtében az autizmussal 

élők később is a tökéletes kontingenciát fogják preferálni. Számos tünetet képes magya-

rázni ez a jelenség: a motoros sztereotípiákat, a végrehajtó funkciók zavarait, az érzel-

mi impulzivitás nehézségét, a szenzoros érzékenységet, a szociális averziót és a szo-

ciális kogníció egyéb eltéréseit. A hipotézis elég átfogónak tűnik, de számos vizsgálat 

szükséges még, hogy a kontingencia preferencia váltásának hiánya bizonyítást nyerjen. 

Emellett a feltételezett magyarázóereje a különböző tünetekben is ellenőrzésre szorul.

Téri-idői feldolgozás zavara

Gepner és Féron (2009) elmélete a téri-idői feldolgozás zavarát (temporo-spatial 

processing disorders – TSPD) tartja felelősnek az autizmus számos tünetéért. Úgy vélik 

ennek következtében sérült a dinamikus, multiszenzoros ingerek online feldolgozása, 

értelmes-koherens mintázatba rendezése, a szenzoros és motoros rendszer összehan-

golása és az adekvát verbális és nonverbális kimenetek létrehozása. Vagyis egyszerűen 

szólva a környezet talán túl gyorsan változik az autizmussal élők számára. Gepner és 

Féron (2009) is számos klinikai és neuropszichológiai eredményt kapcsolatba hozott 

a TSPD-hipotézisükkel. Kiemelendő, hogy mind a három fő kognitív elmélet eredmé-

nyeit összefüggésbe hozták saját elképzelésükkel. A TSPD-hipotézis szerint a végrehaj-

tó funkciók zavara a fi zikai mozgás észlelésének és integrációjának zavarával függhet 

össze, illetve a proprioceptív érzékelés lassúságával. A gyenge centrális koherenciát a 
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statikus ingerekre való túlfókuszált fi gyelemmel magyarázzák, amit a gyors, dinami-

kus ingerek elkerüléséhez kötnek. Az elmevakságot a biológiai mozgás észlelésének és 

integrációjának zavarának tulajdonítják, ami a szociális ingerek gyorsaságának követ-

kezménye. Gepner és Féron (2009) egy többrendszeres agyi konnektivitás-szinkronitás 

zavarról beszél a TSPD háttereként, ami összefügg korábbi neurológiai eredményekkel. 

Gepner és Féron (2009) elmélete egyedülálló abban a tekintetben, hogy a kutatások 

mindegyik szintjét összegzi, külön hangsúlyt fektetnek a közöttük lévő összefüggések-

re. Szemléletük szerint a különböző genetikai és környezeti hatások elsősorban az agyi 

struktúrára hatnak, ami funkcionális, konnektivitási zavarhoz vezet, aminek következ-

tében kialakul a téri-idői feldolgozás zavara. Utóbbiból következnének a viselkedéses 

és kognitív tünetek.

Összefoglalás

Számomra úgy tűnik, hogy a közös hátteret feltételező alternatív elméletek összefüg-

genek egymással. A téri-idői feldolgozás zavara tulajdonképpen hasonló – talán meg 

is egyezik – a Gergelyék által defi niált kontingencia detekció modul sérüléséhez. A 

kontingencia detekció modul a téri-idői feldolgozásért és a szenzoros integrációért 

felelős, amiről Gepnerék is beszélnek. Mindez a szelfhez úgy kötődik, hogy Gergely 

és Watson elméletüket szocio-emocionális fejlődési keretbe helyezik. A tökéletes 

kontingencia preferenciája, ami az első 3 hónapban jellemző, a saját test megismerését 

teszi lehetővé, vagyis a szelf-koncepcióhoz kötődik. A váltás pedig a szociális világ meg-

ismerését, és a szelf abban való elhelyezésében segít. Így a váltás hiánya magyarázhatja 

az autizmusban feltételezett extrém egocentrizmust, a szelf szociális aspektusának hiá-

nyát és a szelfnél emlegetett érzelmi zavarokat is. 

A jövőben hasznos lenne olyan módszerek alkalmazása, amellyel az alternatívák 

tesztelhetőekké válnak. Legfőképpen a TSPD-hipotézist tartom alkalmasnak erre, mivel 

ez egyértelmű lehetőségeket ajánl a zavar vizsgálatára, illetve úgy vélem ez az a jelen-

ség, ami a másik két alternatív elmélet alapja lehet.
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Putz Ádám – Palotai Róbert

Az attraktivitás hatása az altruista büntetésre 

és jutalmazásra egy innovatív kísérleti játékban 

TPRG, avagy a Third-party Punishment and Reward Game

Kutatásunk elsődleges célja a társas együttműködés normáit befolyásoló tényezők 

mélyebb megértése volt. Igyekeztünk fényt deríteni az attraktivitás, illetve néhány 

személyiségjellemző – mint például a machiavellizmus, vagy az igazságosságra való 

érzékenység – normafenntartó viselkedésekre gyakorolt hatására. Az említett változó-

kat egy innovatív kísérleti játékprogram, a TPRG (Third-party Punishment and Reward 

Game) segítségével vettük górcső alá. Írásunk elején elsőként röviden bemutatjuk a 

kutatásunk hátteréül szolgáló elméleteket, majd ismertetjük vizsgálatunk legfőbb ered-

ményeit és végül kijelöljük a jövőbeli kutatások lehetséges útvonalait.

Az együttműködés társadalmi normái

Az emberi közösségeket az ősidők óta az egymásra utaltság jellemzi. A túlélésért folyta-

tott küzdelemben Darwin1 tétele szerint végül csakis a legrátermettebbek maradhatnak 

talpon. Hiba volna azonban azt feltételeznünk, hogy a fennmaradás egyetlen záloga a 

fi zikai erő, vagy az állóképesség lenne. Éppen ilyen fontos, s egyúttal adaptív erővel 

bíró tulajdonság a másokkal való kapcsolatteremtés és kooperáció képessége is. 

Az szinte természetesnek mondható, hogy amiben csak tudjuk, támogatjuk utódain-

kat, hozzátartozóinkat. De vajon miből ered ez az önzetlenség? Hamilton2 rokonszelek-

ciós elmélete szerint reproduktív sikerességünket a következő nemzedékbe átörökített 

génjeink aránya reprezentálja. Génjeinket azonban nem csupán a közvetlen utódaink, 

hanem a közös felmenők révén bizonyos mértékig valamennyi rokonunk magában hor-

dozza. Így már érthető, hogy miért válhatott adaptív stratégiává a rokonokkal szembeni 

önzetlenség. Bár az altruista cselekedet közvetlenül csökkenti az egyed szaporodási 

sikerességét, hozzátartozói (génrokonai) támogatásán keresztül végső soron mégis 

növelheti összesített genetikai képviseletét, más szóval teljes rátermettségét (inclusive 

fi tness) a következő nemzedékben. A rokoni segítségnyújtás elterjedése tehát egy ön-

magát gerjesztő folyamat, hiszen az önzetlen egyed leszármazottai, illetve támogatott 

rokonai szintén magukban hordozzák az altruista hajlamokat.3 

Az már kevésbé egyértelmű, hogy miért állna érdekünkben a velünk rokonsági kap-

csolatban nem álló embertársaink segítése. Hiszen ha komolyan vesszük a természetes 

szelekció tételét, a túlélésért folytatott küzdelemben „versenytársaink” támogatása nem 

1 DARWIN 1859. 61 –62.
2 HAMILTON 1964.
3 BERECZKEI 2003, 2009; WEST ÉS MTSAI 2011.
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tűnik túlságosan kifi zetődő befektetésnek. Mégis, az állati, s kiváltképp az emberi kö-

zösségek mindennapjait átszövik a kölcsönös segítségnyújtás fonalai.4 Ez azzal magya-

rázható, hogy az együttműködésből származó előnyök a kölcsönösség révén, hosszabb 

távon felülmúlják az önző viselkedés nyújtotta átmeneti nyereséget, így tehát evolúciós 

értelemben megéri önzetlennek lenni. A velünk nem rokon embertársaink viszonzá-

son alapuló támogatását az evolúciós pszichológia reciprok altruizmusnak nevezi.5 

Természetesen az esetek többségében ezek a tranzakciók meglehetősen aszimmetriku-

san alakultak, s végeredményképpen mindkét felet nagyobb előnyökhöz juttatták, mint 

amekkora költségekkel az önzetlen aktus eredetileg járt.6 

Az erős reciprocitás

A nagy kérdés most már csak az, hogy miért állna érdekében az egyénnek viszonozni 

a felé irányuló segítséget? Nem járna jobban, ha pusztán haszonélvezője maradna az 

altruista tettnek? Az önzetlen cselekedet elfogadása, ám a megfelelő ellenszolgáltatás 

elmulasztása – más szóval a csalás – kétségkívül jelentős, azonnali nyereséget képes 

hozni az egyed számára.7 Könnyen belátható, hogy a csalás már az emberiség hajnalán 

is komoly veszélyt jelentett az együttműködőkre nézve. Ezért alakulhattak ki az evo-

lúció során a társas csere zökkenőmentes lebonyolítását biztosító társadalmi normák, 

melyek áthágását minden korban és kultúrában komoly szankciókkal sújtották.6 

Kísérleti játékok tanúságából tudjuk, hogy azokban a helyzetekben, ahol a játéko-

soknak nem adatik meg egymás büntetésének lehetősége, rendre az önző egyedek zár-

ják a legnagyobb haszonnal a játékot.8 Amint azonban a játékosoknak lehetőségük nyí-

lik csaló partnereik megbüntetésére, az együttműködés aránya drasztikusan megugrik 

a csoportban (lásd 1. ábra).8 

1. ábra – A játékosok közös számlára befi zetett összegeinek alakulása a büntetés bevezetése előtt 

(1-10. kör), illetve után (11-20. kör). (Forrás: Fehr és Gächter, 2000)

4 NOWAK 2012.
5 BERECZKEI 2003, 2009; TRIVERS 1971.
6 BERECZKEI 2003, 2009.
7 BERECZKEI 2003, 2009; TRIVERS 1971; WEST ÉS MTSAI 2011.
8 FEHR – GÄCHTER 2000.
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A kutatók azt is megfi gyelték, hogy a játékosok akár saját költségükön is hajlandóak 

megbüntetni a csaló, illetve megjutalmazni az együttműködő játékosokat; függetlenül 

attól, hogy a beavatkozás költségei sem akkor, sem a jövőben nem térülhetnek meg a 

számukra.9 Az altruista büntetés és jutalmazás e sajátos kombinációját a pszichológiá-

ban erős reciprocitásnak nevezzük.9 

Az attraktivitás befolyásoló hatása

A szépség kultusza feltehetőleg egyidős magával az emberiséggel.10 Bár látszólag ha-

talmas különbségek vannak az egyes emberek között a tekintetben, hogy kit tartanak 

vonzónak, kutatóknak mégis sikerült olyan univerzális sajátosságokat találniuk az em-

beri arcon, melyeket kortól és kultúrától függetlenül mindenhol előnyben részesítenek. 

Ezek alapján attraktivitás ítéleteinket döntően befolyásolja az arcok szimmetrikussá-

ga, a populáció átlagához való hasonlósága („átlagossága”), textúrája (szín, simaság, 

esetleges bőrhibák), továbbá a neoténia (fi atalság), valamint a nemi hormonmarkerek 

jelenléte.11

Aki szép, az jó is?

Dion és Berscheid egészen pontosan negyven évvel ezelőtt vették először górcső alá, 

hogy vajon az emberek valóban pozitívabb tulajdonságokkal ruházzák-e fel a szépnek 

ítélt embereket.12 Vizsgálatukból világosan kitűnik, hogy szociális ítéleteink kialakítása-

kor nagyban befolyásol minket az „aki szép, az jó is” sztereotípia. Mindennapi életünk 

során a legkülönbözőbb helyzetekben tapasztalhatjuk, hogy az attraktívabb emberek 

előnyben részesülnek a társas interakciók során. Ez a megkülönböztetett fi gyelem, illetve 

részrehajlás már egészen kisgyerekkortól kezdve tetten érhető. Egy vizsgálatban azt talál-

ták, hogy az óvodáskorú gyerekek szívesebben barátkoztak az attraktívabb gyerekekkel, 

akiket barátságosabbnak, szelídebbnek és okosabbnak tartottak, mint a kevésbé vonzó 

gyerekeket, akiket inkább a „verekedős”, illetve „goromba” jelzőkkel illettek.13 Kutatások 

tanúsága szerint azonban nem csupán a gyerekkorban esünk áldozatául ennek a kognitív 

torzításnak. Fink és mtsai14 azt találták, hogy felnőtt kísérleti személyeik a szimmetriku-

sabb arcú nőket szignifi kánsan vonzóbbnak, egészségesebbnek, intelligensebbnek, sőt 

kiegyensúlyozottabbnak tartották, mint a kevésbé vonzó nőket (lásd 2. ábra). 

Ezek után joggal merülhet fel bennünk a kérdés, hogy vajon milyen előnyöket él-

veznek a társas csere piacán a vonzóbb külsővel megáldott emberek? Kérdésünkre a vá-

laszt a különböző kísérleti játékprogramokkal (pl. Fogolydilemma, Bizalom játék vagy 

Közjavak játék)15 végzett vizsgálatok eredményei szolgáltatják, melyekből egyértelmű-

en kiderül, hogy a kísérleti személyek nagyobb valószínűséggel működnek együtt, il-

letve kezdő játékosként több pénzt utalnak át vonzó külsejű játékostársaiknak, mint a 

kevésbé attraktív személyeknek.16 

9 GINTIS ÉS MTSAI 2003.
10 GRAMMER ÉS MTSAI 2003.
11 BERECZKEI 2003, 2010; GRAMMER ÉS MTSAI 2003.
12 DION – BERSCHEID 1972.
13 RAMSEY – LANGLOIS 2002.
14 FINK ÉS MTSAI 2006.
15 bővebben lásd BERECZKEI 2009. 281.
16 MULFORD ÉS MTSAI 1998; WILSON – ECKEL 2006.
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A kutatók ugyanakkor arra is felhívják a fi gyelmet, hogy az attraktívabb személyek-

kel szemben az emberek magasabb elvárásokat fogalmaznak meg.16 Amennyiben a sze-

mélyek ennek nem tesznek eleget (nem, vagy csak kis mértékben működnek együtt), 

szigorú büntetésekre számíthatnak. Más szóval az ún. „szépségbónusz” mellett a kuta-

tók megfi gyeltek egy azzal ellentétes tendenciát is, melyet „szépségbírságnak” neveztek 

el.17

2. ábra – Az alacsony aszimmetriával rendelkező (vonzó), valamint a magas aszimmetriával 

rendelkező (kevésbé vonzó) női arcok értékelése különböző személyiségjegyek mentén 

(Forrás: Fink és mtsai, 2006)

Machiavellisták szociális dilemma helyzetben

A machiavelliánus intelligencia hipotézis Robert W. Byrne és Andrew Whiten nevéhez 

köthető.18 Maga az elnevezés a 16. századi, olasz fi lozófus-író, Niccolò Machiavelli mun-

kásságára utal, akinek neve az 1532-ben megjelent könyve, „A fejedelem” után összeforrt 

a megtévesztésen, csaláson, illetve érdekkapcsolatokon át kiharcolt önérvényesítés esz-

méjével.19 A pszichológiában elsőként Richard Christie és Florence L. Geis használták a 

machiavellizmus fogalmát, mely alatt nem csupán viselkedésbeli hajlamokat, hanem egy 

sajátos világnézetet is értettek.18 A nagymértékben machiavellista személyekre általában 

jellemző egyfajta cinizmus, gyanakvás az idegenekkel szemben. Azt feltételezik, hogy ha 

ők nem használják ki a másikat, akkor majd a másik teszi ezt meg velük. Azt is megfi gyel-

ték, hogy a machiavellisták szociális interakcióik során képesek függetleníteni magukat 

mind a saját, mind a másik érzelmeitől. Emiatt is lehetnek olyan sikeresek a megtévesz-

tésben, illetve manipulációban. A fogalom legmeghatározóbb eleme azonban kétségkívül 

a gátlástalan önérvényesítés, a „cél szentesíti az eszközt” fi lozófi a alkalmazása.20

17 WILSON – ECKEL 2006.
18 PAÁL 2011.
19 CHRISIE 1970a.
20 PAÁL 2011; PAÁL – BERECZKEI 2007.
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Szociális dilemma alatt egy olyan helyzetet értünk, melyben az egyén érdekei ösz-

szetűzésbe kerülnek a csoport érdekeivel. Hogy világossá tegyük ennek a szituációnak 

a lényegét, röviden bemutatjuk a jelenség vizsgálatára használt egyik legelterjedtebb já-

tékprogramot, a Közjavak játékot. Ebben a játékban több fordulón keresztül rendszerint 

egyszerre két-, vagy annál több személy vesz részt. A játékosok minden menet elején 

kapnak egy meghatározott összeget (pl. 1000 Ft), aminek egy részét felajánlhatják a 

csoport közös számlájára. A közös számlán összegyűlt pénzt a vizsgálatvezető minden 

kör végén megsokszorozza (általában megduplázza), majd egyenlő arányban juttatja 

vissza a résztvevőknek.9 

Belátható, hogy a legnagyobb egyéni hasznot a csaló (free rider) stratégia hozhatja 

az egyén számára, hiszen ebben az esetben a személy minden körben megtarthatja a 

kísérletvezető által kapott pénzt (csak keveset, vagy semmit sem fi zet be a közösbe), 

továbbá ezen felül még részesülhet a többiek által összegyűjtött összegből is.6 A csoport 

érdeke ezzel szemben azt diktálná, hogy a csoport valamennyi tagja a lehető legna-

gyobb felajánlásokat tegye a közös számlára. Azokban a kísérletekben, melyekben a 

résztvevőket a machiavellizmus dimenzió mentén két csoportba (alacsony- és magas 

mach) osztották, rendre beigazolódott, hogy a csaló stratégiát követő játékosok a magas 

machos kísérleti személyek köréből kerülnek ki.18 

Kutatásunk hipotézisei

Vizsgálatunk legfőbb célkitűzése az volt, hogy feltárjuk az attraktivitás normafenntartó 

viselkedésekre gyakorolt hatását egyetemista fi atalok körében. Egészen pontosan az 

erős reciprocitás témakörébe tartozó altruista büntetés, valamint altruista jutalmazás 

mértékének alakulását szerettük volna feltérképezni különböző attraktivitású játéko-

sok esetén.

Első hipotézis

Abból kiindulva, hogy a vonzónak ítélt személyek kitüntetett bánásmódban részesül-

nek a mindennapi társas interakciók során, azt feltételeztük, hogy az attraktívabb játé-

kosokat a kísérleti személyek kisebb büntetésben, ugyanakkor magasabb jutalomban 

részesítik majd, mint a kevésbé attraktív játékosokat.

Második hipotézis

Mint azt a machiavellista személyek jellemzésekor olvashattuk, a machiavellizmus 

egyik legmeghatározóbb vonása a gátlástalan nyerni akarás. A saját haszon maximali-

zálására tett erőfeszítések egyúttal azt is implikálják, hogy kísérletünk magas machos 

résztvevői egy harmadik személyű büntető  –jutalmazó játékban várhatóan nem bonyo-

lódnak bele a csaló játékosok költséges büntetésébe, illetve még kevésbé az együttmű-

ködő játékosok költséges jutalmazásába. Más szóval azt feltételeztük, hogy a magas 

machiavellizmussal jellemezhető kísérleti személyek kisebb mértékben alkalmazzák 

majd az altruista büntetést, mint az alacsony machos résztvevők.
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A vizsgálati módszer

Résztvevők

Kutatásunkban összesen 81 fő vett részt (31 férfi  és 50 nő), életkorukat tekintve 18 és 

31 év közöttiek (mean = 21,28; SD = 2,73) (lásd 1. táblázat). A vizsgálat valamennyi 

résztvevője a Pécsi Tudományegyetem hallgatója, akik a kutatásra önként jelentkeztek, 

részvételükért pedig jelképes jutalomban (csoki) részesültek.

1. táblázat – A vizsgálatban résztvevő kísérleti személyek adatai nemek szerinti bontásban

Férfi Nő

Létszám 31 50

Átlagéletkori átlag (év) 22,29 20,66

Szórás 2,89 2,45

Alkalmazott kérdőív

A machiavellizmus szintjének felmérésére a Christie és Geis által kifejlesztett 

Mach-IV kérdőívet alkalmaztuk.21 A kérdőív 20 itemből áll, melyeknek fele a Niccolò 

Machiavelli által képviselt fi lozófi ával konzisztens állításokat fogalmaz meg, míg a ma-

radék tíz kérdés azzal épp ellentétes értékeket tükröz. A válaszadás 7 fokú Likert-típusú 

skálán zajlott, ahol az alanyoknak az adott állítással való egyetértésük mértékét kellett 

megadniuk. Az egyénre jellemző érték kiszámításához mindössze a kérdőíven bejelölt 

pontok összeadására volt szükség (a fordított itemek természetesen inverz pontozá-

súak). Az így kapott értékhez jellemzően hozzá szoktak adni 20 pontot, így ugyanis 

100 pont lesz a kérdőíven elérhető pontok középértéke. Az elérhető minimális pont-

szám így tehát 40, míg a maximum 160 pont. Általánosságban elmondható, hogy a 

férfi ak magasabb pontokat érnek el a teszten, mint a nők.22 A statisztikai elemzések 

egy részében a machiavellizmust folyamatos változóként kezeltük, míg más próbákban 

a kísérleti személyeket a kérdőíven elért pontjaik alapján diszkrét kategóriák mentén 

hasonlítottuk össze. A résztvevőket a szakirodalomban általánosan elfogadott határér-

ték szerint csoportosítottam: a 100 pontot, vagy annál többet elért kísérleti személyek 

kerültek a magas mach (MM), míg a 99, vagy annál kevesebb pontot elért résztvevőket 

az alacsony mach (AM) kategóriába (lásd 2. táblázat).18 A kérdőív reliabilitása vizsgála-

tomban Cronbach α = .69 volt. 

2. táblázat – A vizsgálatban részt vett kísérleti személyek csoportosítása a Mach-IV kérdőíven elért 

pontjaik alapján

Kategória Létszám (fő) Átlag Szórás

Alacsony mach (AM)
≤ 99

40 87,03 8,69

Magas mach (MM)
≥ 100

27 105,89 5,91

21 CHRISIE 1970b.
22 MCHOSKEY 2001; PAÁL 2011.
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A vizsgálatban használt arcképek kiválasztása, morfolása, bemérése

A kutatás első lépéseként összesen 239, semleges arckifejezésű személy fényképét vá-

logattuk össze különböző online, valamint tanszéki adatbázisokból,23 melyeket 3 részre 

bontva ítéltettünk meg a Pécsi Tudományegyetem pszichológia szakos hallgatóival (ösz-

szesen 48 fővel). A fotókat 7 fokú skálán kellett értékelniük a diákoknak az attraktivitás, 

a megbízhatóság, valamint a képminőség szempontjából. A portrékra kapott átlagérté-

kek alapján választottuk ki a vizsgálat ingeranyagául szolgáló 16 férfi  (10 attraktív és 6 

kevésbé attraktív), valamint 16 női (10 attraktív és 6 kevésbé attraktív) személy fény-

képét. A fotók kiválasztásakor fontos szempont volt, hogy a kísérlet leendő résztvevői 

ne ismerjék fel az arcokat.

Ezt követően a vonzónak ítélt férfi  és női arcokat (10-10 db) a PsychoMorph nevű 

program segítségével 50-10-10 arányban (forma-szín-textúra) összemorfoltuk a 

Pszichológia Intézetben korábban végzett kutatások alkalmával létrehozott attraktív, 

maszkulin férfi  átlagarccal, illetve attraktív, feminin női átlagarccal.24 Ily módon ezek az 

arcok még vonzóbbakká váltak, ugyanakkor továbbra is élethűek maradtak. 

Végül, a kutatás ingeranyagát bemutattuk pszichológia szakos hallgatók egy kö-

vetkező csoportjának, akik a korábban ismertetett módon ismét megítélték az arcokat 

azok attraktivitása, valamint megbízhatósága mentén. Az összetartozó mintás T-próba 

eredményei szerint a vonzó arcok mind attraktivitásukban, mind megbízhatóságukban 

szignifi kánsan magasabb átlagértékekkel rendelkeztek, mint a kevésbé vonzó arcok 

(lásd 3. táblázat). A fényképekre adott attraktivitás-, illetve megbízhatóság ítéletek kö-

zött pedig magas, szignifi káns korreláció állt fenn (Pearson R = 0,656 p < 0,001).

3. táblázat – A vizsgálatba beválogatott attraktív, valamint kevésbé attraktív arcok vonzósága, 

illetve megbízhatósága

Összehasonlított változók Átlag Szórás p

Attraktív arcok vonzósága 4,31 0,66

< 0,001Kevésbé attraktív arcok 
vonzósága

1,87 0,53

Attraktív arcok megbízhatósága 4,33 0,71

< 0,001Kevésbé attraktív arcok 
megbízhatósága

3,37 0,76

A TPRG (Third-party Punishment and Reward Game)

A vizsgálatban használt játékprogram Palotai Róbert munkáját dicséri. A TPRG gerincét 

egy 5 körös mini-közjavak játék alkotja, melyet két fi ktív kísérleti személy játszik (lásd 

3. ábra). A vizsgálat egyetlen valós résztvevőjének az volt a feladata, hogy a közjavak 

játék felajánlásait fi gyelembe véve tegyen igazságot a játékosok között: büntethette vagy 

akár jutalmazhatta is egyik, vagy akár mindkét játékost. Természetesen ez a beavatko-

zás is költségekkel járt, hiszen a megfelelő összegek kigondolásán túl még egy rövid, 

szöveges indoklást is kértünk azoktól a résztvevőktől, akik valamilyen formában módo-

sították a játékosok kifi zetéseit. 

23 BRUCE ÉS MTSAI 1999; LUNDQVIST ÉS MTSAI 1998; MESKÓ 2007.
24 MESKÓ 2007; TIDDEMAN ÉS MTSAI 2005.
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A programban összesen 16 forduló szerepelt, és minden fordulóban kizárólag azo-

nos nemű játékosok jelentek meg a képernyőn. A programban négy különböző já-

tékstratégiát tudtunk modellezni, melyek rendre a következők: együttműködő, csaló, 

kondicionális együttműködő, és trükkös csaló. 

3. ábra – A képen a TPRG program első fordulójában szereplő játékosok fényképei, közös 

számlára tett felajánlásai, valamint a „Beavatkozás” panel látható (magyarázat a szövegben)

A vizsgálat menete

A kutatásban való részvétel önkéntes alapon és anonim módon zajlott. A kísérleti sze-

mélyeknek kiosztott válaszlapokra mindössze a kitöltő neme, életkora, valamint egy 

általa választott azonosító kód (leggyakrabban EHA kód) került. A vizsgálat első felében 

került sor a kísérleti játékra, melyet minden esetben a PTE BTK Pszichológia Intézet 

géptermeiben folytattunk le. Ezt követte a Mach-IV kérdőív kitöltése, mellyel együtt a 

vizsgálat kb. egy órát vett igénybe.

Eredmények

Az attraktív játékosok „előnye”

Az első hipotézis szerint azt vártuk, hogy az attraktívabb játékosokat a kísérleti sze-

mélyek (1) kisebb mértékben büntetik, valamint (2) nagyobb mértékben jutalmazzák, 

mint a kevésbé attraktív játékosokat. A hipotézis tesztelésére alkalmazott független 

mintás T-próba azonban nem talált különbséget a szóban forgó változók között sem a 

büntetés {t (30) = -0,9; p > 0,05}, sem a jutalmazás {t (30) = 0,78; p > 0,05} tekintetében 

(lásd 4. ábra).
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4. ábra – A játékosoknak kiosztott büntetések, illetve jutalmazások átlagának összehasonlítása a 

játékosok attraktivitása szerint. Nincs szignifi káns különbség a változók között.

A magas és alacsony machiavellizmussal jellemezhető személyek 

beavatkozásainak összevetése

Vizsgálatunk második hipotézisében azon elvárásunknak adtunk hangot, mely szerint a 

magas machos (MM) személyek csekélyebb mértékben fogják alkalmazni mind az altru-

ista büntetést, mind az altruista jutalmazást, mint az alacsony machos (AM) résztvevők. 

A feltevés vizsgálatára független mintás T-próbát alkalmaztunk, melynek eredményeiből 

megállapítható, hogy a hipotézis csak részben nyert alátámasztást. Nem találtunk kü-

lönbséget ugyanis az MM (mean = 10771,85), illetve AM (mean = 7535) vizsgálati sze-

mélyek összesített büntetései között {t (65) = -1,324; p > 0,05}. Ugyanakkor szignifi káns 

eltérés mutatkozott az MM (mean = 5888,89), valamint AM (mean = 9845) résztvevők 

összesített jutalmazás értékei között {t (65) = 2,606; p < 0,05} (lásd 5. ábra). 

5. ábra – A magas (MM), illetve alacsony machos (AM) személyek büntetéseinek (p > 0,05), 

valamint jutalmazásaik (p < 0,05) összegének különbségei
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Megvitatás

Aki szép, az nem jobb? 

Kutatásunk fő hipotézise, mely szerint különbséget vártunk az attraktív, illetve kevés-

bé vonzó játékosok elbírálásában, nem igazolódott. Ennek a meglepő eredménynek az 

okát kutatva elsőként az intraszexuális (nemen belüli) rivalizáció lehetősége merült fel 

bennünk. Elsőként Agthe és mtsai 2010-es vizsgálata világított rá arra, hogy nem kizá-

rólag a párválasztás kontextusában alakulhatnak ki bennünk ellenérzések a velünk azo-

nos nemű, vonzó megjelenésű egyénekkel szemben.25 Vizsgálatunkban mind a férfi ak 

{t (30) = -1,878; p < 0,1}, mind a nők esetében {t (49) = -2,595; p < 0,05} megfi gyelhető 

volt a velük azonos nemű, vonzó csalók szigorúbb büntetése (lásd 6. ábra).

Létezik azonban egy másik magyarázat is az attraktívabb játékosok szigorúbb elbí-

rálására. Mint ahogyan azt a bevezetőben is említettük, lehetséges, hogy az attraktívabb 

emberekkel szemben – a nekik tulajdonított pozitív tulajdonságoknak köszönhetően 

– kísérleti személyeink eleve magasabb elvárásokat támasztottak. A vonzó, csaló játé-

kosok az előzetes elvárásokkal inkonzisztens viselkedést képviseltek, aminek következ-

tében szigorúbb büntetésekben részesültek.26 

A magas és alacsony machos személyek összehasonlítása

Vizsgálatunk második hipotézise szerint azt vártuk, hogy a magas machos (MM) részt-

vevők kisebb mértékben alkalmazzák majd az altruista büntetést és jutalmazást, mint 

az alacsony machos (AM) személyek. Mint az az 5. ábráról is leolvasható, az MM és AM 

személyek – akár csak Paál18 kutatásában – megközelítőleg hasonló összegű büntetése-

ket szabtak ki a játékosokra. Ez az eredmény azért is érdekes, mert mint azt a machia-

vellizmus irodalmából tudhatjuk, a magas machiavellizmussal jellemezhető személyek 

sikeresen ki tudják vonni magukat egy érzelmileg fűtött helyzet hatása alól, s képesek 

hideg fejjel döntést hozni.6 Más szóval a MM résztvevők büntetései minden bizonnyal 

nem a csalók viselkedése okozta felháborodás következménye. De akkor mivel magya-

rázzuk az MM személyek – AM pontjait valamivel meghaladó – büntetését? Stratégiai 

megfontolásokról a TPRG-ben nem beszélhetünk, hiszen itt a kísérleti személyek mind-

össze egyszer találkozhattak a játékosokkal, ráadásul a büntetés semmilyen formában 

nem volt hatással a kísérleti személyek jövedelmére. A feltett kérdés megválaszolására 

további vizsgálatok szükségesek.

Az AM és MM személyek összehasonlításakor azonban megjelent egy szignifi káns 

különbség, mégpedig a kiosztott jutalmazások tekintetében: az MM személyek jelen-

tősen kevesebb jutalmat osztottak ki, mint az AM résztvevők. Ennek egyik lehetséges 

magyarázata a machiavellista személyek felfogásmódjában keresendő. Bereczkei (sze-

mélyes konzultáció) szerint a machiavellisták az együttműködést látva nem kapcsolják 

össze az önzetlen magatartást pozitív személyiségjegyekkel. Számukra az együttmű-

ködés csak az önös célok elérésének egy kényszerű formája azokra az esetekre, ami-

kor a csalás nem vezethet eredményre (magas a lebukás kockázata).27 Így már érthető, 

25 AGTHE ÉS MTSAI 2010.
26 ANDREONI – PETRIE 2008; WILSON – ECKEL 2006.
27 BERECZKEI 2011.
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hogy a magas machiavellizmussal jellemezhető személyek miért nem érzik szükségét 

az együttműködő játékosok jutalmazásának. 

6. ábra – A férfi  kísérleti személyek (bal oldal) attraktív, valamint nem attraktív csaló férfi akra 

kiosztott büntetései (p < 0,1), továbbá a női kísérleti személyek (jobb oldal) attraktív, illetve nem 

attraktív csaló nőkre kiszabott büntetései (p < 0,05)
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Schwarczwölder Ádám

A református hitélet megújításának kísérletei 

Magyarországon a 19. század második felében

A kultúrprotestantizmus és az újortodoxia

A magyarországi református1 egyház történetében a dualizmus korszaka inkább si-

kereket, mint nehézségeket hozott. Különösen, aki a 19. század derekán kívülről 

szemlélte a hazai kálvinista egyházat, az joggal gondolhatta úgy, hogy komoly erőt kép-

visel. Ezt sugallta a protestáns pátenssel szembeni egységes ellenállás,2 továbbá, hogy 

a kiegyezés utáni évtizedekben gyakorlatilag sikerült kiharcolni a katolikusokkal szem-

ben – néhány külsőséget leszámítva – a teljes felekezeti egyenjogúságot.3 

1. táblázat: A népesség megoszlása vallásfelekezetek szerint a magyar korona országaiban

1850-ben* 1869-ben** 1910-ben**

ezer főben százalékban ezer főben százalékban ezer főben százalékban

római katolikus 6259 47,5 7500 48,6 10888 52,1

görög katolikus 1365 10,4 1591 10,3 2026 9,7

görögkeleti 

(ortodox)
2359 17,9 2579 16,7 2987 14,3

református 1785 13,5 2024 13,1 2621 12,6

evangélikus 1008 7,6 1109 7,2 1340 6,4

unitárius 46 0,3 54 0,4 74 0,4

zsidó 369 2,8 553 3,6 932 4,5

* DOBSZAY – FÓNAGY 2005, 418; ** KATUS 2009, 467

Az 1860-as években református iskolákban hozzávetőlegesen 250.000 diákot okta-

tott 2617 tanító. A Tiszántúl igazi kálvinista „fellegvárnak” számított, de református volt 

az északkeleti és az erdélyi magyarok többsége is, és az országban máshol is képeztek 

kisebb-nagyobb összefüggő tömböket (például az Ormánságban). Debrecenben 47.000, 

Hódmezővásárhelyen 25.000, Nagykőrösön 17.000, Miskolcon 16.000, Kecskeméten 

15.000, Pesten 4000 református élt.4 Több más felekezettel ellentétben őket még nem-

zetiségi súrlódások sem osztották meg, hiszen 98%-uk magyar etnikumú volt.

1 Más, a korszakban használatos kifejezésekkel: kálvinista, helvét hitvallású, evangélikus-református.
2 Még a neoabszolutizmus korszakában, 1859. szeptember 1.-jén I. Ferenc József császár egy nyílt paranccsal 

(pátenssel) szándékozott egyházi alkotmányt erőszakolni a magyarországi protestánsokra. Ez az alkotmány 

megszüntette volna a protestáns (református, evangélikus, unitárius) egyházak 1791 óta élvezett autonómiáját, 

és a kormányzatnak döntő befolyást biztosított az egyházi ügyekben. A rendelkezéssel szembeni felháborodás, 

majd az azt követő ellenállás azonban olyan mérteket öltött, hogy az uralkodó 1860. május 15.-én visszavonta 

a protestáns pátenst. Az ellenállásban a reformátusok játszották a döntő szerepet.
3 Az 1868. évi LVIII. törvénycikk kimondta a bevett felekezetek viszonosságát. A vallás- és közoktatás ügyi mi-

nisztérium élén a dualizmus korszakában csak katolikus miniszter állt, a hivatalos állami ünnepeken katolikus 

szentmisét celebráltak, a budapesti egyetemen csak a római katolikus teológiai fakultás működött.
4 BÍRÓ – SZILÁGYI 1995, 351–352,
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2. táblázat: A magyarországi református egyházkerületek jellemző adatai 1846-ban 

(Erdély nélkül)5

Egyházkerületek Anyaegyházak száma Lelkészek száma Lelkek száma

dunántúli egyházkerület 276 284 346210

dunamelléki egyházkerület 240 246 320613

tiszáninneni egyházkerület 359 366 261674

tiszántúli egyházkerület 548 575 779659

Az Erdélytől visszacsatolt 
részekben (Partium) 

78 79 49892

ÖSSZESEN 1501 1550 1758048

3. táblázat: Az egyes vallásfelekezetek híveinek megoszlása anyanyelv szerint 1910-ben, 

százalékban6

római 

katolikus

görög 

katolikus

görögkeleti 

(ortodox)
református evangélikus unitárius zsidó

magyar 54,41 15,04 1,37 98,18 31,22 98,61 75,66

német 12,60 0,09 0,08 1,03 32,06 0,23 21,80

szlovák 12,92 3,92 0,02 0,41 34,64 0,09 0,63

román 0,08 55,97 60,23 0,05 0,12 0,75 0,11

ruszin 0,05 22,89 0,03 0,00 0,00 0,01 0,29

horvát 16,63 0,47 0,03 0,04 0,01 0,01 1,11

szerb 0,04 0,09 36,80 0,00 0,00 0,03 0,01

egyéb 3,28 1,54 1,43 0,29 1,90 0,28 0,40

összesen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Az egész 19. századra jellemző általános vallási közömbösség azonban a református 

egyházat is jelentős mértékben érintette. A felvilágosodás és a racionalizmus hatására 

sokan egyszerűen elhidegültek egyházuktól. Főként a középosztály lett vallástalanná, 

ami természetesen kihatott az alacsonyabb társadalmi csoportok hitbuzgalmára is. 

Szeremlei Sámuel hódmezővásárhelyi lelkész megállapítása szerint: „Középosztályunk 

a vallás lényegétől és külformáitól egyaránt elfordulva nagymértékben terjeszti a nép-

nél a hitetlen életet.”7 A nemesi középosztály egy része ugyan részt vett az egyház irá-

nyításában, de azt nem hitbuzgóságból tette. Tatay András teológiai tanár szerint „A 

míveltebb osztály talán még szégyenlené is, ha ortodox s buzgó vallásosnak tartatnék, 

de szégyenlené, ha azt hinnék róla, hogy tudja vallását, hát még azt, hogy bibliát is 

szokott olvasni… Az csak a papok dolga – mondogatják – de ez se beszéljen holmi bigott 

bibliai dolgokat, hanem versifi caljon és politizáljon.”8

A vallástól való elidegenedés mind a középső, mind az alsóbb néprétegeknél ab-

ban nyilvánult meg leginkább, hogy az istentiszteletek látogatottsága sok helyen erősen 

megcsappant. A falvakban a hétköznapi szertartásokat általában senki sem látogatta. 

Gyakran előfordult, hogy a lelkipásztort az üres falak fogadták, aki aztán a gondnokkal 

5 FÉNYES 1847, 44. Fényes adataival szemben Fónagy Zoltán 1850-ben, tehát négy évvel később, a reformátu-

sok számát a magyar korona országaiban, azaz Erdéllyel együtt 1.785.000 főre teszi az 1851. évi népszámlálás 

alapján (lásd 1. táblázat). Katus László szerint az 1850. évi erdélyi népszámlálás adatai alapján Erdélyben 

kerekítve 255.000 református élt (KATUS 1986). 
6 KATUS 2009, 470.
7 Idézi: KATUS 2009, 105
8 Idézi: BÍRÓ – SZILÁGYI 1995, 354
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bezáratta a templomot és hazament. De ha volt is hallgatóság, a lelkészek arról panasz-

kodtak, hogy unatkozva feszengtek a padokban, és alig várták, hogy véget érjen a cere-

mónia.9 Maguk az egyházfi ak10 sem tettek eleget erkölcsi kötelezettségeiknek, és nem-

hogy jó példával nem jártak elől, de – Irinyi József szavaival élve – „Az egyháznak vajmi 

sok fi a rendesen jelen nem létével tűnik fel az Úr hajlékában. Nálunk a nép elöljárói 

[…] maguk volnának az egyházi fegyelem legteljesebb szigora alá vonandók.”11 Értelem 

szerűen az ilyen presbiterek hiába feddték meg a híveket, már ha egyáltalán sor került 

ilyesmire. Sok helyen a presbitériumok egyáltalán nem is voltak megszervezve, vagy 

nem szabályosan működtek, tagjaik önkényesen, rokoni vagy jóbaráti alapon jutottak 

tisztségükhöz.12 1860 után nagyobb lendületet vett ugyan a presbitériumok szervezése, 

de hivatalosan csak az 1881-es debreceni zsinat intézkedései nyomán terjedtek el or-

szágszerte a rendezett presbiteri testületek.13 

Ezzel összefüggésben megállapítható, hogy sok helyen megromlott a lelkipásztor és 

a hívek közötti kapcsolat, de a lelkész és a tanító vagy a presbitérium közötti összetű-

zések is gyakoribbá váltak. Természetesen akadt kivétel, de általánosságban a lelkészek 

nagy része nem találta a megfelelő hangnemet a jobbágyságból felszabadult hallgató-

ival. Öltözködésükben, modorukban, magaviseletükben gyakran a nemesekhez sze-

rettek volna hasonlítani. Sokuknál „a jobbágy hallgatóval való szíves érintkezés époly 

szokatlan volt, mint a hétszilvafás nemes úrnál” – állapította meg Szeremlei Sámuel.14 

A racionalizmus persze magukra a prédikátorokra is hatással volt. Az egyházi vezetők 

szerint a nép nem utolsósorban a száraz, unalmas prédikációk miatt kerülte el a temp-

lomot.15 A külföldi – elsősorban svájci és angliai – protestáns hitsorsosok véleménye 

szerint is túlzottan elragadta a magyarokat a racionalizmus szele.16 Szász Károly ké-

sőbbi dunamelléki püspök is határozottan kritizálta a református sajtóban a megjelent 

prédikációk racionális és liberális elemeit.17 Értelem szerűen nem csak a reformátusok, 

hanem a többi felekezet is szenvedett ezzel a problémával, általánosságban megállapít-

ható, hogy a felvilágosodás eszméin nevelkedett papok a legtöbb esetben eltávolodtak 

az egyszerű nép vallásos megnyilvánulásaitól.18

A vallástól való elfordulás természetesen összefüggött az erkölcsök lazulásával, főleg 

falvakban panaszkodtak emiatt a lelkészek. A korszakban keletkezett püspöki egyház-

látogatási jegyzőkönyvek tanúsága szerint a templomkerülés mellett a trágár beszéd, az 

iszákosság, az erőszak és a nemi élet erkölcstelenségei is a korábbi állapotokhoz képest 

9 Uo, 352–353
10 Összefoglalóan egyházfi knak nevezték az egyház irányításában részt vevő világiakat: presbitereket, gondno-

kokat, ülnököket. 
11 Idézi: BÍRÓ – SZILÁGYI 1995, 355
12 Ebben a tekintetben esetben a baranyai református települések kivételt képeztek, mert már Báthori Gábor 

dunamelléki püspök 1817-es egyházlátogatásakor szinte az összes gyülekezet szabályosan szervezett presbité-

riummal rendelkezett. A presbiterek megválasztásánál természetesen elképzelhető, hogy akadtak visszaélések, 

melyek nyilván nem szerepelnek a vizitáció hivatalos irataiban, de az országos – főképp a tiszántúli és erdélyi – 

helyzetnél mindenképpen pozitívabb benyomást keltett a baranyai presbitériumok szervezettsége. A probléma 

gyökerei egyébként messze visszanyúlnak az időben. Az első magyarországi presbitérium – 1617, Pápa – meg-

szervezése után a 17. század folyamán a Dunántúlon különösebb nehézségek nélkül elterjedt a presbitériumi 

rendszer, míg a Tiszántúlon és Erdélyben már akkor ellenállásba ütközött az egyházi vezetőknél és a világi 

protestáns főuraknál – legfőképp I. Rákóczi György fejedelemnél – is. (SZABÓ 1933, 116). Ezeken a területeken 

több gyülekezet még a 19. század közepén sem rendelkezett szabályosan szervezett presbitériummal. 
13 BÍRÓ – SZILÁGYI 1995, 357–359.
14 Uo. 353–354
15 Uo. 365
16 KATUS 2001, 312
17 BÍRÓ – SZILÁGYI 1995, 368
18 TOMISA 2000, 316
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egyre nagyobb mértékben terjedtek. Emellett az egyháztagok közötti irigység térnyeré-

sét emelték ki a lelkipásztorok, de szemükben a fényűzés, a divat térhódítása, a nők és 

a fi atalok szabadosabb életvitele is bűnnek számított. A református teológusok a bajok 

kiváltó okának egyértelműen a racionalizmus és liberalizmus hatására elterjedő vallási 

közömbösséget tartották.

A liberális teológia fellépése

A problémákra természetesen igyekeztek gyógyírt találni. Az első megoldási kísérlet-

nek a 19. század közepén útjára induló liberális teológia tanait tekinthetjük, melynek 

egyik kezdeti programadása Fáy András19 1842-ben megjelenő Óramutató című mun-

kája volt.20 Az 1855-ben megalakult pesti protestáns főiskola vált a liberális teológia 

fellegvárává, ahol több híres teológiai tanár, elsősorban Török Pál (1860–1884 között 

dunamelléki püspök), Kovács Albert és Ballagi Mór sikeresen hirdették az általuk 

kultúrprotestantizmusnak nevezett irányzat tanait. Az „új” teológia szócsövévé az 

1858-ban Ballagi által felélesztett Protestáns Egyházi és Iskolai Lap21 lett. A liberális ta-

nok szerint az egyháztól való elfordulásnak az volt az oka, hogy a régi (ortodox) hit és 

a modern tudományok között áthidalhatatlan szakadék keletkezett. Az emberek nem 

képesek már elfogadni a Biblia csodás történeteit. Ezért a hitet és az egyházat is meg 

kell reformálni, hozzá kell igazítani a modern tudományos fejlődéshez.22 A liberális teo-

lógusok a vallásra észhitként, morális magatartásként tekintettek, számukra nem a hit-

vallások a fontosak, szerintük az egyházak egyetlen feladata az embereket erkölcsileg 

nemesebbé tenni. Több keresztény dogmát is megkérdőjeleztek. Azért, hogy vallásukat 

közelítsék a természettudományokhoz, megfosztották azt természetfeletti tartalmától. 

Szeremlei Sámuel szerint a lelkészek legfontosabb feladata, hogy a nép hitét is a fentiek 

mintájára formálják át. Az emberek ne az eső és a szárazság urának tartsák Istent, ha-

nem a szeretet és az igazság atyjának. Ballagi Mór megfogalmazása szerint küzdeni kell 

a „szentesített hazugságok ellen”, amelyeket akarva sem hihetnének az emberek, „mert 

előrehaladott ismereteink szerint éppen olyanok, mint a fából vaskarika.”23 Tagadták 

Jézus istenségét, a feltámadást, a túlvilágot, de önmagában a bűn létezését is. Úgy gon-

dolták, egy ilyen Jézustól, illetve vallástól a modern emberek sem fordulnának el. A 

teológiára „vallástudományként” tekintettek, amit majd a fi lozófusok és más tudósok is 

elismernek és megbecsülnek.24 

Az irányzat hívei egyfajta önigazolásként hozták fel, hogy annak idején maga a refor-

máció is az addig egyeduralkodó vallás megújításaként, a kritikai gondolkodás szabad-

ságának hatására indult útjára, tehát a protestáns vallások eleve liberális természetűek. 

A történelem során Luther és Kálvin hívei olyan liberális célokért küzdöttek, mint a 

gondolkozás szabadsága, a tanszabadság vagy általában a felekezeti egyenlőség. „A sok 

küzdelem alatt e különben is teljesen rokon fogalmak: protestantizmus és liberálizmus, 

a legszorosabb testvéri kapcsolatba kerültek, úgyszólván összeforrtak egymással.”25

19 Mikszáth Kálmán szavaival élve: „a nemzet mindenese”.
20 KATUS 2000, 311
21 Korábban 1842–1848 között működött sikeresen.
22 ZSILINSZKY 1907, 754; BÍRÓ – SZILÁGYI 1995, 370
23 BÍRÓ – SZILÁGYI 1995, 371
24 KATUS 2000, 311; KATUS 2001, 311; BUCSAY 1985, 219; BÍRÓ – SZILÁGYI 1995, 370
25 BÍRÓ – SZILÁGYI 1995, 371
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Kovács Albert ismét fellépett a protestáns felekezetek uniójának programjával.26 

Szerinte az a legfontosabb, hogy ez emberek egy erkölcsi világrendben higgyenek, 

melynek Isten a központja. Ezért a többi protestáns felekezettel fennálló nézetkülönb-

ség elveszti fontosságát. „Ma már minden felekezet hívei egy hitet vallanak, úgyhogy 

nem tudjuk miben vagyunk még lutheránusok, kálvinisták, unitáriusok” – írta.27

Az újortodoxia fellépése és a két irányzat küzdelme

A liberális teológia elég hamar, már 1860-ra kiváltotta az ellenhatást. A Protestáns 

Egyházi és Iskolai Lap hasábjain éles vita bontakozott ki Ballagi Mór és Filó Lajos nagy-

kőrösi lelkész között Krisztus feltámadásának kérdéséről. Ezt tarthatjuk számon, mint 

a liberális tanokkal szembehelyezkedő „újortodoxia” első komoly megnyilvánulása. 

Filó mellett másik vezéralakja a debreceni idősebb Révész Imre volt, aki 1864-ben ki-

adta az első magyar nyelvű Kálvin-életrajzot. Révész tanítványa, Balogh Ferenc szerepe 

szintén fontos, de az ő tevékenysége már túlmutatott az újortodoxián és a századvégre 

jellemző „belmissziónak”, a lelki ébredésnek – vagy ébresztési mozgalomnak – deb-

receni ágához köthető.28 Az újortodox teológusok elvetették, sőt igen veszélyesnek 

tartották a kultúrprotestantizmus dogmatikai, egyházszervezeti és tanügyi újításait is. 

Véleményük szerint a liberálisok új hite még gyengébb, és csak tovább rontja a vallásos 

érzületet.29 Le kell szögezni, hogy mindkét irányzat célja a vallási közömbösség orvos-

lása volt, csak más módszerekkel vélték azt megvalósíthatónak.

Míg a liberális teológiában elsősorban a németországi protestáns egyházak hatása 

érvényesült, addig az angliai és svájci hitsorsosokból az újortodoxia – majd a belmisszió 

– hírnökei meríthettek erőt. A genfi  teológusok is az új evangelizáció, az ébresztési 

mozgalom szükségességét hirdették, csakúgy, mint a Pesten 1841 óta működő skót 

misszió.30

Az újortodoxia fellegvára Debrecen volt, míg a liberális teológia elsősorban Pestet és 

Nagyenyedet jellemezte, utóbbi helyen Kovács Ödön és Keresztes József munkássága 

emelendő ki.31 Értelem szerűen a fenti teológiai akadémiák a lelkészeket és tanítókat a 

bennük uralkodó szellemiségben képezték ki. Az 1860–70-es évek a két irányzat közötti 

csatározásokkal teltek, ami azonban már önmagában színt vitt a korábbi évtizedek tes-

pedésébe, és felélesztette a reformátusok érdeklődését egyházi ügyeik iránt, még akkor 

is, ha maguk a teológiai viták csak egy szűk réteg között folytak.32

A liberálisok a német Protestanten Verein mintájára 1871-ben itthon is megalapítot-

ták a Protestáns Egyletet, melynek fő célkitűzése az egyház iránti közöny megszüntetése 

a liberális teológiai tanok segítségével, de emellett nagyon fontos az egylet kiadói műkö-

dése is. Tulajdonképpen ezt tekinthetjük az első protestáns irodalmi társaságnak, noha 

az irodalom művelése és terjesztése csak eszköz volt a fő cél elérése érdekében.33 Az 

26 Az evangélikusok és a reformátusok uniója a 19. század első felében is többször felvetődött, azonban végül 

sosem valósult meg. Református részről ennek elsősorban teológiai okai voltak, míg az evangélikus egyházon 

beül a szlovák nemzetiségű hívek ellenállásán tört meg.
27 Idézi: BÍRÓ – SZILÁGYI 1995, 371
28 KATUS 2000, 312; KATUS 2001, 312; ZSILINSZKY 1907, 752–753
29 ZSILINSZKY 1907, 754
30 KATUS 2001, 312; ZSILINSZKY 1907, 753
31 BÍRÓ – SZILÁGYI 1995, 372; KATUS 2000, 312
32 ZSILINSZKY 1907, 753; BUCSAY 1985, 221
33 KATUS 2001, 312; ZSILINSZKY 1907, 754
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egylet azonban igazából csak kiadói tevékenysége kapcsán ért el sikereket. Már 1872-

ben 280 nyomtatott ív állt a szabadelvű teológia szolgálatában, és a következő években 

is számos fontos teológiai művet jelentetett meg.34 

A Protestáns Egylet csillaga a kezdeti lelkesedés elülésével gyorsan kihunyt. Nem 

sikerült felkeltenie a szélesebb tömegek érdeklődését, a tagok létszáma nem lépte túl az 

ezret, és a vagyonuk is mindössze 2000 forintra rúgott. 1875-re az egyletnek már csak 

a kiadói vállalata maradt meg. 1890-ben formálisan is megszűnt, de közgyűlését már 

1879-ben is alig tudta megtartani, és utána gyakorlatilag nem is működött.35

Idősebb Révész Imre egyébként már az 1871-es megalapításkor heves támadást in-

tézett a Protestáns Egylet ellen az általa szerkesztett Figyelmezőben, azt tanácsolva a 

liberálisoknak, hogy „inkább szakadjanak el az egyháztól, mert […] tevékenységükkel 

experimentálnak anyjuk hulláján”.36 Kovács Albert mérsékeltebb hangnemű, védeke-

zésül írt tanulmányában arra hivatkozott, hogy Hollandiában és Németországban a 

protestáns egyletek munkájának köszönhetően állt helyre az értelmiség és az egyház 

közötti jó viszony.37 Ebben nem is tévedett, csakhogy Németországban a kontextus is 

más volt. Ott a tanszabadságért és a zsinati-presbiteriális elven működő egyházkor-

mányzásért indítottak harcot az ortodox teológia ellen, azonban Magyarországon már 

régóta birtokolták a protestánsok a tanszabadságot, egyházszervezetük pedig 1791 óta 

– még ha királyi megerősítés hiányában is – már a zsinati-presbiteriális és a paritásos 

elvek alapján épült fel. Az itthoni ortodoxiát épp a liberálisok ébresztették öntudatra.38

Az idő egyre inkább az újortodoxokat igazolta. A kultúrprotestantizmus, az „észval-

lás” erőtlennek bizonyult, nem tudta fenntartani a tartós érdeklődést, a hívek továbbra 

is közömbösek maradtak vallásuk iránt, nem látogatták a templomokat.39 Azt azonban 

nem lehet állítani, hogy a liberális teológia teljesen „elhalt” volna. Abban a 19. század 

vége felé mind erőteljesebb jelenségben fedezhetjük fel, melyben a református egyház 

egyre több vezetője és tagja karolta fel szívvel-lélekkel a magyar állam nemzeti-libe-

rális elképzeléseit – így a „nemzetállami eszmét”, a magyar nyelv terjesztésével és az 

oktatási ügyekkel kapcsolatos törekvéseit. Egyházuk érdekeit azonosították az állam 

(vagy a magyar nemzet) érdekeivel, illetve hátrasorolták azok mögé. Ebbe a folyamatba 

illeszkedett, hogy a reformátusok nagyon sok iskolájukat önként átadták az államnak.40 

Példaként Szász Domokos erdélyi szuperintendens (1884–1899) állhat előttünk, aki an-

nak idején a Protestáns Egylet egyik alapítója és az egyházon belüli liberalizmus egyik 

legkitartóbb híve volt. A püspök a felekezeti és az állami népiskolák kapcsán úgy nyilat-

kozott, hogy „Mi kálvinisták, kik elsősorban magyar hazafi aknak valljuk magunkat, a 

legbensőbb örömmel üdvözöljük, ha az állam az elemi oktatás terén mentől nagyobb tért 

foglal el, mert a szűk látókörű felekezeti aggályoknak háttérbe kell szorulniok ott, ahol 

a magyar állam és nemzet érdekéről van szó.”41

A két teológiai irányzat harcában tehát a „hagyományos egyháziasság védelmezői,”42 

az újortodoxok kerekedtek felül. Az 1880-as évektől azonban egyre inkább tért nyert 

a belmisszió gondolata. Érdekes, hogy két legfontosabb ága – a debreceni és a buda-

34 BUCSAY 1985, 221; ZSILINSZKY 1907, 754 
35 ZSILINSZKY 1907, 755; BUCSAY 1985, 221
36 Idézi: BUCSAY 1985, 220
37 Uo. 221
38 BUCSAY 1985, 221
39 BÍRÓ – SZILÁGYI 1995, 378
40 KATUS 2001, 311
41 Uo.
42 BUCSAY 1985, 221
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pesti – egy újortodoxként és egy liberálisként induló teológiai tanár nevéhez köthető. 

Debrecenben az ortodox irányzat egyik legnevesebb képviselőjének, idősebb Révész 

Imrének a tanítványa, Balogh Ferenc ismerte fel először a belső vallási megújulás, az 

evangélium újbóli felfedezésének szükségességét. A századvégi budapesti református 

ébredési mozgalom vezéralakja pedig a liberalizmus fellegvárának számító budapes-

ti teológiai akadémia egyik hallgatója majd később tanára, Szabó Aladár (1860–1944) 

lett, aki 1896-os Új Óramutató című művében – Fáy András 1842-es Óramutató című 

könyvére reagálva – szólított fel mindenkit az evangéliumi hithez való visszatérésre. A 

megújulás jegyében új folyóiratok kiadására, vasárnapi iskolák, bibliakörök tartására, 

az egyesületi élet fellendülésére, szociális intézmények létesítésére (Bethesda-kórház, 

Bethánia-árvaház) került sor, de ide sorolhatjuk a diakonissza-mozgalmat is.43

   
                             id. Révész Imre44            Ballagi Mór45

Irodalomjegyzék

BÍRÓ – SZILÁGYI 1995 = Bíró Sándor–Szilágyi Mihály (szerk.): A magyar református egyház törté-

nete. Kiadja a Sárospataki Református Kollégium Theológiai Akadémiája, Sárospatak, 1995. 

(Az 1949. évi első kiadás változatlan utánnyomása).

BUCSAY 1985 = Bucsay Mihály: A protestantizmus története Magyarországon 1521–1945. Gondolat 

Kiadó, Budapest, 1985.

DOBSZAY – FÓNAGY 2005 = Dobszay Tamás–Fónagy Zóltán: Magyarország társadalma a 19. szá-

zad második felében. In: Gergely András (szerk.): Magyarország története a 19. században. 

Osiris Kiadó, Budapest, 2005. 397–458.

KATUS 1986 = Katus László: Erdély népei 1918 előtt. In: História, 1986/2.

43 KATUS 2001, 312, BUCSAY 1985, 223
44 http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:R%C3%A9v%C3%A9sz_Imre_Poll%C3%A1k.jpg&fi l

etimestamp=20090411174527 (2012. 05. 12.)
45 http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Ballagi_M%C3%B3r_Poll%C3%A1k.jpg&fi letimesta

mp=20090210181655 (2012. 05. 12.)



X. GRASTYÁN KONFERENCIA    I    315

KATUS 2000 = Katus László: Vallások, egyházak. In: Szentpéteri József (főszerk.): Magyar Kódex 

4. Reformkor és kiegyezés. Kossuth Kiadó, Budapest, 2000. 301–315.

KATUS 2001 = Katus László: Vallások és egyházak a polgári Magyarországon. In: Szentpéteri József 

(főszerk.): Magyar Kódex 5. Az Osztrák-Magyar Monarchia. Kossuth Kiadó, Budapest, 2001. 

297–317.

KATUS 2009 = Katus László: A modern Magyarország születése. Kiadja a Pécsi Történettudományért 

Kulturális Egyesület. Pécs, 2009.

FÉNYES 1847 = Fényes Elek: Magyarország leírása. I. rész. Magyarország általánosan. Pest, 1847.

TOMISA 2000 = Tomisa Ilona: Népi hitvilág. In: Szentpéteri József (főszerk.): Magyar Kódex 4. 

Reformkor és kiegyezés. Kossuth Kiadó, Budapest, 2000. 316–320.

ZSILINSZKY 1907 = Zsilinszky Mihály (szerk.): A magyarhoni protestáns egyház története. Kiadja 

az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T, Budapest, 1907.



316    I    X. GRASTYÁN KONFERENCIA

János SeregiI – Zsuzsanna LelovicsII – László BaloghII

The improvement of the competitiveness of public 

welfare services and the average capacity 

of commercial accommodations owned 

by the national forest holding

Background: During touring and hiking the highest proportion of services that required are meal, a 

simple and cheap or middle class accommodation and tour guiding. Stronger demands appear for 

complex services.

Aims: To estimate the capacity and various aspects of commercial accommodations owed by the national 

forest holding, to improve the competitiveness of public welfare services and the average capacity.

Material and methods: Survey 87 commercial accommodations of twenty national forest holdings with 

data sheet in 2010. There are altogether 563 rooms with 1394 beds.

Results: 60.9% of the 87 commercial accommodations is hunting lodge, 8.0% is pension and 8.0% is 

guesthouse. 36.5% of the accommodations are qualifi ed to 2nd class, 21.1% of them to 1st class. The 

oldest building was built in the early 1800’s. 72.9% of the accommodations are opened during the 

whole year. All of them can be heated, but 88.1% has no air conditioning of them. 82.7% is not 

accessible, 16.0% just partly. The average capacity shows large seasonal variation (in June 14.1%, 

in December 2.9%). Only a few of the services are provided, for example 84.5% has private parking, 

44% has television, 57% has private bathroom.

Conclusions: Most of the accommodations are of high quality; rooms are simple but demanding. The 

average capacity utilization is 7.1%. It is very low compared to other commercial accommodations. 

A small segment may be used as hostels or youth hostels rather than quality accommodation to 

increase utilization. The competitiveness can be increased by specifi c programs and special offers.

Key words: maintenance, environment protection

Introduction

Forests protect values. Help—among others—in environmental protection with a liveable 

environment, the maintenance of natural balance and raising awareness of it, preserve 

biodiversity, with the respect of nature, etc. Forest help you to get acquitanted with the 

treasures of nature, while they creat workplace and provide livelihood. Forest get an 

increasingly important role in the health protection of human body and mind, especially 

in the densely-populated European countries. There is a growing social need against 

the recreation and relaxation in the forest, as well. During touring and hiking, the 

highest percentage of required services are meals, simple, cheap or maximum mid-class 

accommodation and tour guiding. There is a stronger demand for complete services, for 

example a package of travel, accommodation, meals and organized programs. It is an 

important task to provide accommodation for the tourists: besides the demand for it, 

it is not a negligible factor that the prolonged detention time may increase the service 

revenues. The interest of commercial accommodations owned by the national forest 

I MFB Hungarian Development Bank Private Limited Company, 1051 Budapest, Nádor u. 31., Hungary
E-mail: seregi.janos@mfb.hu
II Kaposvár University, 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40., Hungary
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holdings and the (local) inhabitants, is that they are able to provide accommodation for 

several days.

According to a survey form the recent past about ecotourism, the most common 

demands are the following:

– pension category where a number of visitors (35–45 people, 15–20 rooms) can 

receive to the accommodations;

– youth hostels;

– tourist hostels, guest houses and

– rustic accommodations, for example hostels, homesteads, lodges, tents, etc.1

Katalin Madas presented the results of a survey that was conducted between 2001 

and 2004 in public welfare institutions at the forest, performed by the forestry properties 

with a standardized table according to the instructions.2 This resulted in the overview 

of the 1455 commercial accommodations owned by the State Forest Services. In this, 

altogether 36 forest accommodation rest house, and 11 public hunting facilities were 

included.

At international and national level, public welfare and economic function of the forest 

have an increasingly important role, besides its educational and research functions. 

Society—partly because of its heterogeneity—put up a wide variety of demands against 

the state, which demands become through specifi c mechanisms into well or less well-

established programs, projects. The implementation of these programs has only one 

(public) economic criteria, namely that the net social benefi t of them (so the difference 

between social benefi ts and social costs) is positive and grater than the alternative 

programs.

Aims

The aim of this study is to assess the capacity of the commercial accommodations 

owned by the national forest holding, and to analyze different aspects of the effects 

of commercial services to the improvement of competitiveness and the annual 

utilization.

Material and methods

We analyzed 92 commercial accommodations of 22 national forest holdings based on a 

previous (2010) survey,3 that was performed with a data sheet, mainly focusing on the 

capacity of hunting-boxes of the forest holdings (our analysis contains other types of 

accommodations) as well. Data were processed by SPSS and MS Excel softwares; we 

applied descriptive statistical analysis (average, deviation).

1 INSOMNIA REKLÁMÜGYNÖKSÉG 2008.
2 MADAS 2009. 75.
3 MAGYAR TURIZMUS 2011.
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Results

Material conditions and qualifi cation

The 22 national forest holdings that took part in the survey offer 599 rooms (among 

wich 447 double rooms) in 80 commercial accommodations for 1468 guests. Most of the 

accommodations are hunting boxes (71.3%). Besides this, the proportion of pensions 

(8.8%) and guest houses (5.0%) is high (Figure 1). Most of the examined accommodations 

are qualifi ed, 35.7% is 2nd class; 25.0% is 1st class; 12.5% have 4 sunfl ower rating (Figure 

2). (According to the qualifi cation, the categories of 24 accommodations are unknown.) 

The oldest building (Huntung box in Sárosfő) was built in the early 1800s.

Figure 1. Distribution of accommodation types (n = 80)

Figure 2. Categories of accommodations (n = 56)
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Operation, services, prices

From four accommodations three (72.5%) received guests during whole year, 21.3% 

operated seasonally. Two accommodations received only hunters, further three received 

guests if their capacity were not signed off by hunters. All of them (100%) can be heated, 

but at the same time 87.7% of them did not have air conditioning and 84.0% of them 

were not accessible (partly 14.8%).

We can book rooms in foreign language, mostly in German (82.6%) and in English 

(58.7%). It is also possible to book rooms in Croatian in 8.7% of the accommodations, 

in Czech/Slovak and Spanish language in 7.6-7.6% of them. Furthermore room booking 

at the accommodations of the national forest holdings can be possible in Russian (2 

accommodations) and French (1 accommodation).

Most of the services are insured for the guests, for example in 84.8% of the 

accommodations give sheets, 75.0% towels, in 41.3% of them there are televisions 

and 34.8% of them insures extra beds. 73.9% of the rooms have toilet and 52.2% have 

bathroom. The other extreme is that there is a wellness section, solarium and an indoor 

swimming pool in one of the accommodations; there are gyms and volleyball grounds 

in two accommodations.

Staff of the commercial accommodations speaks three foreign languages: German 

(51.1% of the workers), English (22.8%) and Italian (1.1%).

Price of single rooms is between 2,110 HUF and 20,000 HUF, the average price is 

between 6,300–9,000 HUF.

Utilization

Utilization of the commercial accommodations shows a large seasonal fl uctuation: 

it was 13.4% in July of 2010 but only 2.8% in December. In 2010, the annual utilization 

was 6.8%. Between May and September the average utilization was better (Figure 3).

Figure 3. Utilization of accommodations (n = 92)
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The number of guests was 35,892. Figure 4 shows the proportion of guests in each 

month.

Figure 4. Distribution of the number of visitors per month (n = 35,892)

Conclusions

Most of the accommodations are in good quality and high standard; against this statement 

were able to fi nd opposing viewpoints in the theoretical literature as well e.g.: “In the 

case of hunting, the problem is caused by the non-adequate conditions of the hunting-

boxes and the poor quality of the related services (hunting shops, restaurants, etc.).”(1) 

According to the results, accommodations and the rooms are simple but high standard. 

The average capacity is 6.8% per year, which is very low compared to other commercial 

accommodations. All of the hunting-boxes and also the other similar accommodations 

have a high unexploited capacity. A smaller ratio of them may not certainly used as 

quality accommodations; the capacity could be enhance as tourist and youth hostels. 

Competitiveness can be increased by program opportunities, specifi c program offerings 

and also with special offers in foreign language.

– Modern commercial accommodations that satisfy for all demands are 

indispensable to reduce seasonality that supports the economic actuation of the 

accommodations waiting for development.

– To achieve the desired longer stay, guests require alternative program offerings, 

such as hiking and other recreational opportunities.

One possible methods to reduce seasonality and to prolong the length of stay is the 

development and expansion of social welfare programs. During the improvement of 

social welfare institutions, we have to try to achieve complex aims, to built-up  spare-time 

centers, because the adequate utilization and attendance, the introduction of forests for 

wider social classes can be ensured in this way. However, there are services (hunting, etc.) 

that guarantee or can guarantee international quality tourism during the improvement 

of social welfare institutions a number of other parameters and circumstances have 

to be considered. The surroundings (small) regions that offer program or attractions 

can also benefi t from the development of commercial accommodations owned by the 

national forest holdings.
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To promote the sustainable economic growth and the social development the 

maintenance of economic programs and the wild contractor institution system needs 

strong resources. The expanded global processes that are catalyzed by globalization 

require a continuous distraction of sources from the state organizations. As a result of 

this, the public welfare expenditures reduce signifi cantly, the issue of fi nancing public 

goods and public services cause a growing problem.
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Sipos Mónika

Kisebbség, autonómia Kárpátalján

Magyar mozgalom a függetlenség tükrében az 1990-es években

A kisebbség, autonómia fogalma

Tanulmányom célja, hogy bemutassam a kárpátaljai magyar kisebbség önrendelke-

zési törekvéseinek vázlatos történetét a rendszerváltás hajnalától 1998-ig.

A nemzetiség, nemzeti kisebbség mint történelmi-politikai és társadalmi-szocioló-

giai fogalom máig sem tisztázódott egyértelműen, pedig az egységes elnevezés hiánya 

tulajdonképpen minden tudományágnak gondot okoz.1 Ugyanilyen problémával talál-

kozunk ha az autonómia fogalmát akarjuk meghatározni. A magyar és a nemzetközi 

szakirodalomban, az autonómia fogalmát sem tudják konkrétan, pontosan meghatá-

rozni. A fogalom képlékenynek és komplexnek tekinthető. Etimológiai szempontból az 

autonómia terminus két görög szóból származik: az auto, (jelentése ’ön’) és a nomos 

(jelentése ’törvény, szabály’) szavakból. Így a fogalom elsődleges jelentése egyértelmű-

en valamilyen értelemben vett önkormányzatiságot, önállóságot jelent.

Amennyiben az autonómia egy nemzeti, etnikai közösség jogaként vagy követelése-

ként fogalmazódik meg, közvetlen politikai tartalmat is nyer. 

Annak ellenére, hogy az 1990-es években a nemzetközi dokumentumokban egyre 

szélesebb körben ismerték el a kisebbségeket megillető jogokat, sok európai államban 

alapvetően a mai napig is az „egy állam – egy nemzet” az uralkodó paradigma. Ez a 

felfogás egy nemzet domináns helyzetét és államalkotó szerepét sugallja. Senki nem 

vonja kétségbe a népek önrendelkezési jogát, valamint azt a tényt, hogy mindez az 

adott állam többségi, domináns nemzete gyakorolja a legteljesebb mértékben, amely-

hez viszonyítva bármilyen autonóm önigazgatási berendezkedés, ami egy kisebbséget 

az adott államban megillethet, csak ennek az önrendelkezési jognak egy korlátozott 

formája lehet.2 Az érintett államok tartózkodnak az autonómia végrehajtásától.

Egy állam valójában sosem lehet kulturálisan semleges, a területén élő etnikai vagy 

nyelvi, kulturális csoporttal szemben. Az állami berendezkedésben a közoktatásban, a 

közigazgatásban tükröződik a többség nyelve, kultúrája és etnikai, nemzeti identitása. 

A kisebbséghez tartozók egyenjogúsága csak akkor valósulhat meg, ha az állam a ki-

sebbségek vagy nem-domináns etnikai csoportok nyelvi, nemzeti identitását is megje-

leníti, azaz külön intézkedésekkel támogatja.3

A sikeres nyugati autonómiák mind egyfajta megegyezésen/kompromisszumon ala-

pulnak a nemzeti kisebbség és az állam között. Kérdés, hogy a szomszédos államokban 

hogyan lehet egy ilyen megegyezéshez eljutni. A kérdés az, hogy miként lehet a több-

1 ROMSICS 1998. 9–15. 
2 VÍZI 2006. 1.55. 
3 VÍZI 2006.2 28. 
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séget érzékennyé tenni az autonómia kérdése iránt, ami a kisebbség integrációjának 

egyik feltétele lehet. Salat Levente megfogalmazása szerint, „a többségnek azt kellene 

belátnia, hogy az autonómia, lényegét tekintve az integráció egyik formája, és az esetek 

többségében stabilizáló következményei vannak, következésképpen érdemes vállalni a 

vele járó erőfeszítéseket.4

Ukrajna alkotmánya, amelyet 1996-ban fogadták el nem tartalmaz a kisebbségek 

állami elismerésével, politikai képviseletével kapcsolatban semmilyen rendelkezést, de 

Ukrajna valamennyi nemzetiségű állampolgára mellett használja a nemzeti kisebbség 

elnevezést. Az alaptörvény leszögezi, hogy „az ukrán állampolgároknak nemzetiségtől 

függetlenül joguk van politikai pártokba és társadalmi szervezetekbe egyesülni emberi 

és szabadságjogaik védelme és gyakorlása, illetve politikai, gazdasági, kulturális, szoci-

ális és egyéb érdekeik kielégítése céljából.”5

A kárpátaljai magyarság autonómiatörekvései

A XX. században 17 különféle államalakulatot vagy politikai-katonai fordulatot ért meg 

Kárpátalja lakossága. Az önállóságért való küzdelem a XXI. században sem került le a 

történelem napirendjéről.6

A kárpátaljai magyarság önálló politikai története, autonómia-törekvése, lényegé-

ben az első világháborút követően, 1918 végén kezdődött, s gyakorlatilag 1919 tava-

szán gyorsult fel, amikor a trianoni békeszerződés aláírása után tovább folytatódtak a 

politikai és történelmi változások. Amikor a régió Csehszlovákiához tartozott tovább 

folytatódtak az autonómia törekvések. Annak ellenére, hogy számos autonómiater-

vezet született, a prágai kormány csupán 1938 őszén, az első bécsi döntést követően 

biztosított korlátozott autonómiát a vidéknek, ez azonban nem tudta megakadályoz-

ni a bomlást. A Volosin Augusztin által kikiáltott Podkarpatszka Ukrajna mindössze 

egyetlen napot létezett, 1939. március 15-16-án a magyar katonák már megszállták 

Kárpátalját. Teleki Pál miniszterelnök indítványára 1940. július 23- án megszületett 

ugyan A Kárpátaljai Vajdaságról szóló törvénytervezet, amely azonban a háborús 

helyzet, illetve Teleki későbbi öngyilkossága miatt csak papíron maradt.7 A második 

világháború befejezése után Kárpátalját Ukrajnához, illetve a Szovjetunióhoz csatol-

ták. A kommunizmus alatt az autonómia felvetése is bűnnek számított, szorgalmazói 

üldöztetésnek voltak kitéve. 

Az 1970-es években a nemzeti mozgalmak váratlan újraéledésének, a helyi törek-

vések, az új társadalmi, nemzedéki, tömörülések létrejöttének lehettünk tanúi. A kár-

pátaljai magyar kisebbség öntudatra ébredésének folyamata szorosan összefonódott a 

Forrás Stúdió irodalmi tevékenységével. A kárpátaljai értelmiség egy csoportja több be-

adványt készített, amelyeket a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának 

és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének címeztek. 

Többek között kérték, hogy az Ungvári Állami Egyetemet és a terület összes szakkö-

zépiskoláját nyilvánítsák kétnyelvűvé, az Egyetemen szervezzék meg a magyar nyelvű 

tanárképzést a magyar tannyelvű iskolák tanárutánpótlása érdekében. Javasolták „egy 

magas szintű különbizottság létrehozását valamennyi probléma kivizsgálására, gon-

4 SALAT 2004. http://adatbank.transindex.ro/html/cim_pdf532.pdf
5 1996. június 28-án elfogadott új ukrán alkotmány 36 cikkelye. 
6 SIPOS 2010. 68. 
7 ZUBÁNICS 2011. 61. 
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dos tanulmányozására és orvoslásuk gyakorlati megvalósításának ellenőrzésére” Az 

akciókat retorzió követte.8

1984 – ben alakult meg Beregszászban az Illyés Gyula Irodalmi Klub, majd 1987-

ben Ungváron a nyelvművelők és irodalombarátok köre, a Drávai Gizella kör, egy évvel 

később pedig az Ungvári Magyar Társasklub. Hasonló célkitűzésű körök működtek még 

Munkácson (Rákóczi Kör), Técsőn (Hollósy Simon Kör), Gáton (Kovács Vilmos Kör) és 

Nagyszőllősön (Bartók Béla Kör).9 

Ezek az állami beavatkozástól és hatásoktól mentes közösségi képződmények túl-

lépték a helyi peresztrojka törékeny nyilvánosságát és felélesztették a szertefoszlottnak 

hitt formát, az önálló és független polgári kezdeményezés intézményét.10

A KMKSZ első autonómia-kísérlete 1989–1991 között

A határon túli magyar közösségek önálló érdekvédelmi szervezetei közül elsőként a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alakult meg 1989. február 26-án, még 

a pártállam keretei között, elsősorban kulturális és nem politikai célok elérésére. Az 

Alapszabályában foglaltaknak megfelelően a Szövetség megalakulásának pillanatától 

felvállalta a helyi magyarság autonómia-törekvéseinek megjelenítését. Első ízben 1989. 

szeptember 10-én tárgyalta a Választmány a kérdést, amely heves vitát váltott ki: biz-

tosítható-e, s ha igen, miképpen, hogy a magyar többségű beregszászi járás határain 

kívül, főleg a szórványban élő magyarságra is kiterjedjenek a területi autonómia által 

garantált jogok és lehetőségek. Konkrét elképzelések ekkor még nem körvonalazódtak, 

ugyanakkor a Választmány állásfoglalásában leszögezte, hogy támogatja egy magyar 

autonóm körzet létrehozását Beregszász központtal. 

Hiába foglalt állást a szövetség a magyar autonóm körzet megalakításáról, s hiába 

juttatták el az iratokat a terület, a köztársaság és az ország illetékes vezetőihez, a bead-

ványokra nem érkezett hivatalos válasz.

Önállósodási törekvések 1991–1993 között

1991 januárjában a KMKSZ különbizottsága egy új javaslatot fogalmazott meg a 

Kárpátaljai Magyar Autonómia (KMA) alapelveiről, amelyben megfogalmazták a ki-

sebbségi jogok alapelemeit amelyek a következők: a nemzetiséghez való tartozás sza-

bad önmeghatározása, a hatalomban való számarányos részvétel, a nyelvhasználat 

megfelelő rendje és az önkormányzati elv érvényesítése.11

A szervezet vezetői 1991 első felében az ukrán kisebbségi törvénytervezet tartalmá-

val kapcsolatban is javaslatokat fogalmaztak meg, melyben hangot adtak ama meggyő-

ződésüknek, hogy „a nemzetiségi, illetve etnikai kisebbségek megfelelő létfeltételei az 

állam, a társadalom és a nyelvország gondoskodása mellett is kizárólag azoknak teljes 

körű önigazgatása által biztosíthatók.”12 Az általános elvek között a javaslat kiemelte a 

nemzetközi jogi normák alkalmazását, az aktív kisebbségvédelem fontosságát, az iden-

8 BRENZOVICS 2009. 100.
9 BALLA 1989. 19. 
10 TÓTH 1991. 130–147. 
11 Javaslat a Kárpátaljai Magyar Autonómia (KMA) alapelveiről.
12 Javaslat 2000. 489 – 493. 
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titásválasztás szabadságán alapuló nemzetiségi hovatartozást, a kollektív jogok biztosí-

tását mind a tömbben, mind a szórványban élő kisebbségek részére. A kisebbségekhez 

tartozó személyek nyilvántartása csak a népszámlálásnál, illetve a kisebbségi önkor-

mányzat létrehozásánál alkalmazható.

1991. július 14-én Tiszaújlakon a KMKSZ megrendezte a hagyományos II. Rákóczi 

Ferenc emlékünnepséget, ahol felolvasták és egyhangúlag elfogadták a Nyilatkozat 

Kárpátalja autonóm státusáról című dokumentumot, amelyben rögzítették, hogy az az 

autonómia kérdésében törvényjavaslattal fordulnak a hivatalos szervek felé. 

A Beregszászi Járási Tanács szeptember 14-i ülésén határozatot hozott, melynek 

értelmében 1991. december 1-re népszavazást tűzött ki a Magyar Autonóm Körzet létre-

hozásának ügyében. A népszavazáson a választópolgárok 78%-a Kárpátalja különleges 

státusú önkormányzatának megteremtésére, a beregszászi járás választópolgárainak 

81,4%-a a Magyar Autonóm Körzet létrehozására szavazott. A területi tanács 1992. janu-

ár 24-i ülése jóváhagyta azt a dokumentumot, amellyel Ukrajna Legfelsőbb Tanácsához 

fordult a népszavazás eredményének elfogadását kérve. Egyúttal javasolta, hogy egé-

szítsék ki az ukrán alkotmányt a következőkkel: „Ukrajna kebelében Kárpátalja területe 

különleges önkormányzati közigazgatási egység, ezen belül Beregszász székhellyel a 

Beregszászi járás Magyar Autonóm Körzet. Másrészt Kárpátalja Ukrajna szerves része, 

de az ott élő népek önállóan döntenek életükről.”13 A helyi magyarság számára a ter-

vezett alkotmánymódosítás legfontosabb része a harmadik és a negyedik alapelv, „a 

nemzetiségi területi és kulturális önkormányzat, illetve a gazdasági önállóság, s annak 

megvalósulási formái megválasztásának joga, az önfi nanszírozás.”14

Míg a kárpátaljai magyarok „bizalmat szavaztak” Ukrajnának és igen magas arányban 

megszavazták függetlenségét, addig a hasonló arányban megszavazott autonómia ügyét 

az ukrán parlament még napirendre tűzni sem volt hajlandó. Hozott azonban törvényt 

arról, hogy az Ukrajna területi integritásának megsértésére vonatkozó cselekedetek bün-

tethetők. A területi autonómia később nem szerepelt sem a nemzetiségi törvényben, sem 

az ukrán-magyar alapszerződésben, és Ukrajna új Alkotmányában sem.15

1992-ben a területi autonómia kicsikarására irányuló törekvések kudarcba fullad-

tak. Azonban nem szabad fi gyelmen kívül hagyni, hogy a törekvéseknek voltak pozitív 

hatásai is: megengedték a kétnyelvű feliratokat, a települések történelmi nevének, a 

magyar nemzeti szimbólumoknak a használatát, az utcák, terek, intézmények magyar 

személyiségekről történő elnevezését. 

Fogalmazhatunk, úgy is, hogy 1993- a kulturális autonómia éve volt Kárpátalján. 

Az ukrán magyar alapszerződés megszületésekor Magyarország és Ukrajna legfelsőbb 

vezetői a kárpátaljai magyarság problémáinak megoldását a kulturális autonómia biz-

tosította jogok gyakorlatának kiszélesítésében látták. A megbeszélés után a KMKSZ el-

nöke arról nyilatkozott, hogy az ukrán elnök támogatásáról biztosította a magyarság 

kulturális autonómiájára irányuló törekvéseket, valamint a többségükben magyarlakta 

vidékek önkormányzatának létrehozását. 

1993 áprilisában a Kárpáti Igaz Szóban megjelent Ukrajna Miniszteri Kabinetjének 

dekrétuma a kárpátaljai különleges (szabad) gazdasági övezetről,16 mely azokat a re-

ményeket erősítette, hogy az ukrán vezetés Kárpátalja megye egész területén Európa-

Központ névvel egy különleges vám-, valuta-, pénzügyi-, adófeltételek mellett működő 

13 DUPKA 2004. 61. 
14 DUPKA 2004.. 61. 
15 BALLA 2010. 
16 KISZ 1993 



326    I    X. GRASTYÁN KONFERENCIA

komplex zónát létesít. Az övezet ötven évre jönne létre. A tervből hosszú ideig nem lett 

semmi, majd 1998-ban mindössze egy jóval kisebb területen, a csapi határátkelőhely 

körzetében jött létre, elnöki rendelettel.

A megosztottság évei

1993-ra ellentétek bontakoztak ki a helyi magyar szervezetek között. A problémák két 

kérdés körül összpontosultak: Egyrészt a kárpátaljai magyarság véleményének fi gyel-

men kívül hagyásával megkötött ukrán–magyar alapszerződés kapcsán, másrészt a par-

lamenti képviselő személye körül. 

A KMKSZ-ből az évek során egy nagy, felduzzadt szervezet lett, amelynek vezetése 

sok esetben az elnök személyétől függött. 1994 nyarára végérvényessé vált a szakadás a 

helyi magyar szervezetek között.

1994–1998 között Tóth Mihály az Ukrajnai Magyar Demokratikus Szövetség elnöke 

független parlamenti képviselőként tett kísérletet az autonómia kérdésének felvetésére. 

Tóth Mihály képviselőjelölt is, akinek később sikerült győznie a KMKSZ elnökével szem-

ben. Választási programjában az Ukrajnai Magyar Demokratikus Szövetség elnökeként 

a következőképpen fogalmazott: „A szövetségi államszerkezet keretében Kárpátaljának 

meg kell adni a különleges önkormányzati és gazdasági övezet státusát. Kárpátalja ad-

minisztratív felépítésében létre kell hozni a nemzetiségi territoriális önkormányzatokat. 

A nemzetiségi körzeti, városi, községi és nagyközségi önkormányzatok területén maxi-

málisan szavatolni kell a viszonylagos belső kisebbségek jogait. Megvalósítani a teljes 

kulturális autonómiát minden kárpátaljai kisebbség számára.”17

1994 nyarán a KMKSZ szakpolitikusa, Gulácsi Géza kidolgozta a nemzetiségi kul-

turális autonómia tervezetét, amelyben az önigazgatás három szintjét különítette el: a 

legalacsonyabb szint az anyanyelv használatának, a saját vallás gyakorlásának szintje; a 

középső szint önálló nemzetiségi intézmények létrehozását és működését feltételezi; a 

legfejlettebb forma pedig a nemzetiségi intézményrendszerek és az ezeket működtető, 

irányító nemzetiségi testületek létrehozását jelenti.

1995 folyamán a KMKSZ szorgalmazta egy nemzetiségi tanácsadó testület felállítá-

sát,18 melynek célja a nemzetiségek elképzeléseinek közös megjelenítése és képviselete 

a hivatalos állami szervek előtt. A KMKSZ politikusai azonban úgy vélekedtek, hogy 

minden elérhető eredmény csak szívós, kitartó munka révén képzelhető el, mert a ha-

talmi szervek minden strukturális reformot igyekeznek meggátolni. 

Az érvényben lévő ukrán törvények 1996 óta nem teszik lehetővé az autonóm egy-

ségek kialakítását. Következésképpen valamiféle újszerű megoldást, más utat kellett 

választani. Így kristályosodott ki végül is a megannyi elképzelés közül az előrehaladást 

jelentő lépés, amely szerint több magyar vidéknek egy adminisztratív egységben való 

összefogásával célt lehetne érni.19 

17 TÓTH 1994.
18 KSZ 1995..
19 TÚRI 2011. 115–123. 
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Összegzés

Az 1990-es évek végén megfogalmazott ukrán közigazgatási reform, amely magában 

rejtette a nemzetiségi önigazgatás lehetőségét, egy újabb lehetőség lehetett volna a kár-

pátaljai magyarság számára.

Tekintettel arra, hogy az ukrajnai magyarok kis része él Kárpátalján kívül, orszá-

gos szintű, a személyi elven nyugvó magyar önkormányzatiság nem jöhet szóba, valós 

megoldásnak a megyei önkormányzatiság erősítése tűnik, a megyei szintű személyi 

autonómiával és a járási szintű területi autonómiával kombinálva.20

A rendszerváltás után Magyarország vezetőinek fokozatosan kellett arra rájönniük, 

hogy a kommunizmust felváltó demokráciában a kisebbségi problémák nem oldódnak 

meg pusztán az új politikai vezetés jóindulatából. A rokonszenvező nyugati politikusok 

szolidaritása nem tartott örökké, egy bizonyos határon túl az EU és az EBESZ sem segíti 

a magyar törekvéseket, a nagy súllyal rendelkező államok pedig rendre megtalálják a 

maguk kézenfekvő indokait arra, hogy aktuálisan nemet mondhassanak a kollektív jo-

gok és az autonómia ügyének támogatására. 
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Dóra Steiner

The Role of Virtue 

in the Aristotelian Practical Reasoning

“The practical syllogism as such is not an ethical topic.”1 

                                (Anscombe 1957)

Practical reasoning plays a very important role in Aristotle’s ethics. It is far more 

signifi cant than some philosophers assigned; my intention is to show in what this 

importance consists.

There is a covert connection between practical syllogism and the ethical virtues. 

Though many commentators of Aristotle do not tend to claim that this relation holds, we 

shall see that in a peculiar way it is impossible to have practical wisdom without having 

all the Aristotelian ethical virtues fully and vice versa: one cannot have the ethical virtues 

without practical wisdom. A few questions arise inevitably from these claims: what sort of 

reason is involved in practical reason and how can that take part in one’s action? In what 

sense is it practical, and has a relevant function in the elucidation of a human action? Why 

does one have to possess all the ethical virtues to act rightly? My aim is in this paper to 

emphasise the role of virtues in the practical reasoning by showing the nature of practical 

wisdom (phronēsis) and the right form of ethical practical syllogism. I will draw parallels 

between that latter and the theoretical syllogism according to the Nicomachean Ethics and 

De Motu Animalium. I will argue that there is a syllogism which is practical and of specifi c 

ethical import. The explanation for this practical and ethical nature is to be found in the 

unfortunately minimised part of the minor premise of practical syllogism. I will suggest 

that it is its role in explanation that makes it similar to the theoretical syllogism. 

I will discuss the minor premise and the ambiguous middle term in more details, and 

look into the way in which ethical practical syllogism will only be used by the human 

being. I will follow Paula Gottlieb’s, John Cooper’s and Richard Sorabji’s argumentation 

and reveal that Elizabeth Anscombe was not right when she said that the practical 

syllogism is not an ethical matter, especially with regard to (good) human actions. I will 

bring into focus the sense in which practical reasoning is heavily connected with ethical 

virtues and has a signifi cant role for making one’s action good not only by habituation. 

In order to be virtuous, the agent must be a certain kind of person. He has to use his 

know-hows, activate his general knowledge. However, it is not just this kind of praxis 

which will make his reasoning practical. 

The minor premise of practical syllogism assures that one cannot make a right 

practical reasoning without ethical virtues. A man has to apply his general knowledge in 

consideration of particular time and space, he must fi nd out what his general principles 

imply in particular circumstances. I shall argue that this is not a merely projection of 

the major premise, which the minor premise make onto the particular action (hence 

1 ANSCOMBE 1957. 78.
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we would follow a logical structure of practical reasoning of what is true), but the 

representation of ethical virtues applied in practical wisdom and human action.

 

I. Phronēsis (Practical Wisdom)

To understand the role of virtues in practical reasoning better, we must fi rst give the 

relevant defi nition of practical wisdom (phronēsis). 

In Book 6 of the Nicomachean Ethics, Aristotle distinguishes two intellectual virtues 

which are sometimes translated as ‘wisdom’. These two are sophia and phronēsis. 

Sophia or theoretical wisdom is a combination of nous (the ability to discern reality), 

and epistēmē, a type of knowledge which is logically built up and teachable, and which 

is sometimes equated as science. Theoretical wisdom involves reasoning concerning 

universal truths. Phronēsis also combines a capability or the form of rational thinking. 

It requires the capability to rationally consider one’s actions. Practical wisdom is not 

simply a skill (technē), however, as it involves not only the ability to decide how to 

achieve a certain end, but also the ability to refl ect upon and determine good ends 

consistent with the aim of living well – according to orthos logos. 

In the Nicomachean Ethics, Aristotle claims that the virtues require practical wisdom 

(prudence):

Moreover, Prudence is intimately connected with Moral Virtue, and this with Prudence, 
inasmuch as the fi rst principles which Prudence employs are determined by the Moral 
Virtues, and the right standard for the Moral Virtues is determined by Prudence.2

/NE 10.8. 1178a16–19/

What is the role of practical wisdom? First of all, it enables one what virtue requires 

of him in the particular case, and it disposes him to act accordingly in the light of 

his conception of the good life in general. Practical reasoning starts from an end, and 

terminates in a choice. The action chosen is the agent’s starting point in attaining 

his end. Deliberation (boulēsis) is of the means, but it doesn’t mean that one cannot 

deliberate about such ends or cannot resolve the confl icts about them. Sometimes we 

cannot separate means from ends in a defi nite way. In practical syllogism one considers 

what is necessary for the goal to be achieved. When we arrive at a practical conclusion, 

we do it as good, practical wisdom knows what is to be done and brings it about. In 

other words: “Practical knowledge is the cause of what it knows/what it understands.”3

I.I. Virtues and Practical Reasoning

The agent of practical wisdom must be virtuous. Virtues are connected with practical 

wisdom in a relevant way. The agent deliberates by considering not only the particular 

goals but the good life in general, and he is still concerned with particular actions. For 

this deliberation, one must realise his own goals to achieve a good life. 

Though moral virtue is a disposition, it is one directed by practical wisdom. If virtue 

of character would not be intellectual, one may ignore that it involves reasoning and 

2 ARISTOTLE 1934. 619.
3 Thomas d’Aquinas quoted by Anscombe: ANSCOMBE 1957. 87.
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lead to the conclusion that it can exist without practical wisdom. According to Aristotle, 

intellectual virtue takes time to acquire, and the virtue of character is acquired through 

habituation.4 But habit-virtue is not a complete virtue, since the conception of the good 

life in general is not enough, one must have also a desire for it. It is true that virtue can 

exist without practical wisdom, but one trained by convention may not have virtues in 

a wanted way.

 

II. Deliberation, Choice and Practical Syllogism

For the practical reasoning one has to consider the practical side of syllogism. It is not 

absolutely clear what Aristotle means by practical. Although he draws a distinction 

between productive reasoning/skill and practical wisdom, it is not clear enough 

whether the practical reasoning represents the actual reasoning processes of a good 

person, a post-explanation of action, one’s motivation or the justifi cation for one’s 

action. According to Aristotle, there is no deliberation towards goals in action. We do 

not have to consider our aims. The more important is the consideration of our means 

which leads us to our goals. We must fi nd out what our general principles imply in 

particular circumstances and what are the best and most effi cient means of attaining 

our ends. That is the reason why practical syllogism must be practical. 

Practical reasoning is said to issue in a choice (prohairesis), and what is chosen is an 

action. Every virtuous act involves prohaireisthai (choose), which involves deliberation, 

and deliberation involves search (zētētis). One must choose to do the virtuous act for its 

own sake. What is important for our goals is that choice also remains connected with 

rationality even if there is no time for calculation and reasoning.5 Choice can only occur 

when it is an opportunity for action. The conclusion of deliberation is not the action 

itself, but the beginning to act. 

Aristotle says that choice does not exist without intellect and judgement, nor yet 

without moral character. He tells that the end is not anything one makes, but something 

one does. For doing well is the end, and that is the object of wanting. That is why 

choice is intelligent wanting.6 The reason we do not deliberate about ends is that 

they are practical. Having a particular goal requires being a particular sort of person, 

who is disposed to act on the end in question when appropriate, and without further 

deliberation about the appropriateness of the end itself. One has to consider the right 

time to act, and choose the right action. The right deliberation requires perception, 

experience, and a sort of general knowledge laid on practical understanding. In the light 

of a certain goal one proceeds by steps to an action he can do here and now to achieve 

what he wants by virtue. As we shall see, not every deliberation ends in an action.

III. Practical and Theoretical Syllogism

Is there a similarity between theoretical and practical reasoning? The answer may lead 

us towards a few notable revelations.

4 It is similar to what Plato says, for the details see: SORABJI 1974. 211.
5 For different interpretations see: SORABJI 1974. 202–205.
6 ANSCOMBE 1965. 146.
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Theoretical reasoning ends in a conclusion, while in practical syllogism the 

conclusion is an action. Practical reason is concerned with what to do, as theoretical 

reason is concerned with what to believe. On the fi rst sight, the form of the two kinds of 

syllogism is the same (premises and conclusion), but we can make a difference in their 

contents. As for the practical syllogism, the affi rmation of the conclusion is the action 

itself. The question of deliberation has been discussed above. The common element in 

the two syllogisms is the explicative function of the middle term, which is almost mutual 

in the two kinds of reasoning. Let us consider an example of a practical syllogism:

Universal premise: Healthy human beings ought to take constitutionals.

Particular premise: I am a healthy human being. (This is the right time for a walk etc.)

Conclusion: I should go for a walk (now). 

In the right practical syllogism, the particular premise refers correctly to the agent 

himself. But we have to pay regard to the universal premise as well. The most important 

is that one cannot rest satisfi ed with just the latter: universal and particular premises 

work properly together. 

IV. Practical Syllogism and the Middle Term

The conclusion of the practical syllogism is the action itself. It is actually the detailed 

description of the action. 

Since the universal premise is usually the result of a preliminary deliberation 

considering the action in question, it is closely related to the agent. So does the particular 

premise, and even more the middle term which is part of that. 

While in the theoretical (or scientifi c) reasoning, the character of the agent does not 

count, in the practical syllogism one can fi nd the part of the particular premise which is 

concerned to him. However, the middle term of the particular premise is just the same 

in the two syllogisms. Which differentiates them is that the practical syllogism allows 

move not only from the premises to the conclusion, but it also gives explanations for 

why the agent acts as he does. The essence is in the middle term.

V. The Virtuous and Intelligent Agent

Why cannot one have a choice, or cannot deliberate and make a good practical reasoning 

without moral character of some sort? On Aristotle’s view, a character exists only when 

there is a habitual performance of the typical acts of a person. Only if there are thoughts 

which come to habitually, or more than habitually inspire one’s actions, can we say that 

it is his idea of a good way of going on. It does not mean that the action one deliberate 

must be the act of virtues. 

As for the theoretical syllogism it is not important who the agent exactly is. It is 

the middle term in the practical syllogism which is analogous with the middle part of 

the theoretical syllogism. What is relevant here is the part of the particular premise 

which bears upon the agent himself. The middle term has an essential function in this 

movement.

A full correct ethical syllogism would be as follows:
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Universal premise: Temperate human beings should avoid (too much) salt.

Particular premise: I am a temperate human being and this is (too) salty.

Conclusion: I should not eat/avoid this now.7

In our example, the middle term is: I am a temperate human being. It is important 

to remark that in the case of practical reasoning, the middle term is normally a result of 

a previous deliberation. That is the reason why the character of a man has a big amount 

in practical wisdom. 

Someone may ask why the middle term cannot be skipped over, if the minor premise 

contains a very general claim, like in the following example:

Universal premise: Human beings should avoid eating soil.

Minor premise: I am a human being. This is a portion of dirt.

Conclusion: I should not eat this now.

Though the minor premise is obvious and is usually not formulated in one’s mind, 

its obviousness is in fact a consequence of its being matter of perception. One may not 

perceive a thing like that, but represents himself as an agent who is a sort of being. We 

can make a parallel with the movements of animals in terms of practical syllogism, but 

it would be misleading. In the case of animals, we cannot speak of decision, desire and 

imagination etc. in the same time.8 The action of an animal would be represented as 

an inference, but not a practical one. To draw the analogy between the two cases: the 

appropriate kind of behaviour is related to the kind of creature one is. But an animal, for 

example a wolverine, cannot identify itself as such a creature, it does not have a practical 

knowledge of itself. One can foresee its actions in a syllogistic form, but cannot attribute 

to it practical wisdom.9

The claim that the major premise of a practical syllogism is in general a rule is mistaken. 

The major premise often represents a choice or deliberated decision; this may sometimes 

be a rule. But it obviously will often be instead a particular decision made under particular 

circumstances. Moreover, many major premises are not choices at all, but instead are the 

content of an urgent desire, and these are not rules of action, but particular preferences on 

particular occasions for particular kinds of things. Secondly, as Cooper tells us: 

[t]he fact that major premisses express the contents of decisions or occurrent appetites 
explains why Aristotle insists the conclusion of a practical syllogism is an action immediately 
performed, and not, as one might have expected if it is anything like a theoretical syllogism, 
a proposition inferrible with or without any actions actually following.10

VI. The Middle Term and the Unity of Ethical Virtues

The middle term is directly connected to the ethical agent. If the middle term is false, 

one cannot carry out a good action, even though the conclusion remains true. If we 

would see the practical wisdom as a pure logical structure, there could be no diffi culties 

with that, but the relevant case is not this. 

7 Paula Gottlieb’s example. GOTTLIEB 2006. 226.
8 NUSSBAUM 1985. 39–40.
9 For the complete discussion see: COOPER 1975. 52–55. and THORNTON 1982. 69–73.
10 COOPER 1975. 57.
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Though practical wisdom is a virtue of intellect, that does not mean that it has no 

room for the character. Here is an example for that:

Universal premise: Generous people ought to help the poor (at right times, from the 

right sources etc.)

Particular premise: I am a generous person. This is a poor person in need of help. 

This is the right source etc.

Conclusion: I should help this person (now etc.)

Suppose that for a man stealing is the correct way to help the poor. Can we say that he 

is a generous person? We do not think so. As for the example: the conclusion was right, 

since he helps the poor. But the base for his considerations and his self-characteristic was 

wrong. The falsity of the middle term comes from a wrong deliberation and leads to an 

action carried out with wrong means. If someone is not right about in what his virtue(s) 

consists, or he is just a kind of person or not, he will miss the right elucidation of action. 

The necessity is not about the conclusion, or not in the way as many philosophers 

think. There are various possible ways of obtaining the end. Given all the premises it is 

a formal matter what the conclusion is – in the case of theoretical reasoning. That will 

not make the reasoning practical. It is not reason as such that sets in motion, but reason 

that is practical. Practical wisdom enables to reach an honourable conduct of life, in 

which if one judges rightly, one’s action is in accordance with his moral virtues. This so 

called practical intelligence is present in our actions. The less one knows his goals, his 

whole moral character in general, the easier he misses his actual aim, namely: what – in 

a particular case, time and space – is worthy to do according to one’s virtues. The major 

premise includes the conditions of justness of the minor premise – since in a sense the 

major premise also came from precedent minor premises –, but we can defi ne them 

badly in particular cases.

Considering the practical wisdom, one may ask: why should all the virtues go together 

as soon as we have practical wisdom? Why should we need a conception of the good life 

in general in order to act virtuously? Why should we not have a conception only of each 

virtue? The answer is that the virtues are not separate, and one cannot know what each 

virtue requires of him in a particular case without knowing what the good life in general 

requires. The man who has only experience without a view of the good life can achieve 

only limited success in seeing what the given circumstances require. As Aristotle says:

It is therefore clear that, even if Prudence had no bearing on conduct, it would still be 
needed, because it is the virtue of that part of the intellect to which it belongs; and also 
that our choice of actions will not be right without Prudence any more than without Moral 
Virtue (...)11 /NE 6.13. 1144b17– 1145a6/

Conclusion

We cannot reject the importance of virtues in the Aristotelian practical reasoning, 

as Anscombe said in her book Intention. Practical wisdom does not exist without a 

developed virtuous character. Only by the unity of virtues can practical reasoning 

carried out, and one can exercises his virtues only by phronēsis. This is not a mere 

11 ARISTOTLE 1934. 373.
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habit about the virtuous act. The agent must be a certain kind of person, this makes 

the syllogism practical: he must be able to apply his general knowledge which goes 

hand in hand with his being of ‘such and such a person’. The syllogism cannot be 

practical solely by universal utterances. The minor premise – and the middle term – 

shows why the possession of ethical virtues is needed to the practical reasoning. It is 

only when the perception is infl uenced by our knowledge of the good life that is called 

a judgement of practical wisdom. Experience may enable us to make judgements of 

some limited generality before we have phronēsis, but it is not enough for a virtuous 

agent. The virtues form a unity and considerations about what each virtues are, and it 

involves considerations about what other virtues require. This process is absolutely not 

a mindless one, we must be able to decide – in the light of our general knowledge of the 

good life – what is to be done in a particular case.
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Surányi Péter

Kereskedelmi és szabad felhasználású

irodai szoftverek a közoktatásban

Bevezetés

Tanulmányomban összehasonlításra kerülnek a kereskedelmi illetve a szabad fel-

használású irodai alkalmazások. Bemutatom ezen programok előnyeit, hátrányait, 

közös tulajdonságaikat és különbözőségeiket, illetve azt, hogy a közoktatásban milyen 

szerepük van jelenleg és mi várható a jövőben.

A téma aktualitását adja a 2012-es év elején felmerült kérdés, hogy vajon az állam to-

vább fi nanszírozza-e az oktatásban használt Microsoft-licencek megvásárlását. A jelen-

leg meglévőek 2012. március 1-ig lettek volna használhatóak, de tavasszal a Microsoft 

és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közötti tárgyalások sikeresnek bizonyultak, így 

a programban szereplő licenceket a tárgyalások lezárásáig az intézmények felhasznál-

hatják. A Tisztaszoftver program rengeteg középiskolának és több ezer felsőoktatásban 

résztvevő diáknak teszi lehetővé az ingyenes Microsoft programok használatát. A prog-

ram megszűnésével nagy teret kaphatnának a különböző ingyenes irodai szoftverek.1

Amit a kereskedelmi szoftverekről tudni érdemes, hogy zárt szabványokon nyugvó, 

zárt forráskódú termékek. Ide sorolhatjuk a nagy szoftveróriás, a Microsoft elterjedt 

irodai alkalmazásait, az Offi ce csomagokat. De ebbe a csoportba tartoznak a Corel cég 

Offi ce, az Apple iWork, az IBM Lotus SmartSuite programjai is.

Az ingyenes irodai alkalmazások nyílt forráskódúak, nyílt szabványokkal. Bárki 

számára elérhetőek, és szinte bármilyen operációs rendszeren használhatóak. A legis-

mertebb ilyen irodai csomag az OpenOffi ce.org. Hasonló programok a LibreOffi ce, IBM 

Lotus Symphony, Oxygen Offi ce, NeoOffi ce vagy a KOffi ce.

Egy kis történelem

A kereskedelmi irodai szoftverekről szinte mindenkinek egy cég neve ugrik be. A 

Microsoft programok elsősorban csak Microsoft rendszerekre lettek tervezve. A legelső 

Windows operációs rendszeren futó kiadás 1990. novemberében jelent meg Offi ce 1.0 

néven.2 A csomag tartalmazott szövegszerkesztőt, táblázatkezelőt, és prezentáció ké-

szítőt. Az Offi ce 2.0 csak Macintosh gépeken volt elérhető. A következő Windows alapú 

verziót 1992-ben adták ki Offi ce 3.0 néven. Ez tartalmazta a Word 2.0c, Excel 4.0a, 

Powerpoint 3.0 és a Mail programokat.3

1 Tisztaszoftver program: http://www.tisztaszoftver.hu (Letöltés ideje: 2012. május 10.)
2 GANTZ 1990
3 SCANNEL 1990
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A Microsoft 1994-ben kiadta a 4.0 verziószámmal jelölt irodai csomagját, amelyben 

újabb verziójú programok kerültek bemutatásra. Ezek közül a Word 6.0 volt az a prog-

ram, amire még a mai napig sokan emlékeznek. Rengeteg leírás és felhasználói kézi-

könyv jelent meg ebben az időben. A közoktatásban is elterjedt a szoftverek oktatása.

A következő években újabb és újabb verziók láttak napvilágot (Offi ce 95, 97, 2000, 

XP). A felhasználói felület sokat változott, sokkal felhasználóbarátabb lett, mint elődjei. 

2003-ban jelent meg egy újabb csomag, mely változást hozott. Az Offi ce 2007 volt az a 

program, ahol először vezették be a klasszikus menüsor helyett a szalagos menürend-

szert. A legújabb piacon lévő verzió 2010-ben jelent meg, melybe sok apró újítás került, 

és megmaradt a sokak számára idegen szalagos menürendszer is.4

A nyílt forráskódú alkalmazások közül a legjelentősebb szoftver az OpenOffi ce.org, 

mely a Sun Microsystems StarOffi ce programjának utódja. 

Az OpenOffi ce.org története 1986-ban kezdődött, ekkor kezdte el fejleszteni egy né-

met cég, a Star Division a StarWriter nevű szövegszerkesztőjét. 1993-ban megszületett 

a windows-os verzió, majd további platformokra is megjelent. 1995-ben a StarOffi ce ne-

vet vette fel a termék, mely tartalmazott szövegszerkesztőt, táblázatkezelőt, grafi konké-

szítőt illetve pixel és vektorgrafi kus rajzolóprogramot. A cég története 1999-ben ért vé-

get, amikor a Sun megvásárolta 73,5 millió amerikai dollárért. Egy volt Sun-alkalmazott 

szerint „a StarDivision felvásárlásának legfontosabb oka az volt, hogy abban az időben 

a Sun alkalmazottainak száma elérte a 42 ezret és minden munkatárs rendelkezett egy 

Unix-munkaállomással és egy windows-os laptoppal. Olcsóbb volt megvenni egy céget, 

amely irodai alkalmazást fejlesztett Solaris és Linux operációs rendszerre, mint 42 ezer 

Microsoft Offi ce licencet venni a Microsofttól.”5

2000. október 13-án a Sun Microsystems bejelentette, hogy a StarOffi ce forráskódját 

letölthetővé teszi, azzal a céllal, hogy egy nyílt forráskódú fejlesztői közösséget hozzon 

létre. Az új projekt neve OpenOffi ce.org lett.

Az első verzió körülbelül másfél év alatt készült el, 2002. május 1-jén jelent meg.

2003-ban jelent meg a 2.0-ás verzió, melyben rengeteg kompatibilitási hibát javítot-

tak ki a MS Offi ce fájlok kezelésével kapcsolatban. A legújabb főverzió 2008-ban jelent 

meg, OpenOffi ce.org 3.0. néven. 

A most elérhető legújabb frissítés 2011 májusában jelent meg, már az Apache Soft-

ware Foundation kiadásában Apache OpenOffi ce™ 3.4. néven.6

A program nagy előnye hogy bármely operációs rendszeren elérhető (Windows, 

Linux, Solaris, BSD, OpenVMS, OS/2), és közel azokat a szolgáltatásokat nyújtja, amit 

fi zetős társai. 

További nyílt forráskódú szoftverek, melyek ugyanezen forráskódon alapulnak:

– Neo Offi ce: gyakorlatilag egy OpenOffi ce.org, de elsősorban a Macintosh számító-

gépekre optimalizált nyílt forráskódú irodai alkalmazás;

– Oxygen Offi ce: OpenOffi ce.org alapokon nyugvó programcsomag, mely számos 

kiegészítőt tartalmaz;

– LibreOffi ce: az OpenOffi ce.org fejlesztőiből kivált új fejlesztői csapat, a The 

Document Foundation nyílt forráskódú irodai csomagja.

4 Microsoft Offi ce – Offi ce.com : http://offi ce.microsoft.com/hu-hu (Letöltés ideje: 2012. május 10.)
5 PALLAY 2010
6 OpenOffi ce.org magyarul http://www.openoffi ce.org/hu/ (Letöltés ideje: 2012. május 10.)
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Pro és kontra

Az ingyenes irodai szoftvercsomagok legnagyobb előnye, hogy anyagi ráfordítás nélkül 

használhatóak.7 A nyílt forráskódú változatok mindenki számára elérhetők, ingyenesen 

frissíthetők, és bármeddig használhatók. A fi zetős programokhoz licenc megvásárlása 

szükséges, ami legtöbb esetben csak egy számítógépre szól. Ha egy nagyobb vállalat 

szeretné használni ezeket a termékeket, akkor minden számítógépre meg kellene venni 

a használati jogokat. Vannak vállalati szolgáltatáscsomagok is, melyek kedvezményes 

vásárlást tesznek lehetővé, de ezek költsége is rendkívül magas. Arról nem is beszélve, 

hogy egy újabb verzió megjelenésével, a frissítésekért is fi zetni kell.

Másik nagy előnyük a nyílt rendszereknek, hogy a legtöbb operációs rendszeren 

elérhetőek, szemben egyes kereskedelmi programokkal. A legtöbb irodai program már 

támogatja az OpenDocument formátumot, ami a nemzetközi szabványhivatal egyik el-

fogadott dokumentum formátuma.8 Az ebben a formátumban elmentett dokumentu-

mokat a legtöbb hasonló program is kezeli.

A programok hardver szükségletét megvizsgálva arra a következtetésre jutottam, 

hogy a legtöbb mai számítógépen mind az ingyenes, mind a fi zetős irodai programok 

zökkenőmentesen futnak. Régebbi, lassabb gépeken az ingyenes programok aka-

dozva, lassan működtek, de az optimalizáláson sokat dolgoznak a programozók. Az 

OpenOffi ce.org legújabb verziójú programjai a 3.0-ás kiadáshoz képest csaknem fele 

annyi idő alatt töltődnek be.9

A programok merevlemez kapacitását tekintve a nyílt forráskódú szoftverek jóval ke-

vesebb helyet foglalnak, mint kereskedelmi társaik. Ez köszönhető annak, hogy az utóbbi 

kategóriába tartozó programokban nagyon sok a kiegészítő szolgáltatás, sok sablont, min-

tát, rengeteg ClipArt képet tartalmaznak. Jól látható a növekedés az alábbi táblázatban:

Offi ce XP Offi ce 2003 Offi ce 2007 Offi ce 2010

Telepítéshez szükséges 

lemezterület
200 MB 400 MB 2 GB 3 GB

Forrás: Microsoft.com

Ezzel szemben például OpenOffi ce.org irodai programcsomag telepítéséhez jelen-

leg körülbelül 600 MB tárhelyre van szükség.

Oktatási anyagok tekintetében az MS programoké az elsőség. Rengeteg könyv, pub-

likáció, ingyenes kiadvány érhető el Magyarországon is, melyek segítséget nyújtanak a 

programok megismerésében.

A szabad felhasználású irodai programokhoz eddig kevesebb anyagot lehetett talál-

ni mind a könyvesboltokban, mind az interneten. Az elmúlt években, ha nem is nagy 

számban, jelentek meg ingyenes és nyomtatott anyagok is. Például a LibreOffi ce progra-

mokhoz a magyar nyelvű súgó már régóta elérhető és honlapjukon több magyar nyelvű 

ingyenesen letölthető elektronikus tankönyv is található.10

7 Egyes programok csak személyes használatra ingyenesek, kereskedelmi célokra fi zetni kell értük
8 ISO/IEC 26300:2006 – Open Document Format for Offi ce Applications: http://www.iso.org/ (Letöltés ideje 

2012. május 10.)
9 „Open Offi ce.org 3.2 New Features” http://www.openoffi ce.org/dev_docs/features/3.2/ (Letöltés ideje: 2012. 

május 10.)
10 LibreOffi ce.hu – Könyvek: http://libreoffi ce.hu/konyvek/ (Letöltés ideje: 2012. május 10.)
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A dokumentumok hordozhatóságában mindkét félnek vannak hiányosságai. Az MS 

Offi ce esetében a 2007-es verzió kiadásával új dokumentumformátumok jelentek meg. 

A régi doc, xls, pps formátumokat felváltotta a docx, xlsx és ppsx formátum. Ezeket a 

2003-as vagy a régebbi programok nem kezelik. Igaz lehetőség van lementeni régebbi 

formátumban is a dokumentumokat, de ennek ellenére sok bosszúságot okoz a felhasz-

nálók számára. A Microsoft ezt a kellemetlenséget azzal javította ki, hogy kiadott egy 

ingyenes dokumentum konvertálót, amivel a régi és az új verziók közötti átalakítást 

lehet elvégezni.11

Az ingyenes szoftverek a nyílt dokumentum formátumnak köszönhetően, nagyon jó 

hordozhatóságot tesznek lehetővé. Ezen kívül a kereskedelemben található programok 

egy részének dokumentumait is képesek kezelni. Igaz, ez az opció még nem teljesen 

tökéletes, hiszen sok esetben a formázások átvétele hibás lesz. 

A jelenlegi termékek közül mindről elmondható, hogy a népszerű PDF formátumba 

is az elvárásoknak megfelelően képesek menteni.

A levelezőprogram integrációja az ingyenes verziókból hiányzik. Az MS Offi ce prog-

ramokban van lehetőség akár a Word programból közvetlenül elküldeni az írásunkat 

emailben bárkinek, illetve az Outlook alkalmazás segítségével előnézeti képet kapha-

tunk bármelyik dokumentumunkról, anélkül hogy megnyitnánk azt. 

Megjegyzendő, hogy az ingyenes irodai csomagok mellé találhatunk ingyenes leve-

lező programokat is (pl. Thunderbird), amivel szintén el tudjuk küldeni dokumentu-

mainkat, ha nincs is integrálva ez a szolgáltatás.

Felhasználhatóság szempontjából az ingyenes szoftverekben minden megtalálható, 

amire szüksége lehet egy átlag felhasználónak. Minden csomagban megtalálható a szö-

vegszerkesztő, táblázatkezelő, adatbáziskezelő, prezentációkészítő, képszerkesztő. A 

kereskedelmi szoftverek szinte minden tudásával rendelkeznek ezek a programok is. 

A nagyobb fejlesztő cégek próbálnak újdonságokat kitalálni, olyan funkciókat be-

vinni a programokba, amelyek megkönnyítik a felhasználó dolgát. Ez általában sikerül 

is, hiszen egy szoftveróriás rengeteg profi  programozót foglalkoztat, akik igyekeznek a 

legtöbbet megtenni azért, hogy egy minőségi terméket adjanak ki a kezükből. 

A Microsoft több összehasonlító videót jelentettet meg saját oldalán, melyben a 

népszerű OpenOffi ce.org alkalmazásaival veti össze sajátját. A szövegszerkesztő, táb-

lázatkezelő illetve prezentációkészítő programjának előnyeit mutatja be az ingyenes 

szoftver mellett. 

A funkciók legtöbb része olyan plusz és kényelmi lehetőség, melyek a szabad fel-

használású szoftverekkel is megoldhatóak, igaz jóval több idő ráfordítással. A plusz 

grafi kai elemek segítségével látványosabbá tehetjük prezentációnkat, dokumentuma-

inkat.

Az MS programjai rengeteg kisegítő komponenst, pluszt tartalmaznak, ami a nyílt 

forráskódú programokban jelenleg nincs benne, de ezeket csak az erre specializálódott 

szakemberek tudják igazán kihasználni (pl. közgazdászok, programozók, statisztiku-

sok, piackutatók stb.). 

Összegezve elmondható, hogy az ingyenes irodai szoftverek otthon, az oktatásban 

vagy akár kisebb irodai munkákra maximálisan megfelelőek. Legtöbbször csak kicsiny 

részét használjuk e programok nyújtotta szolgáltatásoknak. 

11 Microsoft Offi ce Compatibilty Pack for Word, Excel and Powerpoint fi le formats: http://www.microsoft.com/

en-us/download/details.aspx?id=3 (Letöltés ideje: 2012. május 10.)
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Tantervi követelmények

A közoktatás szempontjából a legfőbb kérdés az, hogy vajon a nyílt forráskódú szoft-

verek mennyire állják meg a helyüket az oktatásban. Kutatásom során arra a kérdésre 

kerestem a választ, hogy vajon a jelenlegi iskolai oktatásban meglévő tantervi követel-

mények megoldhatóak-e ezekkel a szoftverekkel. 

A vizsgálathoz két programcsomagot használtam, az OpenOffi ce.org illetve a 

LibreOffi ce irodai szoftverét. A követelmények alapjául a jelenlegi és a tervezett 2012-es 

Nemzeti Alaptantervet vettem. A dokumentum informatika tantárgyról szóló részében 

az alkalmazói ismeretek témakör ír az irodai szoftverek oktatásáról. Kiemelt részte-

rületek a szövegszerkesztés, ábra-, kép- és videó-szerkesztés, multimédiafejlesztés, 

prezentációkészítés, táblázatkezelés, adatbázis-kezelés. Részletesebben megvizsgálva 

a két irodai programcsomagot, arra a megállapításra jutottam, hogy a jelenlegi tantervi 

követelmények teljes mértékben megoldhatóak velük.12 Az informatika érettségi jelent-

kezési lapján már több éve a választható programok között szerepelnek ezek a szoft-

verek.13 Átnézve az elmúlt évek közép- és emelt szintű érettségijeit, azt tapasztaltam, 

hogy az adott feladatok mindegyike megoldható a vizsgált programokkal. Vizsgálatom 

során egyetlen hátrányként azt érzékeltem, hogy az egyes részfeladatokat esetenként 

lassabban, körülményesebben lehet megoldani, mint az MS termékeivel. Ez leginkább 

az emelt szintű informatika érettségizőket érinti, hiszen nekik ismerniük kell az SQL 

nyelvet. Az OpenOffi ce.org Base és a LibreOffi ce Base adatbázis kezelője nem tud SQL-

ben adatbázist kezelni, nehezebb táblákat importálni, nem ismeri a LIMIT utasítást. 

Nem lehet táblakészítő és módosító lekérdezéseket írni. Az adatbázist is manuálisan 

kell elmenteni, mert a programból nincs erre lehetőség. Ezekre viszont van alternatív 

megoldási mód (MySQL adatbázismotor telepítése), mely könnyen megtanulható, vi-

szont ezek megoldása időben veszteséget jelent.

A világ és Magyarország

Észrevehető, hogy a gazdasági válság a kereskedelmi szoftverekre is hatással van. 

Mindenki próbálkozik másodlagos, helyettesítő programokat beszerezni a fi zetős 

programok helyett. 

Évről-évre megfi gyelhető az ingyenes programok beszivárgása a hétköznapi életbe, 

mind az otthonokba, mind pedig a közszférába.

A világ nagy részén már a közhivatalokban is ingyenes irodai alkalmazásokat hasz-

nálnak. Németországban,14 Nagy-Britanniában, Franciaországban, Belgiumban, Dáni-

ában, Norvégiában és még sok más országban már lecserélték a kereskedelmi irodai 

szoftvereket. Mind az önkormányzatok, mind az állami szervek sok helyen használják 

a nyílt rendszereket. 

Az EU régóta szorgalmazza a nyílt forráskódú programok használatát a közigaz-

gatásban: „Ha van nyílt alternatíva, egyetlen lakost vagy vállalatot sem lehet arra 

kényszeríteni vagy bátorítani, hogy egy adott céghez kötődő technológiát használjon 

12 Nemzeti Alaptanterv – 2012 http://www.ofi .hu/nat-2012 (Letöltés ideje: 2012. május 10.)
13 Magyar Oktatási hivatal , http://www.oh.gov.hu (Letöltés ideje: 2012. május 10.)
14 A német külügyminisztérium 2011-ben visszaállt a Microsoft termékeire, mivel sok egyéb költség merült fel 

a nyílt forráskódú programok bevezetése után
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a kormányzati információk elérésére. Egyetlen lakost vagy vállalatot sem szabad arra 

kényszeríteni vagy bátorítani, hogy zárt technológiát válasszon a nyílttal szemben.” – 

nyilatkozta 2008-ban Neelie Kroes az Európai Bizottság akkori tagja.

Nemcsak Európában, hanem a világ más országaiban is megfi gyelhető a lassú átál-

lás, egy 2011 augusztusában kiadott kimutatás szerint Japánban már többen használ-

nak szabad felhasználású irodai szoftvert, mint kereskedelmit. A megkérdezett embe-

rek 40%-a mondta azt, hogy nyílt programokat, 37%-a pedig hogy kereskedelmi csoma-

gokat használnak. A többiek vagy nem tudták a kérdésre a választ (14%), vagy mindkét 

alternatívát használják (9%).15

A Gartner.com internetes portálon közzétett 2011-es statisztika alapján 11 ország 547 

informatikai szervezeténél fél éven belül körülbelül 30%-ra nőtt a szabad irodai prog-

ramcsomagok használata. Ez az elmúlt közel 7 év alatt 300%-os növekedést jelent.16

Magyarországon is találunk sok olyan szervezetet, ami már lemondott az MS irodai 

programjairól. Ilyen például a Vas Megyei Bíróság, Fővárosi Bíróság, Országos Vérellátó 

Szolgálat vagy az Országos Állami Számvevőszék. Sok magyar költségvetési intézmény 

fontolta meg az átállást. A sok irodai felhasználó esetében a licencek megvásárlása sok 

pénzt elvont a költségvetésükből.

Több helyen az átállás nem egyszerű, hiszen a meglévő dokumentumok, sablonok 

és rendszerek nem teljesen kompatibilisek a nyílt szoftverekkel. Ezért az átálláshoz 

többször informatikai szakemberekre van szükség. 

Az 1479/2011. (XII.23) kormányhatározat 2012-ben kötelezővé teszi a nyílt doku-

mentumformátumok használatát a kormányzati szférában az egymás közötti és belső 

kommunikáció során, továbbá a szoftverbeszerzések során csak kivételes esetben teszi 

lehetővé a nem szabad szoftverek megvásárlását.17

A nyílt dokumentum formátumok közül elsősorban három ISO szabvány kerül elő-

térbe: Open XML, az OpenDocument és a PDF. Az újabb verziójú MS Offi ce progra-

mokban már megtalálható az OpenDocument és a PDF mentési lehetőség is. A nyílt 

forráskódú irodai csomagokban már kezdetektől fogva jelen vannak és megfelelően 

működnek ezek a formátumok.

Ami a magyarországi közoktatást is érinti, az az, hogy többször kérdésessé vált a 

Tisztaszoftver program megszűnése. A programban a köz- és felsőoktatási intézmények 

és azok dolgozói, tanulói a Microsoft egyes termékeit – így az irodai szoftvercsomago-

kat is – ingyen használhatják. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szakmai álláspontja 

szerint az intézmények szoftverszükségletét a nyílt forráskódú programok is ki tudják 

elégíteni. A tárca közleménye szerint a versenysemlegesség szem előtt tartásával, a pia-

ci verseny elősegítése érdekében megszüntethető lenne a program. Ha ez megtörténne, 

nagy teret kaphatnának a különböző nyílt forráskódú irodai szoftverek.

A Tisztaszoftver oldalán már szerepelnek a nyílt rendszereket támogató HUEDU és 

OpenEDU programok. Az oldalakon feltüntetett szoftvereket a diákok bármikor, bárhol 

használhatják. Nem kell attól félniük, hogy a licenc megállapodásuk megszűnik, hiszen 

az összes program szabad felhasználású, ingyenes. 

A HUEDU programban résztvevő iskolák Novell termékeket kapnak. Ezek a progra-

mok segítséget adnak az alapszolgáltatások, levelezések, diák csoportmunka rendsze-

rek, központi felügyelet kiépítésében. A program nemcsak a közoktatásban nyújthat 

15 What Japan Thinks: http://www.whatjapanthinks.com (Letöltés ideje: 2012. május 10.)
16 „Gartner, Inc Survey” February 8. 2011. http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1541414 (Letöltés ideje: 

2012. május 10.)
17 GÁL 2011
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segítséget, hanem a felsőoktatásban is. A Semmelweis Egyetem, a Zrínyi Miklós Nem-

zetvédelmi Egyetem és a Zsigmond Károly Főiskola is már elismerően nyilatkozott a 

rendszer eredményességéről.18 

Az OpenEDU program egy külön termékcsaládot, a SuliX szoftvercsomagot nyújtja 

a programban résztvevő iskoláknak. A SuliX kifejezetten az oktatási intézmények igé-

nyeinek fi gyelembevételével került kifejlesztésre. A csomag három nagy rendszert tar-

talmaz. A SuliXerver egy „kulcsrakész” szervermegoldás, mellyel mélyebb informatikai 

ismeretek nélkül is felépíthető és biztonságosan üzemeltethető egy oktatási intézmény 

teljes informatikai rendszere. A SuliXLearning egy újgenerációs e-learning keretrend-

szer modul. A SuliX Professional pedig egy Linux alapú desktop operációs környezet.19

Mindkét programban megtalálható a LibreOffi ce irodai szoftvercsomag.

Összegzés

Világszerte és Magyarországon az elkövetkezendő években az ingyenes szoftverek, így 

a szabad felhasználású irodai alkalmazások elterjedése is felgyorsul. Ezen programok 

közoktatásban való megjelenése példa értékű lehet az otthoni felhasználók számára. 

Ráébredhetnek az átlagos felhasználók is, hogy van élet a fi zetős programokon túl. A 

szokványos irodai feladatok elvégzésére is maximálisan megfelelnek, a kezelésük bárki 

számára nagyon könnyen elsajátítható.

A közoktatásban megfelelő alternatívát jelentenek ezek a programok, hiszen a tan-

tervi és érettségi feladatok teljesíthetők velük. 

A kereskedelmi szoftverek nyújtotta extra szolgáltatásokra, kényelmi funkciókra ke-

vés embernek van szüksége. Akinek viszont fontos a minőség, a megjelenés és egyes 

extra funkciók adta lehetőségek, azok valószínűleg továbbra is e termékcsoportot ré-

szesítik majd előnyben.

Konklúzióként az is elmondható, hogy ha már van meglévő kifi zetett irodai csomag 

licencünk, akkor nem feltétlenül érdemes váltani a nyílt szabványú programokra. Vi-

szont, ha most gondolkodunk azon, hogy valami irodai csomagot szeretnénk telepíteni 

a gépünkre, akkor mindenképp elgondolkozhatunk az ingyenes lehetőségek adta meg-

oldások mellett.
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Szentkirályi Éva1 – Pörzse Péter2 – Dr. Kerényi Mónika3

Intenzív osztályokon fertőzést okozó 

Acinetobacter baumannii törzsek vizsgálata

Bevezetés

A kórházi (nosocomialis) fertőzések és járványok egyre nagyobb arányban fordul-

nak elő világszerte.4 

„Nosocomialis fertőzéseknek azokat az infekciókat nevezzük, amelyeket a beteg a 

kórházban szerez és amelyek a kórházba való felvétel idejében még lappangó fázisban 

sem voltak jelen nála”.5 Szűkebb értelemben véve a kórházi osztályra felvett beteg 48-72 

óra múlva bekövetkező fertőzését jelenti a kórházi patogénekkel. 

Gram-negatív baktériumok 1965-óta okoznak kórházi járványt a Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC) adatai szerint.6 Leggyakoribb kórokozók között említ-

hetjük meg az Escherichia coli-t, Staphylococcus aureus-t, Staphylococcus epidermidis-t, 

Enterococcus faecalis-t, Pseudomonas aeruginosa-t, a klebsiellákat, proteusokat, 

enterobactereket, candidakat, serratiakat és acinetobactereket.7 Legtöbbjük az emberi 

szervezet normál fl órájának vagy közvetlen környezetének tagja. Általában ép immun-

rendszer mellett ritkán és akkor is csak enyhe megbetegedést okoznak, ám legyengült 

állapotban (Crohn betegség, AIDS, diabetes mellitus: cukorbetegség), illetve újszülöt-

teknél komoly fertőzések okozói lehetnek. Fontos hangsúlyozni, hogy ezek a megbete-

gedések sokszor halállal végződnek. A nem megfelelő antibiotikum megválasztása illet-

ve a túlzott mértékű antibiotikum használat jelenti a legnagyobb problémát a kórházi 

fertőzésekkel kapcsolatban. 

Az általunk vizsgált Acinetobacter baumannii (Gram-negatív baktérium) kórházi 

osztályokon, elsősorban intenzív osztályon, az egyik leggyakrabban fertőzést okozó 

kórokozó. Jelenleg még nagyon keveset tudunk virulencia faktorairól, amelyek segítik 

a szervezetben való tovaterjedését.

Acinetobacter baumannii:

Gram-negatív baktérium. Kórházi fertőzések okozója, elsősorban intenzív osztályokon 

okoz gondot. Jól bírja a kiszáradást. Antibiotikum rezisztenciája gyorsan kialakul. Be-

tegről–betegre gyorsan terjed. Ma még csak kevéssé ismertek virulencia faktorai, me-

lyek szerepet játszanak a szervezetben való elterjedésében.

1 Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar
2 Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet
3 Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet
4 LOSONCZY 2001. 71.
5 JURÁNYI 1998. 186.
6 LOSONCZY 2001. 94.
7 JURÁNYI 1998. 187.
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Acinetobacter baumannii virulenciája és virulencia faktorai:

A virulencia nem más, mint a kórokozó azon képessége, amellyel csökkenti a gazda-

szervezet ellenállóképességét. Virulenciája alacsony, amelyet virulencia faktorai növel-

hetnek. Virulencia faktorai közé sorolható: hidrofób tulajdonságuk (segíti katétereken 

stb. való megtapadását), tokjuk (fagocitózis ellen véd), vékony fi mbria (kitapadást 

segíti), hosszú fi mbria (mozgás), enzimek (zsírsavbontás által sejthártya károsítása), 

sziderophorok (életben maradást segíti vasfelhasználás által), sejtfal lipopoliszaccharid 

(toxikus szerep, antibiotikum rezisztencia), biofi lm. A virulencia faktorok környezeti – 

fertőzés esetén gazdaszervezeti – tényezőktől függően fejeződnek ki.

Biofi lm: A biofi lm nem más, mint a baktérium sejtek által termelt extracelluláris mát-

rixba ágyazott baktériumtömeg.8 Kialakulhat a fog felszínén, műanyagból készült esz-

köz vagy készülék felszínén (pacemeaker), üvegből készült eszközökön, epithél sejte-

ken, gombafonalakon, polystyrénen, szívbillentyűkön, tüdőben, középfülben. Tudjuk, 

hogy a szabadon és a biofi lmben előforduló baktérium sejtek tulajdonságai eltérnek, e 

közé sorolható az is, hogy 100-szor, 1000-szer nagyobb az antibiotikumokkal szembeni 

ellenálló képessége a biofi lmben lévő baktérium sejteknek, mint a szabadon lévőknek, 

ezáltal krónikus fertőzések kialakulását segíti elő a biofi lm megjelenése a szervezet-

ben.9 A biofi lm jelenlétének a lélegeztetéshez kapcsolódó tüdőgyulladás kialakulásánál 

különösen fontos szerepe van.10 Kialakulását a következő ábra szemlélteti:

1. ábra: Biofi lm kialakulásának folyamata11

1. Felszínhez kötődés, adhézió. Ez az egyik legjelentősebb folyamat a fertőzés korai 

fázisában. Fimbriák, adhezineknek van ebben nagy szerepe.

2. Nagy mennyiségű extracelluláris poliszacharid mátrix termelése baktériumsejtek által.

3. Újabb és újabb baktériumsejtek betelepedése. Más fajok sejtjei is betelepülhetnek, 

ekkor beszélünk bakteriális konzorciumról.

4. Kolonizáció, baktériumsejtek rohamos tempóban szaporodnak.

5. Leváló baktériumsejtek által való tovaterjedése a biofi lmnek, amely hozzájárul a fer-

tőzés gyors elterjedéséhez a szervezetben.

8 HOIBY ET. AL. 2010. 322.
9 HOIBY ET. AL. 2010. 323.
10 KING ET. AL. 2009. 419.
11 http://www.ecogien.ie/DF_Biofi lm.htm



346    I    X. GRASTYÁN KONFERENCIA

Mint azt az előzőekben már említettem a biofi lm kialakulása fontos az antibioti-

kumokkal szembeni rezisztencia kialakulásánál. Ezzel kapcsolatosan lényeges kiemel-

ni, hogy a mutáció valószínűsége a biofi lmben lévő baktérium sejteknél nagyobb, ez 

viszont elősegíti, hogy a sejtek ellenállóbbak legyenek az antibiotikumokkal szemben.12 

Biofi lmet alkotó baktérium sejteknél nő a géntranszfer gyakorisága is,13 így viszont egyik 

sejtből a másikba antibiotikum rezisztenciáért felelős gének juthatnak át. A biofi lmen 

belül elhelyezkedő baktériumok szimultán képesek többfajta enzimet kibocsátani kör-

nyezetükbe, ezzel is hozzájárulva az antibiotikum rezisztencia kialakulásához.14 Ezek 

képesek az effl ux pumpák működését is felgyorsítani, ezáltal segítik a baktérium sejtből 

kipumpálni a bejutott antibiotikumot.15 Boles és Singh mutatta ki, hogy az endogén, 

sejten belüli oxidatív stressz növeli az antibiotikum rezisztencia lehetőségét biofi lmet 

alkotó baktérium sejtek esetében.16 

Fimbria képes agglutinálni 0-s emberi vércsoport erythrocytájával mannóz, vagy 

galaktóz jelenlétében.17 A fi mbriáknak szerepük van a felszínhez való kita-

padásban. 

Tok poliszacharid jelenléte esetén a baktérium ellenállhat a vérszérum anti-

bakteriális hatásának.18 

Szérumrezisztencia kialakulásához a lipopoliszacharid hozzájárulhat.19 Kísérletek 

során azt tapasztalták, hogy a vérszérumban hosszú ideig túlélő törzsek cse-

kély mértékű biofi lmet termelnek.20

Sziderofór kibocsátással a baktériumok megkötik a környezetükben lévő vasat, 

amely életben maradásukhoz szükséges. Maguk a sziderofórok fehérjék. Jel-

lemzően vashiányos állapotban termelődnek.

Korábban már tapasztalták, hogy több virulencia faktor együttes jelenléte növeli a 

szervezetben való tovaterjedés valószínűségét.21 Azt is ismerjük ma már, hogy a virulencia 

faktorok a környezeti tényezők hatására- fertőzésnél gazdaspecifi kusan-fejeződnek ki.22 

Amennyiben jobban megismerjük a virulencia faktorokat és az antibiotikum rezisztenci-

át úgy hatékonyabban tudjuk megelőzni illetve leküzdeni a fertőzéseket és járványokat.

Célkitűzés

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Orvosi Mikrobiológiai 

és Immunitástani Intézetébe pécsi intenzív osztályokról érkezett mintákból izolált 

multirezisztens Acinetobacter baumannii törzsek virulencia faktorainak vizsgálata.

12 HOIBY ET. AL. 2010. 323.
13 HOIBY ET. AL. 2010. 323.
14 HOIBY ET. AL. 2010. 323.
15 HOIBY ET. AL. 2010. 323.
16 HOIBY ET. AL. 2010. 324.
17 BRAUN-VIDOTTO 2004. 842.
18 RUSSO ET. AL. 2010. 3998.
19 KING ET. AL. 2009. 415.
20 KING ET. AL. 2009. 418.
21 KING ET. AL. 2009. 419.
22 KOCSIS-EMŐDY 2003. 10. 
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Anyagok és módszerek

Tápfolyadékok:

Triptical soy broth tápfolyadék (TSB) (Scharlau Kft.): 30 g port feloldunk 1L vízben. 15 

percig autoklávozzuk 121oC-on.

Táptalajok:

Mueller-Hinton táptalaj (BioRad kft): 35 g port 1 l vízben 5 percig összekeverünk, felfor-

ralunk. Autoklávozunk 121oC-on 15 percig, majd kiöntjük a táptalajt. 

Chrom-azurol S (CAS) táptalaj:

Törzs oldatok:

2mN CAS oldat (0.121 g CAS 100ml desztillált vízben oldva.)

1mM Fe oldat (1mM FeCl 6H
2
O 10mM HCl)

0.2 M 5-szulfoszalicilsav oldat

Elkészítés:

piperazin oldat: 4.307 g piperazin 30 ml vízben oldva pH 5.6 6,26 ml cc HCl-val

0.0219g hexadeciltrimetilammónium bromid (HDTMA) 50ml vízben elkeverve majd 

ehhez 7,5 ml CAS oldatot, 1,5 ml Fe-oldatot, a piperazin oldatot, 2 ml 5-szulfoszalicilsav 

oldatot adunk és kiegészítjük vízzel 100 ml-re. 

Táptalaj: Az előbbi oldatból adunk 1:1 arányban még folyékony minimal agar táptalaj-

hoz, amely 4% glukózt és 3% agart tartalmaz. Igy végső formában a glukóz koncentrá-

ció 2%, a táptalaj agaróz tartalma 1,5% lett.

Festékek:

Kristályibolya oldat: 2% formalin, 0,5% etanol, 0,13% kristályibolya festék.

Biofi lmképzés vizsgálata: 

A törzseket TSB illetve LB tápfolyadékba oltottuk. 24 órán át 37 OC – on inkubáltunk. Ezt 

követően eltávolítottuk a tápfolyadékot, majd mostunk. Kristályibolya oldattal történő 

festést követően desztillált vízzel történő átmosás következett.

Agglutináció:

Tok poliszacharid keresztreakció kimutatása latex agglutinációval

Egy cseppnyi PASTOREX Escherichia coli K1 Meningitis kit (Bio-Rad Kft.) teszteréből 

kicseppentve latexre, majd ebben egy inokulumnyi baktérium mennyiség elkeverve. 

Agglutinátum kiválás megfi gyelése pár percen belül. Negatív kontrollnak a kit negatív 

kontrollját használtuk.

Fimbriális adhezinek kimutatása hemagglutinációval

Vizsgálatunkhoz egészséges embertől származó, alvadásgátolt vérrel dolgoztunk. Az il-

lető antibiotikum kezelésen nem esett át. A vért 2500 rpm-mel 5 percig lecentrifugáltuk, 

majd a vérsavót éltávolítottuk. A eltávolított szérum mennyiségével azonos mennyiségű 

fi ziológiás sóoldatot adtunk a vörösvértestekhez, majd lecentrifugáltuk. A műveletet 

még egyszer megismételtük, végül 8%-os vörösvértest szuszpenziót készítettünk. Az 

így elkészült oldatból tárgylemezre egy cseppnyi vörösvértest szuszpenziót kitettünk 

s ezután belekevertük a baktériumot. Pár perc elteltével megnéztük bekövetkezett-e a 

vörösvértestek agglutinációja.
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Szérumrezisztencia:

5 ml fi ziológiás sóoldatba (Braun) szuszpendáltuk a lecentrifugált baktériumtenyésze-

tet. 600 nm-en beállítottuk a csíraszámot 3x108 értékre McFarland standard alapján. 106, 

majd 105 higításokat készítettünk Eppendorf csőben. Az utolsó higításból 10 mikrolitert 

kivettünk és hozzáadtuk 90 mikroliter vérszérumhoz, majd összekevertük. Ebből 10 

mikrolitert a nulladik, majd harmadik órában kivettünk és Mueller-Hinton táptalajt tar-

talmazó petricsészére csorgattunk. 24 órán át 37 oC-on inkubáltunk.

Sziderofór kimutatása:

CAS táptalajra kiszélesztettük a baktériumokat, majd 24 órán keresztül 37 oC-on 

inkubáltunk.

Eredmények és következtetések

Biofi lmképzés vizsgálata: 

2. ábra: Biofi lmképzés vizsgálata

Agglutináció:

Tok poliszacharid keresztreakció kimutatása latex agglutinációval

3. ábra: Tok poliszacharid keresztreakció kimutatása
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Fimbriális adhezinek kimutatása hemagglutinációval

4. ábra: Fimbriális adhezinek kimutatása

Szérumrezisztencia:

5. ábra: Szérumrezisztencia vizsgálata

Sziderofór kimutatása:

6. ábra: Sziderofór kimutatása
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Biofi lmképzés vizsgálata: Biofi lmképzés mértéke törzsenként változó. Az eltérő mér-

tékű biofi lmképzés feltételezhetően különböző erősséggel kifejeződő génekre vezethe-

tő vissza. Eredményeink azt mutatják, hogy legnagyobb valószínűséggel a virulencia 

faktorok közül a biofi lmnek lehet nagy jelentősége a baktériumok szervezetben való 

kolonizációjában és túlélésében.

Tok poliszacharid keresztreakció és fi mbriális adhezinek kimutatása: Sok törzsnél 

sikerült kimutatnunk keresztreakciót a Escherichia coli K1 tokjával reagáló latex teszttel 

illetve a hemagglutinácóval a fi mbriális adhezint. A pozitív törzsek aránya mégsem volt 

olyan nagymértékű, hogy utalt volna e virulencia faktorok nagyobb szerepére az infek-

ció kialakulásában és fennmaradásában.

Szérumrezisztencia: Kis mértékű. A szérumrezisztens törzsek valószínűsíthetően vi-

rulensebbek.

Sziderofór kimutatása: Egy törzs volt, amely nem rendelkezett sziderofórral, az ösz-

szes többi igen. A sziderófor jelenléte a törzsekben a törzs patogenitásában játszhat 

szerepet.

Összefoglalás

Világszerte egyre nő a kórházi fertőzések aránya. A halálozási arány magas! Intenzív 

osztályok különösen érintettek. Az utóbbi időben megugrott a Gram-negatív baktériu-

mok által okozott fertőzések aránya.

Kísérletünk során 23 multirezisztens Acinetobacter baumannii törzs virulencia fak-

torainak a kimutatása volt a célunk. Néztük a biofi lm képzést, tok poliszacharid és 

fi mbriális adhezinek jelenlétét, a szérumrezisztenciát és a sziderofór termelést. Tok 

poliszacharid keresztreakció és fi mbriális adhezin a törzsek többségénél kimutatható 

volt, szérumrezisztens törzs kevés van. Biofi lm képzés és sziderofórok termelés nagy-

mértékű. Eredményeink azt mutatják, hogy a biofi lm képzésnek és a sziderofóroknak 

lehet nagy szerepe a baktérium emberi szervezetben való gyors elterjedésében.
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Dóra Szvath 

The Power in the Hands

The Importance of Non-Verbal Communication in Oral Presentations

Introduction

To be honest, the movements of my hands are essential means of communication 

for me. They are important in expressing my thoughts, sometimes I even feel 

unable to form a complex sentence when I have to carry two heavy bags in my hands. 

Hand gestures are inevitable in my everyday life, but when I was thinking about them 

from a researcher’s point of view, I became curious about the other side of the coin as 

well: how important they are for the other person in interpreting my ideas. Do other 

people pay any attention to my hands at all? Do they put any emphasis on each other’s 

hand movements while they are talking to one another? If they do, what do they think 

about them? 

In this paper, I would like to take a closer look at this problem with the help of 

TED presentations. TED is the abbreviation of “Technology Entertainment and Design,” 

which were the three fi elds included in the repertoire of TED conferences. It started in 

1984 as a conference devoted to “ideas worth spreading.” In the course of time, it became 

even more popular. TEDTalks, the website of TED, began as an attempt to share what 

happens in the conferences. Now, with the help of it, anyone can watch presentations 

on good ideas, and due to their accessibility they are there for entertainment, extending 

knowledge and research.1 

This article gives a shortened account of my BA thesis, which I wrote as an English 

major of the BA programme in the University of Pécs in 2011, about the analysis of two 

TED presentations focusing on the presenters’ hand gestures and the results of three 

interviews made with three Hungarian 3rd year BA students of the University of Pécs, 

majoring in English.

 Data Collection Instruments

The presentations I used were downloaded from the offi cial TED website, where 

anybody can watch and download them for free. In the slow process of the detailed 

analyses, I used Windows Media Player to watch the presentations and to collect the 

snapshots, which I used in the Appendices of my thesis. 

The interviews also required Internet access. They were made via e-mail, because 

the participants were all 3rd year university students writing a BA thesis. Owing to this, 

they had a very busy semester, and instead of meeting in person, they got an e-mail 

from me with a structured interview.

1 TED
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Participants and Procedure

The participants of the research were three Hungarian 3rd year students of the University 

of Pécs, majoring in English: Adél, Inez and Dénes (the names were pseudonyms, chosen 

by the participants). They passed the Profi ciency Exam at the University of Pécs, which 

denotes that their language profi ciency level of English was C1. Besides that, all of them 

participated in Oral Presentation Skills courses, and they held presentations in English 

in several courses about various topics. 

The students were asked to watch two TED presentations on the Internet, to which I 

sent them the links in my e-mail. I asked them to avoid the subtitles, and they followed 

my request. After that, they had to answer my questions. The participants could write 

as detailed answers as they wanted, no limitations were set up. When they returned the 

questions with their answers, I started reading them and comparing their content to my 

conclusions and impressions which I drew from my own analysis of the presentations.

The Movements of the Hands 

Mimicry, glance, vocal sounds, postures, proxemic behavior and hand gestures are all 

channels of non-verbal communication (NVC), but due to the lack of space I focus only 

on the latter in this paper. These gestures involve the movements of the hands and arms, 

which according to McNeill always occur in conjunction with the speech.2 The use of 

space in speech is a tool that makes the process of cognition interactively available, and 

this makes the movements of the hands serve as ‘windows’ into the mind.3 

McNeill differentiated among four basic types of hand gestures.4 The most frequent 

type in daily use is gesticulation, which is a “motion that embodies a meaning related 

to the accompanying speech.5” For instance, if the speaker talks about how a tree fell in 

his neighborhood, he would probably tilt his upheld hand or arm from one side to the 

other, signaling what he means. This hand gesture could be understood in an entirely 

different way if he was trying to explain the collapse of a building, or the shutting of 

something, it would not mean the fall of a tree. 

In contrast to gesticulation, in the case of a sign, the meaning always stays the same. 

In American Sign Language, the sign for tree is shown by the right arm extended upward 

with open palm above the horizontally held left arm. This sign looks like a schematic 

tree, and it iconically depicts the same meaning in all cases.6 

Emblems are in some respect similar to signs, although they are more fl exible in form 

and meaning. They are conventionalized hand gestures, and their meanings vary from 

culture to culture. Such a sign is the well known thumb up symbol. In many countries, 

it is used for showing that something is alright, but for many European nations it means 

“one” while Japanese people can interpret it as “fi ve.”7 

2 MCNEILL 2000. 1.
3 MCNEILL 2000. 11−12.
4 MCNEILL 2000. 1.
5 MCNEILL 2005. 5.
6 MCNEILL 2000. 2.
7 PEASE − PEASE 2004. 110.
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The elements of the last basic group of hand gestures, pantomimes, do not present 

such cultural dangers. They are signifi cant gestures without speech, a complex, 

sequential, dumb show, which does not accompany speech. If the teacher asks the 

students in the class “What is a vortex?”, and after uttering this sentence twirls in the 

air with her index fi nger, she acts out a pantomime.8 

Besides the above mentioned hand gestures, hand-pointing is also worth 

mentioning. It is a basic mode of sharing attention with other people, a communicative 

bodily movement which projects a vector, the direction of which is determined by 

the context, “by the conceived spatial location, relative to the person performing the 

gesture, of a place or thing relevant to the current utterance.”9 According to Enfi eld, we 

can distinguish between two basic types of hand-pointing. The “bigger” one is called 

B-point, and it involves the movement of the whole arm. In the case of “small” pointing, 

S-point, only the hand points at the object which is under discussion.10 

Further groups of the movements of the hand are concerned with those hand 

gestures which refl ect a metaphor “related to idiosyncratic, imagistic ways of thinking 

in-the-moment.11” For instance, in the case of referential gestures, we can draw, model 

or represent entities with our hands. When we extend our thumb and index fi nger at 

right angle in both hands and join them, it can refer to a frame of a picture as a concrete 

reference by modeling the entity, or if it is used in the abstract sense, it can also refer to 

a framework, a structure.12 

Some metaphoric gestures are strongly attached to the structure of the utterance 

which they accompany. Discourse gestures, such as counting elements or logical points 

on the fi ngers are signifi ers of the speaker’s thought process. Another group of hand 

movements focuses on rather the intention and the attitude of the speaker. With 

these hand gestures he can enact a speech act; that is the reason why they are called 

performative gestures. When the speaker “sweeps away” an idea, he performs dismissal 

with his hand.13  

These categorizations do not take into account an important aspect of NVC: the 

expression of feelings and personality. If someone tends to plunge her hands into her 

pockets in a gathering, it signifi es that she does not want to talk; but if she pulls her 

hands out of her pockets and shows her palms while talking, she acts out the universal 

hand gesture of honesty.14 These signs are important to pay attention to, because they 

give information on the speaker, and with the help of them we get an opportunity to get 

to know our interlocutor’s personality, mood and attitude. In my analysis I call this type 

of hand movements emotional hand gestures. Personal hand gestures also constitute 

a separate category by referring to those hand movements, which are often used by 

the speaker and cannot be classifi ed as a member of the other groups. They can be 

shared with other people, but their function and the speaker’s choice of when or in what 

sort of situations to use them, makes them unique. This way they become personal 

characteristics of the speaker.

8 MCNEILL 2000. 2.
9 ENFIELD 2009. 92.
10 ENFIELD 2009. 91.
11 CIENKI − MÜLLER 2008. 1.
12 CIENKI 2008. 8.
13 CIENKI 2008. 8.
14 PEASE − PEASE 2004. 33−34.
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Personal, emotional, metaphoric hand gestures, deictic pointing, gesticulation, 

pantomime, emblems and signs are essential means of effective NVC besides all its sub-

channels. In order to make his performance enjoyable, the presenter must be aware of 

this and his audience’s NVC. According to Kosóczki, “there are two obstacles that can 

hinder the speaker in achieving this goal. Listeners can misinterpret the message or they 

might not pay attention to the speaker because their interest is not stimulated enough.15” 

With the help of proper gestures and hand movements the presenter becomes able to 

deliver the core message. In the following chapter I take a look at two TED presentations 

in order to observe how effective NVC can be realized focusing on hand gestures and 

what the reaction of the audience (in my case, of the three participants’) is.

Hand Gestures in Two TED Presentations

 

Presenters and Gestures 

I began my research by looking for the best presentations for my analysis. I was thinking 

of people who need to use their hands signifi cantly because of their profession. This 

idea inspired me to analyze presentations performed by conductors. 

The fi rst presentation I analyzed was “Lead Like the Great Conductors16” performed 

by the Israeli conductor, Itay Talgam. Besides the Tel-Aviv Symphony Orchestra, he 

conducted many orchestras in Europe, and he also performed with the St. Petersburg 

Philharmonic Orchestra. The other speaker17 is also a conductor, Benjamin Zander, 

who is the conductor of the Boston Philharmonic. Both of them are very successful 

speakers, and they hold presentations regularly. Zander is a native speaker of English, 

while Talgam learnt it as a foreign language. Still, he speaks English fl uently, so both of 

them were easy to understand for the students I interviewed. In the following, I attempt 

to compare the two speakers focusing on their hand gestures.   

In his presentation, Talgam talked about the behavioral styles of conductors. 

He showed videos about them and talked about the differences in their methods of 

conducting. Due to the short intercuts, the presenter was not always visible during his 

20-minute and 31-second-long speech in the video. For my research, those moments 

were crucial when his hands can be seen, which amount to 12 minutes and 58 seconds. 

In the case of Zander, his hands could be seen altogether for 13 minutes and 6 seconds 

in the course of his 20 minute 25 second-long presentation.

In this time interval, I could differentiate among 361 hand gestures in Talgam’s 

speech, while 403 in Zander’s. By both speakers discourse gestures were used most 

frequently: it was 135 in Talgam’s case and 193 in Zander’s. They were used for stress or 

to mark separate categories, as in the case of noise as opposed to music by Talgam as it 

can be seen at 00:47   −00:48 in the video. 

According to Pease and Pease, the choice of which hand refers to which category 

is based on the speaker’s opinion about the topic. It means that a right-handed person 

uses his right hand for referring to the concept which he considers positive. The same 

applies to Talgam as well who refers to music with his right hand.18 The fact that he is a 

15 KOSÓCZKI 2010. 3.
16 TALGAM
17 ZANDER
18 PEASE − PEASE 2004. 127−128.
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right-handed person can be proved with the help of one of his other hand gestures. As 

can be seen at 08:04, in his gesticulation he uses his right hand to imitate writing. Based 

on these two gestures, we can conclude that he is a right-handed person, who prefers 

music to noise, even without knowing that he is a conductor.

Not only the opinions, but also the emotions were unveiled by the hands. It happened 

many times during Zander’s speech who used 37 such hand gestures. For instance, he 

often clenched his hands together, like at 00:52. According to Pease and Pease, this hand 

gesture is a sign of frustration.19 The gesture at 01:05 is also an example for emotional 

hand movements. When Zander was talking about his experiment, and uttered that he 

knew its outcome, he started rubbing his palms together, which revealed that he was 

waiting for something positive to happen.20 

Similarly, neither Talgam’s feelings could remain hidden; especially when he 

became disappointed because the audience did not wait long enough for his conducting 

(05:29). Compared with Zander, Talgam in this particular presentation  did not give 

the semblance of a distinctly emotional presenter in terms of his hand movements: He 

performed only 14 such gestures during his speech, which is approximately one third 

of his colleague’s. 

Almost the same number of abstract referential gestures (12) was used by Talgam. In 

two cases they were combined with small points, when he pointed at his other hand, with 

which he was performing a referential gesture (06:07). His B-points were independent 

from other types of gestures, like at 06:32. Zander’s B-points were similar (11:14). He 

used S-point as well, to refer to something relevant in the conceived spatial location. 

During the analysis of the hand pointing gestures of the speakers, I found that the 

S-points and B-points can also be used for referring to relevant objects which are not 

exactly in the actually conceived space, but rather represented in the speaker’s mind, in 

an imagined space. For instance, in the above mentioned B-point of Talgam, he pointed 

up to refer to God and Mozart, although neither of them was visible there when he 

performed his hand gesture. 

Besides these, concrete referential gestures were also commonly used. At 17:34, 

Zander referred to the postures in which conductors are usually depicted on the front of 

CDs. He used this type of gesture six times in his presentation, while Talgam performed 

concrete referential gestures ten times altogether. The number of referential hand 

movements, concrete and abstract together, gives information on the speakers’ method 

of thinking. Zander used 12 referential gestures (concrete and abstract taken together), 

while Talgam 22, which might mean that he tends to think in metaphors more than his 

colleague, who proved to be a more emotional presenter than him. 

Both presenters performed some emblems. Zander used four, Talgam performed 

six, for instance, when the latter thanked the audience by putting his palms together 

and bending his hands forward (20:39). The same tendency appeared in the case of 

performative hand gestures as well: Talgam used six, while Zander only one when he 

was modifying the posture of a man in the audience (03:53). 

Of the two speakers, only Talgam used signs. He performed six conducting signs, 

which behave similarly as the signs of sign language. Speech is absent also in this case, 

and the meanings of the movements are fully conventionalized (00:40). Pantomimes 

were infrequent: actually, none of the presenters performed any. 

19 PEASE − PEASE 2004. 132.
20 PEASE − PEASE 2004. 129.
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Besides these categories I managed to differentiate personal gestures in both 

speakers’ cases. Talgam had a signifi cant hand movement every time he was searching 

for the best word or when he was waiting for the next idea to come. He moved his hands 

fast in the shape of a circle (01:02). 

Zander used his personal gesture in those cases, when he was searching for a solution 

to how to continue his speech, or when he was happy that his audience understood him 

−in these cases the audience was laughing. He also performed it when he did not want 

to use his hands; it functioned as a “standby-mode.” In such occasions, he clapped his 

hands once, and then held them for some seconds (09:28). Personal gestures are the 

characteristics of the two conductors: They are like fi ngerprints, of which everyone can 

have a similar one to another person’s, but if we take a closer look at them, we see that 

all of them are unique.

All the gestures are included in the table below, with the exact number of them for 

comparison. 

The Hand Gestures Used By the Two Presenters

Gesture Type Itay Talgam Benjamin Zander

Sign 6 0

Gesticulation 99 100

Pantomime 0 0

Emblem 6 4

Abstract Referential 12 6

Concrete Referential 10 6

Discourse Gesture 135 193

Performative Gesture 6 1

S-Point 42 31

B-Point 10 14

Emotional Gesture 14 37

Personal Gesture 21 11

Sum-total 361 403

Results and Discussion

The fi rst series of questions in the interview was concerned with Itay Talgam’s 

presentation. Inez highlighted the importance of Talgam’s body language, which made 

it easier for her to understand the topic. In another answer she wrote that Talgam’s 

presentation would have been senseless without his gestures. The two girls included in 

their answers (in different phrasing) to the same question that Talgam’s hand gestures 

made the topic clearer. Adél said that they “helped to convey his message,” in Inez’s 

opinion they made the topic understandable. Dénes highlighted the personal aspect: 

Based on the speaker’s hand gestures he got the impression that Talgam is an energetic, 

“bit quirky” presenter always hearing music in his head. 

The second group of questions was about Benjamin Zander’s presentation on music 

and passion. The participants had to answer the same questions as before. They had 

similar opinions of the presentation: all of them were amazed by the “passionate” 

(Dénes) or “elevated way” (Adél) Zander performed his speech, or his “enthusiasm” 
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(Inez). Inez highlighted, that Zander’s speech was very emotional, “full of sentiments” 

which agrees with the result of my analysis too. 

When I asked specifi cally about the hand gestures, Dénes thought that the 

presenter was the “anathema of stillness” due to his “wild, broad gestures,” while Adél 

understood them as aids to make the message of the speaker clear − which means that 

she attributed to them the same functions which gesticulations and discourse gestures 

serve. Inez emphasized that his gestures helped him in expressing his feelings and 

making his presentation “more powerful, more intense.” In this case, the two girls’ 

opinions together matched with mine. 

In general, the participants gave divergent answers to my questions, because they 

are individual persons with unique ways of thinking, and they perceive non-verbal 

communication differently. Still, the similarities, for instance when both girls pointed 

out the heart touching message of Zander’s speech shows that hand gestures and NVC 

signs in general can be interpreted in the same way by different persons. Also, Inez’s 

comment that she was moved by the presentation means that she was emotionally 

affected by what she heard and saw.

 Besides that, all the participants were able to answer the questions about the 

speaker’s hand gestures, meaning that they recognized them without previously calling 

their attention to them. This answers my research question that hand movements affect 

people, they are detected by other persons, and they evoke a reaction in them – at least 

people recognize the other person, will even remember some of his hand gestures and 

can elaborate on them afterwards. 

Conclusion

As I was writing this study, I learnt a lot about NVC and hand gestures. I managed to 

extend my communicational horizon, and I could understand even more of what people 

in my surrounding want to tell. I am an intuitive person, and I believe that sometimes 

I can feel the other person’s sentiments or guess what he is thinking about. Now, after 

studying NVC, I have the impression that I cannot only feel what others feel, but I can 

also see it (to some extent). It is a fantastic, inherent ability, which everyone possesses; 

but we use it unconsciously, as it could be seen in the case of the three participants. 

They managed to detect the meaning behind the gestures of the presenters, and they 

could also write about them. Still, I believe that the real success comes at that moment 

when this ability becomes conscious, when we can get to know what we see. 

With my study I attempted to show the importance of NVC in understanding 

presenters and in forming impressions. One study for this project is not enough and, 

naturally, this work also has limitations. When I came across a study conducted by 

Montredon, Amrani, Benoit-Barnet, Chan You, Llorca and Peuteuil, I realized what a 

great job I face. In their research, the team analyzed Jacques Derrida’s gestures in a short 

part of an interview.21 By working in a team, they could reduce the subjectivity, which is 

almost inescapable when categorizing gestures. I made the analysis alone, although I did 

it two times, still, my subjectivity probably affected the outcome to some extent. 

In spite of that, the topic deserves further research. I observed a tendency about 

which I did not care in my study because of the limited space. I had the impression 

21 MONTREDON − AMRANI − BENOIT-BARNET − CHAN YOU − LLORCA − PEUTEUIL 2008. 171−194.
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that the amount of certain gesture types increases with time in a speech. For example, 

in Benjamin Zander’s case the number of emotional gestures marking embarrassment 

reduced in the course of time, and the number of discourse gestures increased. In the 

future it could be a subject of further research to analyze the relationship of gestures 

and time.

Furthermore, I did not have the chance to explore the reasons for the absence 

of pantomimes. They were not performed in the two presentations, although both 

presenters had the opportunity to use them. It would be useful to fi nd and analyze 

instances for pantomimes in other presentations in order to study their nature.

The results of further studies focusing on NVC could be made use of in communication 

trainings for businessmen, TV announcers, teachers, students, or anyone who holds 

presentations regularly, because body language is “spoken” by everyone in the world, 

and knowing each other’s way of expressing thoughts through NVC can truly be a key 

of success in social interaction and presenting ideas. 
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Takács Péter Nándor

Rombikus kengyelű dák ezüstfi bulák 

a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményében1

Bevezetés

Az elmúlt közel 150 év kutatásainak és felfedezéseinek köszönhetően napjainkra mint-

egy 120 lelőhelyről ismerünk dák ezüstleleteket,2 mely tárgyak többsége a Kr.e. 1. sz. 

– Kr.u. 1. sz. közötti időszakból származik.3 Mindezek alapján egy a korszakban – a 

területen végbemenő gazdasági fellendülés következtében4 – virágkorát élő ötvösművé-

szetet feltételezhetünk, amelyet a nagy számban előkerülő régészeti leletek éppúgy alá-

támasztanak, miként a különböző ikonográfi ai és írott források is. A dák területen elő-

kerülő ezüstleletek egyik legnépesebb csoportját a különböző fi bulák alkotják, amely 

ruhakapcsoló tűknek formai szempontból számos különböző típusát gyártották.5

Jelen dolgozat témája egy ilyen, a korszakban megjelenő speciális fi bula-típusnak, 

a rombusz alakú kengyellel rendelkező dák fi buláknak a Magyar Nemzeti Múzeumban 

őrzött darabjainak a bemutatása, valamint magának a tárgytípusnak az általános ismer-

tetése.

Rombikus kengyelű dák ezüstfi bulák a Magyar Nemzeti Múzeumban

A Magyar Nemzeti Múzeumban számos dák ezüsttárgyat őriznek, amelyek Erdély te-

rületéről kerültek az intézmény gyűjteményébe, vétel-, csere- vagy ajándékozás követ-

keztében. A részint ismert, nagyobb részben azonban ismeretlen lelőhelyről származó 

leletek között mintegy 30 db fi bula található, amelyek között egy szűkebb csoportot 

alkotnak azok a ruhakapcsoló tűk, amelyek rombusz alakú kengyellel rendelkeznek. A 

továbbiakban e példányok bemutatása következik:

1. Rombikus kengyelű fi bula (1. tábla 1. kép)

Ezüstből készült dák fi bula bilaterális 5-5 spirálmenetből álló kereszttaggal, spirálrugós 

tűszerkezettel, négyzetes tűtartó lemezzel és lapos rombusz alakú kengyellel, amelyen 

díszítés nem látható. A tárgy vétel útján került az intézmény gyűjteményébe 1875-ben. 

Lelőhely: Cserbel/Cerbăl; leltári szám: 1875.77.4; hossza: 8,8 cm; a kengyel legnagyobb 

szélessége: 2,1 cm; a kereszttag szélessége: 3,9 cm.

Irodalom: FETTICH 1953. 156. Taf. XXVI/6.

1 Ezúton szeretném megköszönni dr. Szabó Ádámnak, hogy a leletek feldolgozását lehetővé tette számomra.
2 GLODIARIU 1980. 45.
3 HOREDT 1973a. 151.
4 VÉKONY 1989. 72–74.
5 GLODIARIU 1980. 50.
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2. Rombikus kengyelű fi bula (1. tábla 2. kép)

Ezüstből készült dák fi bula bilaterális 5 ill. 6 spirálmenetből álló kereszttaggal, spirál-

rugós tűszerkezettel, négyzetes tűtartó lemezzel és lapos rombusz alakú kengyellel, 

amelyen díszítés nem látható. A tárgy vétel útján került az intézmény gyűjteményébe 

1875-ben. Lelőhely: Cserbel/Cerbăl; leltári szám: 1875.77.4; hossza: 8,6 cm; a kengyel 

legnagyobb szélessége: 1,9 cm; a kereszttag szélessége: 4,4 cm.

Irodalom: FETTICH 1953. 156. Taf. XXVI/7.

3. Rombikus kengyelű fi bula (1. tábla 3. kép)

Ezüstből készült dák fi bula bilaterális 7-7 spirálmenetből álló kereszttaggal, spirálru-

gós tűszerkezettel, elkeskenyedő tűtartó lemezzel és ívelt, rombusz alakú kengyellel, 

amelyen poncolással kialakított díszítés látható. A tárgy a Nagyváradi Királyi Ügyészség 

ajándékaként került az intézmény gyűjteményébe 1944-ben. Lelőhely: Kágya/Cadea; 

leltári szám: 1944.2.2; hossza: 11,2 cm; a kengyel legnagyobb szélessége: 2,9 cm; a ke-

reszttag szélessége: 4,7 cm.

Irodalom: FETTICH 1953. 161. Taf. XXXVII/1., XXXVII/1.

4. Rombikus kengyelű fi bula (1. tábla 4. kép)

Ezüstből készült dák fi bula bilaterális 10 ill. 7 spirálmenetből álló kereszttaggal, spirál-

rugós tűszerkezettel, elkeskenyedő tűtartó lemezzel és ívelt, rombusz alakú kengyellel, 

amelyen poncolással kialakított díszítés látható. A tárgy a Nagyváradi Királyi Ügyészség 

ajándékaként került az intézmény gyűjteményébe 1944-ben. Lelőhely: Kágya/Cadea; 

leltári szám: 1944.2.3; hossza: 10,4 cm; a kengyel legnagyobb szélessége: 2,7 cm; a 

kereszttag szélessége: 4,8 cm.

Irodalom: FETTICH 1953. 161. Taf. XXXVII/2., XXXVII/2.

5. Rombikus kengyelű fi bula (1. tábla 5. kép)

Ezüstből készült dák fi bula bilaterális 4-4 spirálmenetből álló kereszttaggal,6 spirálru-

gós tűszerkezettel, elkeskenyedő tűtartó lemezzel. A tű sérült. Az ívelt, rombusz ala-

kú kengyelen, poncolással és pontkörök alkalmazásával kialakított díszítés látható. A 

tárgy a Nagyváradi Királyi Ügyészség ajándékaként került az intézmény gyűjteményébe 

1944-ben. Lelőhely: Kágya/Cadea; leltári szám: 1944.2.4; hossza: 8,5 cm; a kengyel leg-

nagyobb szélessége: 2,5 cm; a kereszttag szélessége: 3,1 cm.7

Irodalom: FETTICH 1953. 161. Taf. XXXVII/3., XXXVII/3.

6 A kereszttag mindkét oldalon sérült.
7 A kereszttag mindkét oldalon sérült.
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1. tábla: Rombikus kengyelű dák ezüstfi bulák a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményében
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Rombikus kengyelű dák ezüstfi bulák8

A fentebb ismertetett fi bulákhoz hasonló ruhakapcsoló tűk viszonylag kis darabszám-

ban és aránylag kevés lelőhelyről ismertek a kutatás számára. A továbbiakban a tárgytí-

pus általános ismertetése következik:

A rombusz alakú kengyellel rendelkező fi bulák kutatástörténete szorosan össze-

függ a dák ezüstkincsek kutatásának történetével. Jóllehet a különböző ezüstleletek 

már a 19. századtól ismertté váltak, a korai publikációk inkább az egyszerű anyagközlé-

sek szintjén maradtak, és az egyes tárgytípusok alaposabb elemzésével és értékelésével 

nem foglalkoztak. Az első olyan munka, amely részletesebben foglalkozik a rombusz 

alakú kengyellel ellátott fi bulákkal, Kurt Horedt nevéhez köthető. 1973-ban megjelent 

tanulmányában9 a szerző – hasonlóan a többi dák ezüstleletekben megjelenő tárgy-

csoporthoz – tipológia és kronológia szempontjából is vizsgálta ezen ruhakapcsoló tű-

ket. Aurel Rustoiu 1997-es monográfi ájában,10 amelyben valamennyi a mai Románia 

területéről előkerült késő-vaskori fi bulát feldolgozta, külön csoportként foglalkozott 

a rombikus kengyelű fi bulákkal is. Munkájában némiképp módosította K. Horedt ti-

pológiai felosztását, kronológiára vonatkozó megállapításait továbbfejlesztve azonban 

konkrét időszakhoz kötötte ennek a tárgytípusnak az elterjedését és használatát.

A rombikus kengyelű fi bulák alaktani szempontból meglehetősen egységes képet 

mutatnak. Általában 6-10 cm nagyságban készültek, többnyire 5-10 spirálmenetből 

kialakított bilaterális kereszttaggal, spirálrugós tűszerkezettel és elkeskenyedő tűtartó 

lemezzel látták el őket.11 A tárgytípus névadó sajátossága a rombusz alakú kengyel, 

amely ritkán díszítetlen, többségében azonban poncolással, rovátkolt vonalakból vagy 

különböző geometriai formákból kialakított mintázat fi gyelhető meg rajta.12

Mint arról fentebb már szó esett, a tárgytípus tipológiai rendszerezésével először 

K. Horedt foglalkozott. Tanulmányában a rombikus kengyelű fi bulákat a pajzsfi bulák 

között tárgyalta, és azon belül két alcsoportba (A3a-b) sorolta aszerint, hogy az egyes 

darabok díszítetlen (A3a) vagy díszített (A3b) kengyellel rendelkeznek-e.13 Vele ellen-

tétben A. Rustoiu már önálló csoportként tárgyalta ezen fi bulákat (11. típus), további – a 

kengyel díszítése alapján történő – felosztásukat azonban nem tartotta szükségesnek és 

indokoltnak.14

A tárgytípus kronológiai vizsgálatát nehezíti az a tény, hogy az ebbe a csoportba 

tartozó ruhakapcsoló tűk nagyrészt kincsleletekből ismertek, vagy szórványleletként 

kerültek elő, így tehát pontos rétegtani megfi gyelések nem állnak rendelkezésre a fi -

bulák időrendjére vonatkozó vizsgálatok során. K. Horedt az egyes kincsleletekben 

előforduló fi bula-típusok egymáshoz viszonyított előfordulása alapján elemezte a ru-

hakapcsoló tűk csoportjait, és azokat három időrendi egységbe osztotta. Véleménye 

szerint a rombusz alakú kengyellel ellátott fi bulák a dák ezüstkincsek középső csoport-

jához tartoznak.15 Nézetét A. Rustoiu is elfogadta, és felhívta a fi gyelmet arra is, hogy a 

8 A rombusz alakú kengyellel ellátott fi buláknak kis számban bronzból és vasból készült példányai is ismertek. 

Jelen fejezetben – a címnek megfelelően – azonban csak az ezüstből előállított darabokat mutatom be.
9 HOREDT 1973a.
10 RUSTOIU 1997.
11 RUSTOIU 1997. 44.
12 RUSTOIU 1997. 44.
13 HOREDT 1973a. 136. Abb. 2.
14 RUSTOIU 1997. 44.
15 HOREDT 1973a. 151. Tab. I.
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tárgytípussal foglalkozó kutatók egyetértenek abban, hogy a rombikus kengyelű fi bulák 

csoportja az ún. Orlea-Maglavit típusú fi bulákkal közös eredetűnek tekinthető, mely-

nek következtében ez utóbbi tárgytípus kronológiai támpontul is szolgálhat a rombusz 

alakú ruhakapcsoló tűk datálását illetően. Mindezek alapján tehát a rombikus kengyelű 

fi bulák – a kutatás jelenlegi állása szerint – a Kr.e. 1. század második fele – Kr.u. 1. sz. 

első fele közötti időszakra keltezhetők.16 Ugyanakkor a kladovo-i ezüstfi bula példája is 

rámutat arra a tényre, hogy az értékes fémből készült tárgyak előállításuk után gyakran 

még évtizedekig vagy akár évszázadokig használatban lehettek.17

Ami a rombusz alakú kengyellel ellátott fi bulák térbeli elterjedését illeti (1. térkép), 

a tárgytípusba tartozó darabok 13 lelőhelyről18 ismertek (Alsócsóra/Săliștea,19 Kágya/

Cadea,20 Cserbel/Cěrbăl,21 Izvoru Frumos,22 Kladovo,23 Mala Urbica,24 Rociu,25 Segesd/

Şaeş,26 Segesvár/Sighişoara,27 Szarakszó/Sărăcsău,28 Temesremete/Remetea Mare,29 

Tilicske/Tilisca,30 Vedea31), amely helyszínek földrajzi elhelyezkedésük alapján két 

csoportba oszthatók. Míg egy részük a Déli-Kárpátok északi előterében található, a 

másik részük ugyanezen hegység valamit a Duna közötti területen helyezkedik el. E 

két csoport valamelyikébe csupán egyetlen lelőhely (Kágya/Cadea) nem sorolható be, 

amely a többi helyszíntől jelentősen északabbra található. Ezt leszámítva mégis meg-

állapítható, hogy a rombikus kengyelű fi bulák egy meghatározott területen terjedtek 

el, és tekintve azt, hogy máshol egyáltalán nem kerültek elő ilyen ruhakapcsoló tűk, 

joggal jelenthetjük ki, hogy esetükben egy speciálisan helyi eredetű és használatú 

tárgytípusról beszélhetünk.32 

Összegzés

Jelen dolgozat célja egy speciális dák tárgytípusnak, a rombusz alakú kengyellel ellátott 

ezüstből készült fi buláknak a Magyar Nemzeti Múzeum régészeti gyűjteményében ta-

lálható példányainak a bemutatása. Mint látható volt, a Budapesten őrzött darabok mor-

fológiailag, méretük, valamint díszítésük szerint is szervesen beleillenek a tárgycsoport 

többi tagjának sorába. Minthogy a bemutatott 5 db fi bula egyike sem hiteles ásatásból 

került elő, a pontos rétegtani megfi gyelések hiányában kronológiai következtetések le-

vonására nem alkalmasak, így esetükben tehát el kell fogadnunk a többi hasonló pél-

dány alapján általánosan alkalmazott Kr.e. 1. sz. második fele – Kr.u. 1. sz. első fele kö-

16 RUSTOIU 1997. 44.
17 A fi bulát a Kr.u. 2-3. századig használták, mikor is egy Harpokratészt ábrázoló szobrocskát erősítettek hozzá: 

RUSTOIU 1997. 45.
18 RUSTOIU 1997. 106–107.
19 RUSTOIU 1997. 106. Nr. 11/12.
20 Lásd fentebb: Kat. 3-5.
21 Lásd fentebb: Kat. 1-2.
22 STÎGNĂ 1992. 154. fi g. 2.
23 RUSTOIU 1997. 106. Nr. 11/4.
24 POPOVIĆ 1989–1990. 173. fi g. 6/2.
25 RUSTOIU 1997. 106. Nr. 11/11.
26 MĂRGHITAN 1976. 56–57. Nr. 5-8., Pl. XLIV/ 1-4.
27 HOREDT – SERAPHIN 1971. 81. fi g. 64/15.
28 FLOCA 1956. 11. Nr. 9, Pl. XXVII/4.
29 BLEYER 1906. 364.
30 LUPU 1989. 76. Pl. 26/14.
31 MĂRGHITAN 1976. 58. Nr. 1-2., Pl. XLV/1-2.
32 RUSTOIU 1997. 44. 
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zötti datálást. Ami a leletek származását illeti, az érintett két lelőhely egyike jól beleillik 

a tárgycsoport többi lelőhelyének sorába, míg a másik e helyektől némiképp távolabbra 

esik, így a rombusz alakú kengyellel ellátott dák ezüstfi bulák jelen ismereteink szerinti 

legészakibb előfordulási helyeként tartható számon.

 

1. térkép: A rombikus kengyelű ezüstfi bulák lelőhelyei (1:Cadea; 2: Remetea Mare; 3: Cěrbăl; 4: 

Sărăcsău; 5: Săliștea; 6: Tilisca; 7: Şaeş; 8: Sighişoara; 9: Mala Urbica; 10: Kladovo; 11: Izvoru 

Frumos; 12: Vedea; 13: Rociu)

Irodalomjegyzék

BLEYER 1906 = BLEYER, Izsó: Temesvár környéki leletekről. Achaeologiai Értesítő XXVI (1906). 

363–368.

FETTICH 1953 = FETTICH Nándor: Archäologische Beiträge zur Geschichte der sarmatisch-

dakischen Beziehungen. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae III (1953). 

127–178.

FLOCA 1956 = FLOCA, Octavian: Contribuţii la cunoaşterea tezaurelor de argint dacica. Bucuresti, 

1956.

GLODARIU 1980 = GLODIARIU, Ioan: Feinschmiedekunst. In: Die Daker. Archäologie in Rumänien. 

Verlag Philipp von Zabern, Mainz am Rhein, 1980. 45–56.

HOREDT 1973a = HOREDT, Kurt: Die dakischen Silberfunde. Dacia XVII (1973). 127–168.
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(1973). 60–70.
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Táll Zsófi a

Infl áció és stabilizáció

Kállay Tibor pénzügyi stratégiája

Magyarországnak a világháború egyik veszteseként szembe kellett néznie a jóváté-

tel kérdésével. Ráadásul a trianoni békeszerződés hazánkat egy teljesen új geo-

politikai helyzetbe kényszerítette. Az Osztrák–Magyar Monarchia szétesésével létrejött 

hét új állam, melyek a korábbi vámhatárok eltűnése által kikerültek a világpiacra, köz-

tük Magyarország is. A dualizmus időszakában a Duna menti államokat a gazdasági 

együttműködés és a munkamegosztás jellemezte. Az 1920-as évekre azonban teljesen 

átalakult Közép-Európa arculata, mindent az egymás iránti bizalmatlanság uralt. A mo-

narchia időszakában virágzó gazdasági kapcsolatok 1924-re elsorvadtak.1 Ebben a rend-

kívül kaotikus helyzetben Kállay Tiborra várt a feladat, hogy egy életképes gazdasági 

koncepciót állítson fel Magyarországon. Két lehetőség állt előtte. Az egyik, hogy folytat-

ja a Hegedűs Lóránt által alkalmazott defl ációs politikát, bár eddig ezzel a módszerrel 

hosszú távú eredményt nem tudtak elérni. A másik lehetőség, hogy egy teljesen új utat 

választ. 

Döntéseit nagyban befolyásolta az adott nemzetközi helyzet. Az első világháború 

győzteseinek és veszteseinek egyaránt egy minden szegmensében átalakult pénzügyi 

világban kellett talpra állniuk. A győztesek nemzetgazdaságaik stabilitását a jóvátétel-

ként megszabott összegek megszerzésétől és az aranystandard rendszer2 visszaállítá-

sától remélték, valamint úgy gondolták, hogy a veszteseknek saját erejükből kell dez-

organizált gazdaságaikat helyreállítani. Ez azonban rossz tárgyalási alapnak bizonyult. 

A vesztes országok mindegyike hatalmas defi cittel rendelkezett, valutái egyre inkább 

infl álódtak s több esetben (pl.: Ausztria) már az államcsőd fenyegetett. Ez a helyzet 

akkor mozdult ki a holtpontról, amikor a győztesek változtattak a problémákhoz való 

hozzáállásukon. Felismerték, hogy Európa gazdasági élénkítéséhez a vesztes orszá-

gok talpra állítása is szükséges. A problémamegoldást nemzetközi szintre emelték és 

megjelent egy újfajta mentőcsomag, melyet a korszakban népszövetségi kölcsönnek 

neveztek.3  

A klasszikus aranystandard, mely 1880–1913 között meghatározta Európa pénz-

ügyinek alakulását, a világháború évei alatt megszűnt. Nagy-Britanniában és 

Franciaországban az elsődleges cél a valuták arany alapra való visszaállítása volt, le-

hetőleg ugyanazon értéken, amelyen 1913-ban álltak. Úgy gondolták ugyanis, hogy az 

aranystandard volt a garanciája a szilárd pénznek és gazdaságnak a háborút megelőző-

en, így nincs más feladat, mint arra visszatérni, s azonnal megoldódnak a problémák. 

1 KAPOSI 1998. 98–102. 
2 Amikor egy ország valutaegységét az arany egy bizonyos rögzített súlymennyiségével egyenértékűnek nyilvá-

nítja, szabadon ad és vesz aranyat ezen az adott áron és nem korlátozza az arany exportját és importját. Lásd.: 

SAMUELSON–NORDHAUS 1992. 1261. 
3 KAPOSI 1998. 18–22.
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Ez azonban nem volt célravezető, a defl ációs politikát (a pénz értékének megtartása 

érdekében a kamatlábak emelése révén kevés pénzt engedtek a forgalomba) igénylő 

visszatérés rendkívül ingataggá tette a gazdaságot, ám erre csak a nagy gazdasági vi-

lágválság idején éreztek rá.4 

Ezek után nem meglepő, hogy Hegedűs Lóránt is ezen az úton kívánta a magyar ál-

lamháztartást egyensúlyba hozni. Azonban felmerül a kérdés, hogy az imént vázolt nem-

zetközi helyzet dacára Kállay miért az infl ációs politikát választotta. Tanulmányomban 

erre a kérdésre keresem a válaszokat.                                                 

Hegedűs a defl ációs politika elkötelezett híveként nagyfokú takarékosságot hirde-

tett. Csökkenteni akarta a miniszterek és államtitkárok számát, nem engedélyezte a 

miniszterek külföldi utazásait és le akarta faragni a külügyminisztérium kiadásait a 

követségek bezárásával.5 Az állami kiadások lecsökkentésével egy időben a bevételek 

fokozására is törekedett. Ebben az esetben különböző adónemekre kell gondolnunk 

(általános forgalmi adó, gyufaadó, bortermelési és vadászati adó), de itt most csak az 

egyszeri nagy vagyonváltságot emelem ki, mely az ingó és az ingatlan vagyonra is ki-

terjedt. Az így befolyt összeggel akarta megvalósítani a költségvetés tartós egyensúlyát, 

ám végül az év közben felmerülő kiadások fedezésére használták fel.6 Végül 1921 ja-

nuárjában beszüntette a bankóprés használatát, s ezáltal megszűnt a fedezetlen bank-

jegykibocsátás. Hegedűs ezt a folyamatot a következőképp fogalmazta meg. „A mai 

fedezetlen pénz helyébe fedezett államjegy fog lépni és ez lesz a csöndes, megrázkódtatás 

nélküli defl ációs folyamat”7 Ezzel egyidőben megkezdte a pénz kivonását a gazdaságból 

s ezáltal mesterséges pénzszűkét hozott létre. A korona értékének gyorsabb növelése 

érdekében felemeltette a kamatlábakat. A fedezetlen bankjegykibocsátás megállításá-

val a korona értéke 1,16 centime-os jegyzésről 2,62 centime-os árfolyamra erősödött a 

zürichi tőzsdén, ám májusban eddig nem tapasztalt mélységbe zuhant. A kezdeti javu-

lás következtében a korona vásárlóértéke nőtt a világpiacon, ami az import (ipari kész 

termékek behozatala) erősödését és az export gyengülését eredményezte. A defl ációs 

politika hatására a korona javuló tendenciát mutatott a tőzsdén, ám a magyar gazdaság-

ban nem jelentkeztek a várt pozitívumok.8 

A bankóprés leállításával és a mesterséges pénzszűke alkalmazása által nem került 

elegendő pénz a gazdaságba és a kamatlábak emelésével megdrágultak a hitelek, így 

a remélt beruházások elmaradtak. Ráadásul a vagyonváltság sem váltotta be a hozzá 

fűzött reményeket. Hegedűs 24 milliárd korona bevétellel számolt, ám ennek csupán a 

töredéke folyt be az államkasszába. S ahogy a fentiekben már említettem, ezt a viszony-

lag csekély összeget is a folyó évi kiadásokra költötték. Ezáltal nem tudták felhasználni 

az államháztartási defi cit megszüntetésére. A Hegedűs által végrehajtott pénzügyi át-

alakítások a defl ációs politika nevében és az önerőre alapozott szanálás végrehajtása 

érdekében születtek. A fent említett lépések sikertelensége a teljes gazdasági koncepció 

bukását eredményezte.9 

Hegedűs bukása után Kállay Tibor került a pénzügyminisztérium élére, aki az ország 

pénzügyeinek irányítását a legnagyobbaktól tanulhatta meg, többek között Wekerle 

4 RAB 2009. 200–216. 
5 MNB 1993. 438–444. 
6 Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a XX. század közepéig, Aula Kiadó, Budapest, 2000. 332–333.
7 Pesti Napló 1921. február 27. 
8 MNB története 1993. 442–443. 
9 Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a XX. század közepéig, 2000. 332–333.
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Sándortól,10 gróf Teleszky Jánostól,11 Popovics Sándortól,12 és Hegedűs Lórándtól,13 akik 

együttesen formálták az 1920-as évek első felének hazai gazdaságpolitikáját. 

Kállay Tibor okulva elődei hibájából elzárkózott a defl ációs törekvésektől. A gazda-

sági instabilitás jellemzőjét, az infl ációt használta fel a költségvetési egyensúly megte-

remtéséhez. Ismét elindította a bankóprést, hogy ki tudja elégíteni a gazdaság tőkeigé-

nyét, s ezáltal serkentse a beruházásokat. Szakított a mesterséges pénzszűke alkalma-

zásával és nem engedélyezte többé a banki kamatlábak emelését. Újfent lehetővé tette 

a bankok számára a valorizálatlan hitelek nyújtását (a hitel mértékével párhuzamosan 

a kamatlábat nem emelték. A felvett összeg nominál értékét kellett csak visszafi zetni, 

tehát a valorizálatlan hitel nem volt értékőrző),14 s ezzel végleg eltávolodott az eddigi 

pénzügyi koncepciótól. 

A bankóprés használata révén ismételten fedezetlen bankjegyek kerültek a piacra. A 

dualizmus időszakában az Osztrák–Magyar Bank funkcionált a Monarchia jegybankja-

ként. A trianoni békeszerződés azonban kimondta, hogy ezt a bankot fel kell számolni. 

Az Osztrák–Magyar Bank felszámolása után Magyarországon nem került sor az önálló 

központi bank felállítására. A jegybank hiányában a koronát az államnak kellett kibo-

csátania, s ezáltal a piacon megjelenő valutát már nem bankjegynek, hanem államjegy-

nek nevezzük. Tehát a fentiekben, amikor fedezetlen bankjegyet említettem fedezetlen 

államjegyre kell gondolnunk.15  

1921 szeptembere és 1922 augusztusa között 20 milliárd korona volt jelen a pia-

con.16 Az infl áció 1922 őszétől kezdett igazán felgyorsulni. A folyamatot Kállay Tibor 

és Popovics Sándor levelei által szeretném bemutatni.17 Azért választottam őket, mert 

Kállay mint pénzügyminiszter és Popovics mint a Magyar Királyi Állami Jegyintézet el-

nöke, a pénzügyi szféra irányítói voltak. A jegyintézet a jegybank intézményét hivatott 

pótolni és itt meg kell említenem még az Országos Pénzügyi Tanácsot, mely határozatai 

által segítette a pénzügyminiszter munkáját.18 

Az 1922. szeptember 20-ra keltezett levélből megtudhatjuk, hogy a jegyintézet a mi-

nisztertanácshoz fordult, hogy engedélyezze az államjegy kontingens nagymértékű eme-

lését. A kért engedélyt megkapta, ezáltal 1922 szeptembere és 1923. április 30-a között 

25 milliárd koronát juttathat a gazdaságba.19 A levél érdekessége, hogy Kállay kifejtette 

aggályait az infl álódó koronával kapcsolatban. „Midőn Nagyméltóságoddal ezt a hatá-

rozatot közlöm, a magam részéről is kérem Nagyméltóságodat, – méltóztassék a legeré-

lyesebben oda hatni, hogy az államjegyforgalom nagymérvü emelkedésének korlátozása 

10 Wekerle Sándor 1906 április 8–1910 január 17 között töltötte be a miniszterelnöki és a pénzügyminiszteri 

posztot egyaránt. Lásd.: IZSÁK 1993. 62–64. 
11 1868. szeptember 15-én született Nagyáradon és 1939 június 13-án halt meg Budapesten. 1912–1917 kö-

zött pénzügyminiszter és 1922–1924 között az Országos Pénzügyi Tanács elnöke volt. Lásd.: http://mek.oszk.

hu/00300/00355/html/index.htm letöltés dátuma: 2012. 06. 04.
121862-ben Pesten született és 1935-ben Budapesten halt meg. 1909–1918-ig az Osztrák–Magyar Bank kor-

mányzója volt. 1918-ban pénzügyminiszter, 1921–1923 között a Jegyintézet vezetője és 1924–1935-ig a Magyar 

Nemzeti Bank elnöke volt. Lásd.: BETHLEN 1972. 150. 
13 1920 december és 1921 szeptember között állt a pénzügyminisztérium élén. Nevéhez köthető az Országos 

Pénzügyi Tanács és a Magyar Királyi Állami Jegyintézet felállítása és az önerőre alapozott szanálás végrehajtá-

sa. Lásd.: MNB története 1993. 438–444. 
14 BEREND – RÁNKI 1972. 120– 121. 
15 MOL Z szekció Magyar Királyi Állami Jegyintézet Tanácsülési Jegyzőkönyvek 1. csomó 1. tétel. A M. Kir. 

Jegyintézetnek a M. Kir. Pénzügyminiszter Úrhoz intézett jelentése az 1921–1922 üzletévről. 
16 MNB története 1993. 492.
17 MOL Z szekció Magyar Királyi Állami Jegyintézet Elnöki iratok 3. csomó.
18 MOL K szekció Pénzügyminisztérium 771/1921.  
19 MOL Z szekció Magyar Királyi Állami Jegyintézet Elnöki iratok 3629/1922.
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céljából a jegyintézet a hozzá befolyó hiteligények elbírálása tekintetében a legszigorúb-

ban járjon el és mindent kövessen el az iránt, hogy a jegyforgalom emelkedése lényege-

sen csökkentessék.”20 A következő általam vizsgált levél szintén az államjegy kontingens 

emelésének engedélyezésére szolgált. Ez már nem annyira a témája, mint inkább időbeli 

elhelyezkedése miatt igazán fi gyelemre méltó. Kállay 1922. szeptember 24-re dátumozta 

az iratot és ebben már 29 milliárd korona kiadását tette lehetővé. A valuta ilyen mérté-

kű elértéktelenedése ellen a kormány, Kállay és a népszövetség is felemelte a hangját.21 

Az elhangzott kritikákat Kállay a következőképp fogalmazta meg. „Végül még arra is fel 

kell hivnom a fi gyelmet, hogy a jegyforgalom nagy mérvü emelése az entente ellenőrző 

bizottságának is feltünt és ez a bizottság a legutóbbi időben kérdést intézett hozzám és 

magyarázatát kérte ennek az előtte érthetetlen jelenségnek.”22 Ahogy a fejezet elején már 

említettem, Nyugat-Európában ekkor defl ációs politikát folytattak az egyes országok s 

ezért volt érthetetlen számukra, hogy Magyarországa kormánya miért nem tesz semmit 

az infl áció megfékezésére. Ráadásul a bankóprés felerősödése miatt került Ausztria a 

csőd szélére, s csupán a népszövetségtől kapott kölcsön segítségével tudott talpra állni. 

Ezen információk tudatában még árnyaltabb képet kapunk a külföld aggályairól. 

Ausztriáról külön is kell ejtenünk néhány szót. A Monarchia szétesése óta 

Ausztriában, akárcsak Magyarországon égető problémaként jelentkezett az infl áció 

megfékezése és a költségvetési egyensúly megteremtése. Bécs a népszövetségi kölcsön 

megszerzésekor egy addig távolinak tűnő lehetőséget villantott fel a magyar gazdaság 

előtt. A hazai pénzügyi szakemberek felismerték, hogy a népszövetség teljes értékű 

tagjaként számunkra is megnyílik az út a külföldi kölcsön megszerzéséhez.23 Már 

1921-ban beadtuk a felvételi kérelmünket, ám az első és a második királypuccs24 miatt 

Apponyi Albert folyamatosan a felvételi tárgyalások elhalasztását kérte Genfben. Végül 

1922 szeptemberében Magyarország is a Népszövetség tagjai közé emelkedett.25 A fent 

említett információk megmutatják számunkra, hogy hazánk szakított az önerőre alapo-

zott szanálás gondolatával. Kállay a következő kijelentéseket tette ezzel kapcsolatban. 

„Remélem, hogy a külpolitikai helyzet javításával sikerül majd biztosítani egy külföldi 

kölcsön lehetőségét.”26 „Nekünk olyan külföldi kölcsönre van szükségünk, amely adós-

ságunk rendezésére és a belső termelésünk fejlesztésére kell.”27  

Mindezek ellenére Kállay nem szakított a bankóprés alkalmazásával. Ezért 1922 októ-

berében 37 milliárd korona kiadását engedélyezte.28 A következő emelésre 1923 májusá-

ban került sor, akkor azonban egymás után két lépésben, először 50 majd 72 milliárd lett 

a kiadható mennyiség. Az infl áció erősödését jelzi, hogy ezeket az összegeket augusztus 

31-ig kívánták felhasználni.29 1923. június 23-án Kállay Popovics kérésére hozzájárult 

a 100 milliárd nagyságú államjegy kontingens kiadásához.30 Ezáltal a korona átlépett 

egyfajta határvonalat devalválódása során. Az iménti levélben azonban egy rendkívül 

érdekes momentummal találkozhatunk. „A minisztertanács az államjegykontingensnek 

20 Uo.
21 MOL Z szekció Magyar Királyi Állami Jegyintézet Elnöki iratok 3692/1922.
22 Uo.
23 MOL K szekció Magyar Állam Költségvetése 1924–1925. 42.
24 IV. Károly trónfoglalási kísérleteit tekintjük a királypuccsoknak. Az elsőre 1921 március 21-én a másodikra 

pedig 1921 októberében került sor. Lásd.: IZSÁK 1993. 104–111.
25 A népszövetségi tárgyalásokról bővebben lásd.: ZEIDLER 2008. 252–253.
26 Az Est 1922. szeptember 13.
27 Uo. 1922. szeptember 17. 
28 MOL Z szekció Magyar Királyi Állami Jegyintézet Elnöki iratok 3896/1922. 
29 MOL Z szekció Magyar Királyi Állami Jegyintézet Elnöki iratok 400/1923 és 2226/1923.
30 MOL Z szekció Magyar Királyi Állami Jegyintézet Elnöki iratok 2950/1923. 
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a fentiek szerint leendő felemelése alkalmával hangsulyozni kivánja, hogy a hitel valori-

zációjának kérdését a legsürgősebben megoldandó feladatnak tartja és ezt szükségesnek 

látja kiemelni – a jegyforgalomnak az utóbbi időben tapasztalt nagymérvü emelkedésére 

való tekintettel is azért, hogy a jegyintézet a maga ügyvitelében a valorizáció kérdésének 

rövidesen leendő megoldásával való számítás mellett rendezkedhessék be.”31 

Fentebb említettem, hogy Kállay az infl áció pénzügyi alkalmazása mellett lehetősé-

get adott a jegyintézetnek, hogy valorizálatlan hiteleket nyújtson. Ezek után felmerülhet 

bennünk a kérdés, hogy Kállay 1923-ban miért sarkallta Popovicsot a hitelek valorizálá-

sára. A válasz pontos kifejtéséhez az infl áció mélyebb megismerésére van szükségünk. 

Az infl áció monetáris jelenség,32 mely azt jelenti, hogy szoros összefüggés van a pénz 

elértéktelenedése és a piacon lévő mennyisége között.33 A devalválódott valuta megjele-

nése által generált folyamatokat az infl áció kísérőjelenségeinek tekintjük. 

Az első a vámrendszer átalakulása. A folyamatosan elértéktelenedő korona által visz-

szaszorult a kész termékek behozatala, az import, ennek hatására a kezdetleges iparágak 

felerősödhettek. Az export viszont fokozódott ezáltal javult a mezőgazdaság helyzete.34 

A következő az alacsony termelési költségek és az alacsony munkabérek összefüggése. 

Itt kell megemlítenem a valorizálatlan hitelek fontosságát, melyek segítségével a keres-

kedelmi és ipari nagytőkések gyárakat és üzemeket alapíthattak. A munkahelyteremté-

sek következtében a munkásság is haszonélvezője lett eme gazdasági folyamatoknak. 

Nőttek a munkabérek is, ám sokkal lassabb ütemben, mint a háború előtt.35 Az imént 

felsorolt pozitívumok ellenére látnunk kell, hogy maga az infl áció egy rendkívül ingatag 

folyamat. Kállay Tibor érzékelte a rendszer veszélyeit, s ezért próbálta lassítani a vágtató 

infl ációt, ám Popovics nem támogatta az elképzeléseit. Ennek oka, hogy a pénzügymi-

niszter és a jegyintézet elnöke két ellentétes nézőpontból vizsgálták a kialakult helyze-

tet. Popovics a meglévő hiteligények folyamatos kielégítésére törekedett36 s nem véletle-

nül. Az intézménynek, melynek az élén állt, a jegybankot kellett pótolnia. Jelen esetben 

a központi bank funkcióiról kell néhány szót ejtenünk. Rendelkezik a bankjegykibo-

csátás kizárólagos jogával, önálló monetáris politikát folytathat, az államtól független 

és feladata, hogy megakadályozza az infl áció erősödését.37 Ezek után röviden nézzük a 

jegyintézetet. Megvalósíthatja önálló hitelpolitikáját, de az ehhez szükséges államjegyek 

mennyiségét a pénzügyminiszter engedélyével adhatja csak ki. Nem rendelkezik a bank-

jegykibocsátás jogával és nem független az államtól.38 Ráadásul a rendszeres államjegy 

kibocsátásokkal az infl áció folyamatos gerjesztőjévé válik. Ezen információk tükrében 

mutatkozik meg igazán a különbség a pénzügyi stabilizációt szolgáló és az állandó hi-

teligényeket kielégítő intézmény között. A Kállay által képviselt nézőpont a költségvetési 

egyensúly megteremtését tartotta szem előtt. 

A fentiekben leírtak alapján már választ tudunk adni a pénzügyminiszter valorizá-

ciós elképzeléseire. Célja a kamatlábak emelése által az infl áció visszaszorítása volt. 

Nem ez volt az első ilyen irányú próbálkozása. 1921 és 1922 szeptembere között a 

bankóprés alkalmazása mint stabilizációs eszköz jelentkezett. Kállay első fellépésére 

1922 őszén került sor, amikor az államjegy kontingens mértékének csökkentését kér-

31 Uo.
32 A monetáris politika a gazdaságba jutatott pénzmennyiséget határozza meg. Lásd.: SIMON 1999. 22. 
33 Uo. 14.
34 Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a XX. század közepéig, 2000. 337. 
35 BEREND – RÁNKI 1972. 120–122. 
36 MNB története. 1993. 451–452.
37 DOMÁNY 1927. 51.
38 POGÁNY 1987–88. 122–124. 
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te Popovicstól az infl áció lefékezéséhez. Tette ezt a Népszövetség által rá nehezedő 

nyomás és Ausztria elrettentő példája miatt. A fenti levelekből azonban tudhatjuk, 

hogy a jegyintézet nem változtatott addigi magatartásán. A korona devalválódása ellen 

legközelebb 1923 júniusában emelt szót, akkor a hitelek valorizálását tartotta célszerű-

nek. Már beszültünk az infl áció kísérőjelenségiről és köztük a valorizálatlan hitelekről. 

Itt kell megjegyeznünk, hogy a hitelek valorizálása, tehát a kamatlábaknak a korona 

elértéktelenedéséhez való igazítása nem szünteti meg a valódi problémát, a fedezet 

nélküli államjegy kibocsátást. Popovics ezzel tisztában volt, ezért csupán 12%-os eme-

lést és nem a külföld által javasolt 130–140%-os emelést hajtotta végre.39 Ami jelen 

esetben számunkra igazán érdekes, az Kállay viselkedése, aki már másodszor akarta 

megakasztani a devalváció folyamatát. 

1923. augusztus 25-én már 300 milliárd korona került a gazdaságba.40 A következő 

fontos állomás 1924. február 23-a, amikor a kibocsátható államjegy kontingens elérte az 

1000 milliárdot.41 Ezek az adatok mutatják be igazán, milyen gyorsan távolodott a koro-

na nominál értéke, reálértékétől. Ezen felül tájékozódhatunk még a magyar társadalom 

hiteligényei tekintetében is. Az imént említett nagyfokú hitelkereslet és a Hegedűs-féle 

defl ációs politika kudarca sarkallta Kállayt az infl áció mint stabilizáló eszköz felhasz-

nálására. Tisztában volt vele, hogy a gazdaságnak folyamatos tőkeinjekcióra van szük-

sége, amit a zálogjog megléte miatt csupán a bankóprés alkalmazás révén tudott előte-

remteni. Láthattuk a fentiek alapján, hogy 1921 szeptembere és 1924 februárja között az 

infl áció összes kísérőjelensége megmutatkozott. Azonban beszélnünk kell még Kállay 

devalváció ellenes törekvéseiről. Az egyik az államjegy kontingens mértékének folya-

matos csökkentése, mely megvalósulása esetén mesterséges pénzszűkét eredményezett 

volna. Ez azonban már a defl ációs politikára jellemző mechanizmus. A következő a 

hitelek valorizálása, mely a bankóprést nem állítja le, ám nehezíti a beruházásokat. A 

dolog harmadik érdekessége, Kállay egyik nyilatkozata a nemzetgyűlésben. „A magam 

részéről nem oszthatom azoknak a nézetét, akik az infl ációs politika mellett foglalnak 

állást. Meg akarok maradni azon az úton, amelyen eddig haladtam és lehetőleg korlá-

tozni igyekszem a jegykibocsátást, bár ennek a szükségessége, sajnos ezidőszerint na-

gyobb mint azelőtt volt.”42 

Az idézet is mutatja, hogy Kállay Tibor pénzügyi koncepciója nem volt tudatos inf-

lációs politika, s ráadásul egyfajta kettősség fedezhető fel benne. Láthattuk, ahogy el-

indítja az infl ációt, ám annak túlzott gyorsulása esetén defl ációs módszerekkel kívánta 

a helyzetet orvosolni. A valorizálatlan hitelek nyújtását használta fel a beruházások 

serkentésére majd a valorizált hitelek segítségével akarta lassítani a korona értékvesz-

tésének folyamatát. Az általam vizsgált levelekből pedig kitűnik, hogy Popovics Sándor 

minden olyan elképzelésének gátat vetett, melyek szerinte veszélyeztették a gazdaság 

akkori állapotát. 

Magyarországgal ellentétben Nyugat-Európában idegenkedtek a bankóprés alkal-

mazásától. A változást Keynes angol közgazdász hozta meg az 1923-ban megjelent 

Értekezés a pénzügyi reformról43 című művével, melyben kijelentette: „nem igaz az, hogy 

minden esetben jobb a defl áció, mintsem az infl áció kockázatát vállalni.”44 Korányitól 

39 Uo. 125.
40 MOL Z szekció Magyar Királyi Állami Jegyintézet Elnöki iratok 3877/1923.
41 MOL Z szekció Magyar Királyi Állami Jegyintézet Elnöki iratok 608/1924.
42 Pesti Napló 1923. június 15.
43 Angol címe: Tract on Monetary Reform.
44 RAB 2009. 203.
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tudjuk, hogy a magyar pénzügyminisztériumban is olvasták Keynes munkáit. „A nagy 

angol közgazdasági tanár, Keynes mutatott rá nemrég egy cikkében…”45  

Kállay Tibor 1921 és 1924 között vállalta a kockázatot, amikor egy addig ismeretlen 

gazdasági mechanizmust indított útjára. 
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Tuboly Ádám Tamás

Vannak-e lehetséges világok?

Lewis és Everett a világok sokaságáról

Lehetséges világokról és párhuzamos univerzumokról manapság már nem csupán 

a science-fi ction irodalomban szokás beszélni, hanem számos fi lozófi ai és fi zikai 

vizsgálódás során is az elemzések és magyarázatok alapvető eszközeiként tekintünk 

rájuk. Tanulmányomban a következők bemutatására teszek kísérletet.

Először némileg hosszabban bemutatom a huszadik század második felében meg-

jelenő metafi zikai lehetséges-világ koncepciók egyik legjelentősebbjét, nevezetesen a 

David Lewis nevéhez köthető realizmust. Azonban az elmélet előfeltevéseinek és meg-

formálásának körülményei miatt sem arra nincsenek konkluzív érveink és döntő indo-

kaink, hogy elfogadjuk azoknak a lehetséges világoknak a létezését, amelyek mellett 

Lewis elköteleződik, sem pedig arra, hogy tagadjuk azt. Ebből kifolyólag, ha továbbra is 

lehetséges világokról kívánunk beszélni, akkor máshonnan kellene a megfelelő érveket 

merítenünk, eme feladat betöltésére pedig a kvantumfi zika tűnik megfelelő jelöltnek.

Ezek után egy, a szakirodalom által kevésbé vizsgált jelenségre hívnám fel a fi gyel-

met. Nevezetesen arra, hogy a lehetséges világok David Lewis nevéhez köthető (fi lozó-

fi ai) koncepciója számos ponton mutat rendkívül erőteljes hasonlóságot Hugh Everett 

III (kvantumfi zikai) sok-világ felfogásával. Ily módon a lehetséges világok témaköre egy 

olyan terület lenne, ami közös a fi lozófi a és a fi zikai számára, és ahol mindkét fél gyü-

mölcsöző módon járulhat hozzá a másik vizsgálódásaihoz.

1. Metafi zika és lehetséges világok1

A leghíresebb lehetséges-világ realista a fi lozófi a berkein belül David Lewis. Lewis a 

hírnevét annak köszönheti, hogy a lehetséges világoknak egy rendkívül szélsőséges fel-

fogását javasolta és védelmezte a hetvenes évektől kezdődően. Az elmélet (nevezzük 

genuin lehetséges-világ realizmusnak, röviden GLVR) törzsét a következő tézis adja:2

(L1) Számtalan, téridőben és okságilag elszigetelt, nem-aktuális konkrét világ léte-

zik, melyek ontológiai státusza megegyezik a mi világunkéval.

Ahhoz, hogy megértsük (L1) súlyát, vegyük sorra egyes elemeit. A tézis második 

fele azt mondja ki, hogy a lehetséges világok éppolyan valós világok, mint az általunk 

benépesített világ, az, amelyben élünk. Ily módon a lehetséges világok pusztán tartal-

mukban, történéseikben térnek el a mi világunktól, nem pedig típusukban.3 Típusbeli 

1 A lehetséges világok metafi zikai koncepcióinak rendkívül részletes és átfogó bemutatását nyújtja DIVERS 

2002.
2 LEWIS 2004a; 1986. Magyar nyelven BÁCS – KOCSIS 2011.; TŐZSÉR 2001. tárgyalják GLVR-t.
3 A lehetséges világok státuszának ilyen jellegű felfogásával jár, hogy az aktuális világunk semmilyen érte-

lemben sem kitüntetett a többihez képest. Egyedül azért nevezzük ezt a világot aktuálisnak, mert téridőben 

kapcsolódunk a többi benne található dologhoz, mert ebben élünk. Vagyis az ’aktuális’ indexikus kifejezés, 



X. GRASTYÁN KONFERENCIA    I    375

eltérést az jelentene, ha például a világokat speciális matematikai entitásoknak tekin-

tenénk, mondjuk halmazoknak. A világok ontológiai státuszának azonossága annak 

állítását teszi lehetővé Lewis számára, hogy ha tudjuk, milyen is a mi világunk, akkor 

azt is tudni fogjuk, hogy milyen jellegű a többi világ. Lewis a következő defi nícióját adja 

a világunknak:

(L2) Téridőbelileg összekapcsolódó dolgok maximális mereológiai összege.

Ez a következőt jelenti. A világunk egy olyan tárgy, amely a téridőben kapcsolódó 

részeiből áll össze, vagyis mindazon tárgyak mereológiai összege,4 amelyek téridőben 

kapcsolódnak hozzánk. Ez pedig azt is jelenti, hogy az egyes világok teljes, maximális 

univerzumok (vagyis ne tekintsünk úgy a világunkra, mint ami azonos a Földdel, egy 

másik lehetséges világra pedig, mint ami egy olyan bolygó, ami a Földtől több millió 

fényévnyi távolságra található), ebben az értelemben pedig

„[s]emmi sincs olyan messze tőlünk, hogy ne lenne része ennek a világnak. Akármi-

lyen távolságra is legyen valami, a világhoz tartozik. A világ időben is mindent magában 

foglal. Nincs olyan antik római, ősi Pterodactylus, prehisztorikus plazmafelhő a messzi 

múltban, vagy kihunyt csillag a távoli jövőben, amely ne lenne része ennek a világnak.”5

Az itt felsorolt entitásokról úgy gondoljuk, hogy azok konkrét, nem pedig absztrakt 

tárgyak. Az, hogy hol húzzuk meg a határt a konkrét/absztrakt distinkcióban, egy meg-

lehetősen trükkös kérdés, azonban, hivatkozhatunk az intuíciónkra és hozhatunk pél-

dákat.6 Az elektronokat, asztalokat, házakat, bolygókat (vagyis a téridőben lokalizált 

entitásokat) konkrétnak szoktuk tekinteni, míg a számokat, halmazokat absztraktnak. 

Mivel nagyon úgy tűnik, hogy a világunk jórészt olyan típusú dolgokból áll, mint az első 

listán szereplők, mondhatjuk, hogy az egy konkrét tárgy.

Mindennek fényében, ha a világunk nem más, mint a téridőben összekapcsolódó 

dolgok maximális mereológiai összege, és a lehetséges világok ugyanebbe a típusba 

tartoznak, akkor azok sem mások, mint olyan konkrét tárgyak, amelyek a téridőbeli 

részeikből állnak össze. Azonban a téridőbeliségnek nem csupán a világok meghatáro-

zásában van fontos szerepe, hanem azok elhatárolásában is.

(L2) alapján Lewisnak azt kell mondani, hogy a világok per defi nitionem téridőben 

elszigeteltek egymástól. Tegyük fel, hogy két világ téridőben érintkezne egymással és 

így azonos téridőbeli részekkel rendelkeznének. A „világ” defi níciója szerint, ami tér-

időben érintkezik az egy világnak a része, ebből kifolyólag pedig az említett két világ 

egy hatalmas világot alkotna, nem pedig két, téridőben érintkező világot. Azonban ez 

azzal is jár, hogy a világok között okság sem állhat fenn (ily módon a világok közt 

átjárás sem lehetséges), hiszen az okság legalább térbeli és/vagy időbeli kapcsolódást 

megkövetel.

Mindezek után természetes módon vetődik fel a kérdés a lewisi világok számosságát 

illetően. Mennyien vannak? Lewis szerint számtalan világ létezik; az indoklás a követ-

kező. Számos módja van annak, ahogy a világunk másképp alakulhatott volna, mint 

ahogy ténylegesen alakult. Példának okáért alakulhatott volna oly módon, hogy Pécs 

legyen Magyarország fővárosa, de akár úgy is, hogy a waterlooi csatát a franciák nyerik. 

Lewis számára ezek a módok, ahogy a világunk alakulhatott volna nem mások, mint 

mint az ’én,’ az ’itt’, a ’most’.
4 Mereológiai összeg: tetszőleges n számú tárgyra, amennyiben n>1, n összege egy újabb tárgyat alkot. Ez 

alapján, például, ha létezik az Eiffel-torony és a kisujjam, akkor azok egy új tárgyat alkot, nevezetesen [Eiffel-

torony+kisujjam]. Ebben az értelemben lesz a világunk egy olyan összetett tárgy, amely a részeiből áll össze.
5 LEWIS 1986. 1.
6 LEWIS 1986. 1.7. fejezet.
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lehetséges világok. Mivel a világunk számos módon alakulhatott volna másképp, ezért 

számos lehetséges világ létezik, minden egyes lehetséges alakulási módnak megfelelő-

en. Vagyis számos lehetséges világ létezik, melyek között találjuk azokat is, ahol Pécs 

főváros, és ahol a waterlooi csatát a franciák nyerték.

A lehetséges világok közül azonban mi csupán egy világban vagyunk jelen. Mivel 

Lewis a világokat a téridőbeli részeikből összeálló izolált egészekként gondolta el, az 

őket alkotó részeik is pusztán abban a világban léteznek, amelynek téridőbeli részei (ne-

vezzük ezt a világhatárolt individuumok tézisének).7 Ahhoz, hogy számot tudjon adni 

a dolgok modális tulajdonságairól, Lewis bevezette a hasonmáselmélet elképzelését. A 

hasonmáselmélet szerint egy x dolog akkor és csak akkor rendelkezik a lehetségesen-F 

tulajdonsággal, ha van olyan lehetséges világ, ahol x egy hasonmása az F tulajdonsággal 

rendelkezik. Vagyis az, hogy lehetnék autóversenyző GLVR-ben a következőt jelenti: le-

hetnék autóversenyző, akkor és csak akkor, ha van olyan lehetséges világ, ahol az egyik 

hasonmásom autóversenyző.8

Lehetséges világokról és azok lakosairól a már többször emlegetett modális kifejezé-

sek kapcsán érdemes beszélnünk. A lehetséges világok elmélete ugyanis egy modalitás-

elmélet. Mint ilyen, arról kellene számot adnia, hogy mégis mit jelentenek a modális 

fogalmaink (lehetséges, szükségszerű), hogyan is kellene a modális állításainkat érte-

nünk, mik a modális állítások igazságfeltételei. Vegyünk egy példát.

(1) Lehetnének kék hattyúk.

A világbeli tapasztalataink alapján legfeljebb azt tudjuk meghatározni, hogy vannak, 

vagy, hogy nincsenek kék hattyúk, azt nem, hogy lehetnének-e, vagy pedig szükségsze-

rűen nincsenek. A világunk egész egyszerűen nem szolgáltat számunkra modális tapasz-

talatot. Azonban ez nem jelenti azt, hogy (1) teljesen értelmetlen, mint ahogy azt egyesek 

korábban gondolták.9 Ehelyett Lewis a következő sémák alapján építette fel elméletét:

(2) Lehetségesen φ, akkor és csak akkor, ha valamely lehetséges világban φ
(3) Szükségszerűen φ, akkor és csak akkor, ha minden lehetséges világban φ
ahol φ egy tetszőleges nem-modális állítás. Ez megfelel annak a korábban említett 

eljárásnak, miszerint, ami lehetséges, az egy lehetséges világban meg is valósul, ami 

pedig minden lehetséges világban fennáll, az szükségszerű.

(2) és (3) azzal az előnnyel kecsegtetnek, hogy segítségükkel minden egyes modális 

kifejezéssel szisztematikus módon el tudunk számolni. Az, hogy lehetségesek kék haty-

tyúk, GLVR-ben annyit tesz, hogy valamely tőlünk izolált lehetséges világ tartalmaz 

hús-vér, kék hattyúkat; az, hogy kettő meg kettő az szükségszerűen négy annyi, mint-

hogy minden lehetséges világban, kettő meg kettő az négy. Mi több, GLVR erejét mu-

tatja, hogy a lehetséges világok között olyan világokat is találunk, amelyek természet-

törvényei teljes mértékben eltérnek a mi világunkétól. Például számos világ létezik, 

ahol űrhajók repkednek a galaxisok között, ahol jedi lovagok lézerkardokkal harcolnak 

a Sith nagyurakkal. Ám számtalan olyan világ is van, ahol Frodó és Samu a mai napig 

nem ért el Mordorba.

Azonban azt látnunk kell, hogy Lewis egy hatalmas metafi zikai projekt keretén be-

lül fogalmazza meg elképzelését a modalitásról és világokról. A metafi zika arra tesz 

7 Eme tézis annak az alternatívának a tagadásából fakad, miszerint az egyes individuumok több különböző le-

hetséges világban is éppúgy léteznek, mint a mi világunkban (világokon átívelő azonosság tézise). E szerint az, 

hogy lehetnék autóversenyző annyit tesz, minthogy van olyan lehetséges világ, ahol én magam autóversenyző 

vagyok. Ennek az elképzelésnek a problémáiról CHISHOLM 1967. nyújt részletes áttekintést.
8 A hasonmáselmélet formális és informális kidolgozásáért lásd LEWIS 1968.; 1986. 4. fejezet.
9 QUINE 2002.
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kísérletet, hogy leírja a Valóság végső, fundamentális struktúráját és megadja a legalap-

vetőbb létezők listáját, és feltárja azok természetét. Lewis szerint a létezők eme listáján 

(a mi világunk és annak lakosain túl) olyan entitások is helyet kapnak, mint pusztán le-

hetséges világok. Azonban a metafi zika számos okból kifolyólag nem képes számunkra 

döntő indokokat és konkluzív érveket biztosítani.10

Ha pedig a metafi zika valóban ilyen nehézségekbe ütközik, akkor azt kell monda-

nunk, hogy sem arra nincsenek döntő indokaink és konkluzív érveink, hogy állítsuk a 

lewisi világok létezését, sem pedig arra, hogy tagadjuk azt. A lewisi világok tagadása 

ugyanis ugyannak az érmének a másik oldala, hiszen az, hogy a metafi zika nem képes 

számunkra döntő bizonyítékot nyújtani a lewisi világok mellett, korántsem zárja ki, 

hogy a Lewis által vizionált világok sokasága ne létezzen – legfeljebb nem fogunk róluk 

tudomást szerezni.

2. Fizika és lehetséges világok

Lewis fogalmi elemzés (a nyelv speciális vizsgálata) révén jutott el a lehetséges világok 

létezésének elfogadásáig. Jóllehet az ilyen jellegű fi lozófi ai gyakorlatok rendkívül hasz-

nosak, komoly kétségeink támadhatnak azok konkluzivitását illetően. Ennél fogva a 

lehetséges világok létezésébe vetett hit számára egyesek szilárdabb alapot igényelnek.11 

Ilyen alapot nyújthatna a kvantumfi zika.

A kvantumfi zika formalizmusának értelmezésére számos javaslat született. A jelen-

legi kontextusban a Hugh Everett III nevéhez köthető sok-világ interpretáció emelkedik 

ki a többi közül.12 Mielőtt rátérnénk az elképzelés jelenlegi kontextusban releváns pont-

jaira, vezessünk be néhány szükséges fogalmat.

A kvantumfi zika egyes interpretációi (például az ún. koppenhágai értelmezés), a 

világot két tartományra osztják. Egyrészt az elemi részecskék indeterminisztikus, pusz-

tán valószínűségekkel leírható „kvantumvilágára”, illetve a tapasztalati világra, a deter-

minisztikus makroszkopikus „klasszikus világra”. A probléma a következő. A kvan-

tumvilágban az elemi részecskék, mondjuk egy e elektron, a mérés előtt egy ún. szuper-

pozícióban lehetnek, vagyis az e elektron az összes elméletileg lehetséges állapotában 

egyszerre létezik.13 Azonban a makroszkopikus világban nem ezt tapasztaljuk, hiszen 

a méréseink és megfi gyeléseink során az adott fi zikai rendszernek mindig csupán egy 

meghatározott állapotával, mindig csak a szuperpozíció egyik elemével „találkozunk”.

A kvantumfi zika mérési problémája abból a jelenségből fakad, hogy miképp kerül 

interakcióba a két tartomány, a kvantumvilágban megjelenő számos lehetőség közül 

miképp „válik ki” egy. A koppenhágai értelmezés válasza a következő. Vegyük azt a ma-

tematikai entitást, amit ψ hullámfüggvénynek neveznek. ψ írja le, mondjuk, e kvantum-

állapotát, a hozzá kapcsolódó szuperpozíciót. Ebben az értelemben a hullámfüggvény 

e összes lehetséges állapotából és az azokhoz rendelt valószínűségi számokból áll. Ha 

10 Eme problémák egy összefoglalását nyújtják PRICE 2011. tanulmányai.
11 SKYRMS 1976. 326.
12 Everett az elméletét ’univerzális hullámfüggvény elméletnek’, ’a kvantummechanika relatív-állapot megfogal-

mazásának’, vagy ’kvantumelmélet metaelméletének’ nevezte (EVERETT 1957). A „sok-világ” elnevezés Bryce 

DeWitt nevéhez kötődik. DEVITT – GRAHAM 1973. tartalmazza Everett eredeti (1957-es) doktori disszertáció-

ját és egyetlen publikációját a témakörben.
13 A szuperpozíció a kvantumfi zika egyik alapelvéhez kötődik. Az ún Schrödinger-egyenlet (ami egy fi zikai 

rendszer állapotát írja le annak időbeli változásai során) egyes megoldásainak összege maga is egy megoldása 

az egyenletnek.
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mérést hajtunk végre e-n, akkor ezen értelmezés szerint ψ valamilyen módon „össze-

omlik” e egyik lehetséges állapotába – a többi valamiképp megszűnik létezni –, s ez által 

kapunk pontos és meghatározott mérési eredményt.

Azonban ez az értelmezés a világ kettészakítására épül – ahol a mért rendszer a kvan-

tumvilág, a mérő és a mérőeszközök pedig a klasszikus világ részei. Amellett, hogy nem 

tudunk meg sokat a két tartomány viszonyáról, a koppenhágai értelmezés a hullámfügg-

vény összeomlására sem tudott megfelelő magyarázatot adni.14 Az összeomlás jelenségét 

a kvantumfi zika alapvető egyenletei nem tartalmazzák, magának a folyamatnak az elmé-

letbe való beillesztése egy meglehetősen önkényes posztulátum felvételével jár.15

Everett a következőképp próbált túllépni a mérési problémán. Először is oldjuk fel 

a kvantumvilág és a klasszikus világ közti szakadékot. Ahelyett, hogy azt mondanánk, 

hogy a mérést végző individuum és a mérési eszközök a klasszikus világ részeként egy 

külső nézőpontból vizsgálják a kvantumvilágot, emeljük be őket is a kvantumvilágba. 

Az által, hogy az egész világot egyfajta kvantumvilágnak tekintette, Everett azt állította, 

hogy ψ a mérést végzőkre is érvényes, nem csupán a mért fi zikai rendszerre. Ebben az 

értelemben pedig egy univerzális hullámfüggvényt kapunk, amely a teljes világ összes 

lehetséges állapotát tartalmazza (ahol a makroszkopikus tárgyak is kvantum szuperpo-

zícióban létezhetnek), és köti össze a mikrovilágot a makroszkopikussal.

Amikor mérést végzünk, akkor nem pusztán a mért rendszerben történnek válto-

zások, hanem a mérő rendszerben is, ám ψ összeomlása helyett Everett a következőt 

állítja. Vegyünk egy mérési folyamatot. Ahogy korábban, ψ most is a szuperpozícionált 

lehetséges állapotokat reprezentálja, ám a mérés során ψ nem összeomlik a szuperpozí-

ció egyik elemébe (miközben a többi elvész), hanem az interakció összes nem-zéró va-

lószínűségű kimenetele megvalósul, mégpedig mindegyik egy eltérő világban. Vagyis, 

ha az e-vel történő interakciónak két lehetséges kimenetele van, A és B (e egyszerre van 

A-ban és B-ben a szuperpozícióban), akkor az interakció során e az egyik világban A 

pozícióba, a másikban pedig B pozícióba kerül.16

Ez által Everettnek nem kell ψ összeomlásáról beszélnie, és így az elmélet posztulá-

tumai közé sem kell önkényes módon felvennie azt, ráadásul eltűnik a korábbi szaka-

dék a kvantumvilág és a klasszikus világ között. Természetesen ennek ára van, mégpe-

dig számos világ feltételezése. Hiszen ha az univerzális hullámfüggvény a világunknak, 

mint kvantumrendszernek a szuperpozícióban jelen levő összes lehetőségét reprezen-

tálja, és minden egyes fi zikai interakció során bizonyos valószínűségek realizálódnak 

(hiszen azt Everett sem tagadja, hogy mi magunk mindig csak meghatározott egyes 

esetekkel találkozunk, nem szuperpozícionált valószínűségekkel), akkor a világunk 

összes lehetőségének egy-egy világbeli megvalósulása számtalan világ feltételezésével 

jár együtt. A kérdés természetesen az, hogy milyen világok ezek.

Ahogy Lewis esetében, úgy feltehetően ebben a koncepcióban is konkrét, téridőben 

lokalizált világokról kell beszélnünk, hiszen alapvetően téridőbeli fi zikai rendszerek 

visszafordíthatatlan interakciójából indultunk ki, mely rendszerek közül a világ szintén 

14 Legalábbis abban az értelemben, hogy az összeomlás fogalma inkább szorul magyarázatra, mintsem azzal 

magyarázzunk egy másik összetett (magyarázatot igénylő) jelenséget.
15 A koppenhágai értelmezés eme nehézségére hívja fel a fi gyelmet Erwin Schrödinger is híres gondolatkísér-

letében („macska a dobozban”), ahol, amíg nem fi gyeljük meg, addig a macska egy olyan szuperpozícióban 

létezik, ahol egyszerre élő és holt. Ám mihelyst beavatkozunk, a megfi gyelés által vagy az „élő-macska”, vagy a 

„holt-macska” állapotba omlasztjuk össze az „élő és holt macska” szuperpozíció hullámfüggvényét.
16 Éppen ezért Schrödinger macskája az egyik világban élni fog, míg a másik világban eltávozik az élők sorából, 

hasonlóképp a megfi gyelő is a doboz kinyitásával az egyik világban élő macskával, a másikban holt macskával 

találja magát szembe.
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egy, jóllehet nagyméretű fi zikai rendszer. Ebben az értelemben pedig ki kell zárnunk az 

olyan „világ” felfogásokat, amelyek szerint azok speciális absztrakt entitások.

Lewis egyik legmeghökkentőbb állítása szerint a lehetséges világok éppolyan való-

ságos világok, mint az áltanunk benépesített univerzum. Ez az erőteljes állítás azonban 

itt is megjelenik, amikor Everett azt állítja, hogy „az elmélet nézőpontjából a szuperpo-

zíció minden eleme (minden ’leágazása’) ’aktuális’, egyik sem ’valóságosabb’, mint a 

másik.”17 Tegyük fel, hogy az e elektronnak két lehetséges pozíciója van, A és B. Amikor 

interakcióba kerülünk e-vel (mondjunk mérést végzünk), akkor az egyik, v
1
 világban azt 

kapjuk, hogy e az A pozícióban van, egy másik ’leváló’, v
2
 világban pedig B-ben lesz. Ám 

mivel v
1
 és v

2
 ugyanannak az univerzális hullámfüggvény által meghatározott szuperpo-

zíciónak az egyes elemei, mindketten egyformán valóságosak, hiszen valóban mindkét 

lehetőség (A-beli e és B-beli e) megvalósul, aktualizálódik, nem pedig elvész.18

Ezek az egyformán valós világok azonban már nem állnak interakcióban egymással. 

Ez a pont részben a „leválás” jelenségéhez kötődik. Everett szerint a világok leválását 

úgy kellene elképzelnünk, mint amikor egy amőba osztódik. Ahogy egy amőba ket-

téosztódik, úgy válnak le, hasadnak le egyes világok abból a világból, ahol az adott 

interakció helyet foglalt. A világok leválása során a szuperpozíció egyes elemei válnak 

le, mint teljes világok, melynek nem pusztán elektronok és egyéb elemi részecskék a 

részei, hanem mi magunk is, mint megfi gyelők, mérést végző individuumok. Vagyis 

minden egyes interakció során, mondjuk e sorok írása közben számtalan valóságos vi-

lág válik le az egyes világokról, ahol én magam az „é” és „n” billentyűk helyett valamely 

másik billentyűt nyomtam le. 

Azonban ezen a ponton Lewis és Everett látszólag ellentmondásban áll egymással, 

mivel Lewis világhatárolt individuumok téziséből kifolyólag minden egyes individuum 

(a jelenlegi terminológiában, fi zikai rendszer) pusztán egy világban létezik. Azaz, Lewis 

szerint egy másik világban nem én, hanem egy hasonmásom nyomja le az „é” és „n” 

billentyűk helyett az „m” és „i” billentyűket. Maga a leválás, osztódás meglehetősen ho-

mályos fogalmak, az pedig, hogy mi magunk miként osztódunk újabb önmagunkra (és 

leszünk azonosak a leváló énjeinkkel) a világokban, szintén egy fi lozófi ailag zavarba ejtő 

kérdés, amelynek legitim alternatívájaként szolgálhatna a lewisi hasonmáselmélet.

Ahogy korábban említettem, az everetti sok-világ elméletben is számtalan világgal 

kell számolnunk, ha a fi zikai rendszerek szuperpozícionált lehetséges állapotainak 

mindegyikéhez egy-egy világot kívánunk rendelni, ahol az adott elem megvalósul. 

Azonban hiába ad számot mind Lewis, mind pedig Everett számtalan világról, a lewisi 

„valóság” több világból kell, hogy álljon, hiszen ő számtalan fi zikailag „lehetetlen” világ 

megadására is képes, olyan világokéra, ahol a fi zika törvényei eltérnek a mi világunké-

tól. A fi zikai rendszerek interakciója során leváló fi zikai rendszerek koncepciója felte-

hetően ezt nem teszi lehetővé, így ebben az értelemben az everetti elméletben pusztán 

fi zikailag lehetséges (a mi természettörvényeinknek megfelelő) világok léteznek.

17 EVERETT 1957. 459. Lábjegyzet.
18 Az ’aktualitás’ fogalmának everetti használata korántsem tűnik kimunkáltnak, ebből kifolyólag pedig érde-

mes lenne azt összevetni az ’aktualitás’ egyes alternatív, kidolgozott elgondolásaival. (Vö. ADAMS 1974.) Lewis 

számára például az ’aktuális’ egy indexikus kifejezés, ám ezt a felfogást Everett kapcsán is alkalmazhatnánk, 

hiszen az egyes leszakadó világok lakosai joggal nevezhetik saját világukat ’aktuálisnak’, hisz azok mindegyike 

egyformán valós, egyik sem bír speciális, kitüntetett státusszal a többi tekintetében.
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3. Merre tovább?

Tanulmányomban a következőkre kívántam felhívni a fi gyelmet. Miközben a metafi -

zikai vizsgálódások nem adhatnak számunkra konkluzív érveket a lehetséges világok 

létezésének elfogadására (sem tagadására), nem kell szükségképpen elutasítanunk az 

azokat érintő kérdésfeltevéseket. Annak, hogy hasonló koncepciókat a kvantumfi ziká-

ban is tetten érhetünk, jóval erősebb indokot kell, hogy szolgáltasson valamilyen le-

hetséges-világ elmélet elfogadására azok számára, akik a metafi zika helyett a fi zikától 

várják a létezők listázását.

Miközben az everetti sok-világ elmélet számos ponton mutat párhuzamot a lehetsé-

ges világok lewisi koncepciójával, azok részletes és átfogó összehasonlítása a mai napig 

várat magára. Jóllehet a sok-világ elmélet fi lozófi ai recepciója egyre inkább növekszik 

bizonyos kérdéseket illetően,19 az elmélet ontológiai vonzatai jórészt továbbra is feltá-

ratlanok GLVR tekintetében. Erre azért is lenne szükség, hiszen akár elfogadjuk Lewis 

érveit, akár nem, az tagadhatatlan, hogy rendkívül átfogó és fogalmilag precíz módon 

dolgozta ki saját koncepcióját.

Vagyis mind a fi lozófusok részéről szükség lenne az everetti és egyéb sok-világ 

elméletek egyre mélyebb és átfogóbb fi lozófi ai recepciójára, ha lehetséges világokkal 

akarnak foglalkozni, mind pedig a fi zikusok részéről gyümölcsöző lehetne a lewisi kon-

cepció értelmezése, ha fogalmilag átgondolt és ellentmondásoktól mentes „sok-világ” 

interpretációt kívánnak csatolni a kvantumfi zika formalizmusához, hiszen az informá-

lis interpretációk nem mások, mint következetesen végiggondolt fogalmi rendszerek.
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Vágási Judit – dr. Lohner Szimonetta – Marosvölgyi Tamás 

– dr. Tényi Tamás – dr. Decsi Tamás

A többszörösen telítetlen zsírsavakkal való 

ellátottság vizsgálata szkizofrén betegekben

Bevezetés

A szkizofrénia

A szkizofrénia korunk egyik jelentős pszichiátriai megbetegedése. A népesség mint-

egy 1%-a szenved ebben a betegségben, Magyarországon kb. 70–80 000 személy 

érintett. A nagy előfordulási gyakoriságon túl a betegség népegészségügyi jelentősége 

abból is fakad, hogy már a 20–35 éves korosztályban jelentkezik. Így a társadalom 

szempontjából aktív, kreatív csoportot érinti és teszi hosszabb-rövidebb ideig vagy 

véglegesen munkaképtelenné, szociális ellátást igénylővé (NÉMETH 2011). A nemek 

közötti megoszlásban nincs jelentős különbség, ám a betegségkezdet a férfi aknál ko-

rábbra (15–25 év), nőknél valamivel későbbre (25–35 év) tehető. Pontos kiváltó oka 

ismeretlen, hátterében több tényező együttes hatását feltételezik. Jelentősek a geneti-

kai tényezők; a családban előforduló szkizofrénia a rokonság fokától függően emeli a 

kockázatot, pl. ha egy rokon érintett, akár 50%-kal nő az esélye a betegség megjelené-

sének. Emellett szerepet játszanak epigenetikus komponensek, mint például az anya 

várandósság alatti malnutríciója, Rh–inkompatibilitás, vírusinfekció, toxikus hatás, 

éhezés, szülési károsodás is (WALKER ÉS MTSAI 2004. 401.). Ezek következménye-

képp neurotranszmissziós abnormalitások is kialakulhatnak szkizofrén betegekben, 

például a prefrontális kéreg dopaminhiánya, ami a „negatív” tünetekért (önértékelé-

si zavar, apátia, depresszió, csökkent motiváció, szociális zárkózottság) felelős, vala-

mint a limbikus rendszer dopamin feleslege, ami „pozitív” tüneteket (hallucináció, 

érzékcsalódás, szétszórt gondolkodás, ellenséges, furcsa viselkedés) okozhat (HOWES 

– KAPUR 2009. 549.).

Az n–3 és n–6 többszörösen telítetlen és transz zsírsavak

Az n–3 és n–6 hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak fontos szerepet játsza-

nak a membránstruktúrák felépítésében, ezek fl uiditásának és permeabilitásának a biz-

tosításában, a jelátvitel fenntartásában, valamint számos hírvivő molekula előanyagai. 

Emellett fontos szerepet tulajdonítanak nekik a gyulladásos folyamatok szabályozásá-

ban: az n–6 zsírsavakból elsősorban proinfl ammatórikus hatású eikozanoidok keletkez-

nek, míg az n–3 zsírsavak antiinfl ammatórikus hatású prosztaglandinok, tromboxánok, 

leukotriének előanyagai.

Mivel az emberi szervezet nem rendelkezik az n–3 és n–6 pozícióban kettős kötést 

kialakító enzimmel, ezért az esszenciális zsírsavakat táplálékunkkal kell a szerveze-

tünkbe juttatni. Az esszenciális n–3–zsírsav, az α–linolénsav (ALA) számos zöld leve-
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lű növény olajában (repce, len, dió, mogyoró és szója) fordul elő nagy mennyiségben 

(CATERINA 2011. 2439.). A belőle szintetizálódó hosszú szénláncú metabolitok, mint 

az eikozapenténsav (EPA) és a dokozahexénsav (DHA) legnagyobbrészt a nagytestű, 

zsíros húsú ragadozó tengeri halak húsában (lazac, fehér tonhal, szardella, szardínia, 

hering és makréla), de kisebb mennyiségben az édesvízi pisztrángban és a hazánkban 

is élő busában is előfordulnak.

Az esszenciális omega–6–zsírsav, a linolsav (C18:2n–6, LA) különböző növényi ola-

jokban fordul elő változó mennyiségben, mint pl. lenmag, dió, szójabab, olíva, kuko-

rica, napraforgó. A növények egyéb zsírsavakat is képesek szintetizálni, mint például 

a borágó olajban, ligetszépe olajban és a kankalin olajában megtalálható -linolénsav 

(C18:3n–6, GLA) (VAN GOOL – ZEEGERS – THIJS 2004. 728.). A legfontosabb n–6 

hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen metabolit, az arachidonsav ( C20:4n–6, AA) 

egy lánchosszabbodás és telítetlen kötések kialakulása útján képződik az esszenciális 

linolsavból; leginkább az állati eredetű vajban, vörös húsokban és tojásban találhatók 

meg. A transz zsírsavak a kérődző állatok előgyomrában zajló erjedés során keletkez-

nek, illetve az élelmiszeripari tevékenység során a növényi olajok hidrogénezése so-

rán. A térszerkezeti különbségből adódhat eltérő élettani hatásuk; a transz zsírsavak 

a telített zsírsavakéhoz hasonló, míg a cisz izomerek élettanilag kedvezőbb hatással 

rendelkeznek. 

Az esszenciális zsírsavak elongációs és deszaturációs lépések során alakulnak át 

hosszú szénláncú metabolitjaikká. A cisz és transz izomerek ugyanazokat az enzime-

ket használják fel metabolizmusuk során, így a transz zsírsavak megzavarhatják az élet-

tanilag fontos n–3 és n–6 zsírsavak metabolizmusát. Másrészt ha a delta–5 és delta–6 

deszaturáz enzimek aktivitása bármely okból csökkent, a további metabolitok képző-

dése elégtelenné válhat.

Klinikai kérdésfeltevés

A többszörösen telítetlen zsírsavakat tartalmazó foszfolipid molekulák szerepet játsza-

nak neuronális membránok felépítésében és a központi idegrendszeri működésében 

(HELLAND 2003. 39.). Jelenlegi irodalmi adatok arra utalnak, hogy a zsírsavanyagcsere 

megváltozott a szkizofrén betegekben (RICHARDSON – CYHLAROVA – ROSS 2003. 461.; 

HORROBIN 1977.936.). A neuronális membránok zsírsavösszetétele függ a vérplazma 

esszenciális zsírsav szintjeitől és ezek hosszú szénláncú metabolitjaitól (SCHAEFER ÉS 

MTSAI 2006. 1545.), így a plazma zsírsavösszetételének eltérései az idegsejtek memb-

ránjának megváltozott zsírsavösszetételére utalhatnak (PEET 2003. 477.). 

Célkitűzés

Vizsgálatunk célja a szkizofréniás felnőttek zsírsavellátottságának meghatározása volt 

egy eset-kontroll vizsgálat keretében. Jelen közleményben elsősorban a transz zsírsa-

vakra vonatkozó eredményeket tárgyaljuk, az n–3 és n–6 zsírsav eredmények részletes 

bemutatására máshol kerül sor.

Vizsgált személyek

A vizsgálat klinikai részét a Pécsi Tudományegyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás 

Klinikán végezték, a minták feldolgozása Gyermekgyógyászati Klinikánkon történt. 
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A mintákat Prof. Dr. Tényi Tamás bocsátotta rendelkezésünkre. A fi zikális vizsgálat és a 

vérminták levétele előzetes tájékoztatást és írásbeli beleegyezést követően történt.

Jelen vizsgálatunkba 29 ismert, DSM–IV. pontrendszer szerint diagnosztizált szkizof-

rén személyt vontunk be, valamint 15 életkorban és nemben illesztett, kórházi személy-

zetből álló kontroll személyt is. A nemek arányában (14 férfi /15 nő szemben 7 férfi /8 

nő) és az életkorban (36,0 ± 10,1 illetve 35,6 ± 7,0 év; átlag ± SD) nem volt szignifi káns 

különbség a beteg és kontroll csoport adatai között. A vizsgálatból kizáró tényezők vol-

tak az egyidejűleg fennálló súlyos krónikus betegség jelenléte (pl. cukorbetegség, króni-

kus emésztőszervi betegség), neurológiai zavar, epilepszia vagy egyéb eredetű agyi ká-

rosodás; súlyos alultápláltság vagy hiányállapot; zsírsav-kiegészítők vagy bármely más 

étrendi-kiegészítő szedése; alkohol- vagy kábítószer függőség; lipid rendellenességek.

Módszerek

Klinikai adatok gyűjtése

Az intellektus felmérését a Wechsler-féle intelligencia teszt magyar változatának (MAWI) 

segítségével végeztük. Ez a teszt a legelterjedtebb, hazánkban egyetlen standardizált in-

telligenciát vizsgáló eljárás. Az intelligenciának két fő területét méri és ezekből kétféle 

hányados számítható az összesített IQ mellett. Az egyik a verbális rész, a beszéddel ösz-

szefüggő teljesítményt vizsgálja (ismeretek, helyzetek megértése, számolási feladatok). 

Ezekből a feladatkörökből számítható a verbális kvóciens, azaz a VQ. A teszt másik 

része az ún. performációs feladatsor. Ezeket nagyrészt manuálisan kell megoldani (kép-

rendezés, képkiegészítés, mozaikpróba, szintézispróba). E feladatokból számítható ki a 

performációs kvóciens, azaz a PQ.

Laboratóriumi eljárások

A mintákat kubitális vénából vettük, majd centrifugáltuk és a szérumot Eppendorf cső-

ben -80 ºC-on tároltuk a laboratóriumi analízisig. A vérminták zsírsavanalízisét a Pécsi 

Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinikájának Laboratóriumában végeztük, a mód-

szert korábbi közleményben részletesen leírtuk (MAROSVOLGYI ÉS MTSAI 2010. 580.). 

Eredmények

Vizsgálatunk alapján arra a kérdésre kerestük a választ, hogy szkizofrén felnőtt bete-

gekben van-e összefüggés az intelligenciaszint és a vér transz zsírsav tartalma közt, 

illetve ezt az összefüggést befolyásolja-e a dohányzás.

A triglicerid frakcióban a kontroll személyeknél a 22 szénatomot tartalmazó telített 

zsírsav esetén szignifi kánsan magasabb értéket találtunk a nem dohányzó alcsoport-

ban. A transz-, az egyszeresen telítetlen-, az n–6 többszörösen telítetlen zsírsavak érté-

keiben nem találtunk szignifi káns különbséget az általunk vizsgált alcsoportok között. 

Ám több eltérés is mutatkozott az n–3 többszörösen telítetlen zsírsavak között. Az ALA 

(18:3n–3) értéke dohányzó kontroll csoportban alacsonyabb volt, mint nem dohányzó 

társaikban. Valamint az összes n–3 PUFA mind a szkizofrén, mind a kontroll csoport-

ban szignifi kánsan alacsonyabb volt a dohányzó alcsoportokban, mint nem dohányzó 
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társaikban. Az n-3 és az n-6 hosszú szénláncú többszörösen telítetlen zsírsavak aránya 

(LCPUFA) mind a szkizofrén, mind a kontroll csoportban szignifi kánsan alacsonyabb 

szintű volt a dohányzó alcsoportokban, mint nem dohányzó társaikban, valamint szig-

nifi kánsan alacsonyabb értéket találtunk a dohányzó szkizofrénekben, dohányzó kont-

rollokhoz képest, szintén alacsonyabb értékek láthatók a nem dohányzó szkizofrének-

ben, a nem dohányzó kontrollokhoz képest. 

1. táblázat: A triglicerid frakció telített-, transz-, egyszeresen telítetlen-, n–3 és n–6 többszörösen 

telítetlen zsírsavak értékei dohányzó és nem dohányzó szkizofrén és kontroll személyek között

SZKIZOFRÉN BETEGEK KONTROLL

Triglicerid 

frakció

Dohányzó

n = 12

Nem dohányzó

n = 17

Dohányzó

n = 5 

Nem dohányzó

n = 10

 Medián IQR  Medián IQR  Medián IQR  Medián IQR

Telített zsírsavak

16–0 31,61 3,87 27,82 1,71 28,89 2,12 29,03 4,77

18–0 5,24 1,11 5,53 1,29 4,99 0,63 5,85 1,40

22–0 0,05 0,03 0,04 0,02 0,03a 0,01 0,10a 0,15

Transz zsírsavak

t16:1n–7 0,48 0,08 0,47 0,10 0,52 0,11 0,40 0,13

t18:1n–9 0,08 0,13 0,14 0,13 0,07 0,04 0,01 0,21

Egyszeresen telítetlen zsírsavak

16:1n–7 2,79 2,15 2,88 1,68 2,26 0,98 1,79 0,92

18:1n–9 34,14 4,74 33,95 3,65 33,45 3,37 33,08 2,74

18:1n–7 1,39 0,51 1,48 0,55 1,13 1,02 0,87 1,09

n–6 többszörösen telítetlen zsírsavak

18:2n–6 16,82 7,59 19,29 5,34 20,26 3,71 19,16 7,60

18:3n–6 0,27 0,22 0,37 0,15 0,41 0,56 0,30 0,29

20:3n–6 0,50 0,15 0,49 0,23 0,49 0,13 0,41 0,11

20:4n–6 1,93 0,71 1,72 0,80 2,51 0,25 1,69 0,67

n–6 PUFA 20,95 4,79 22,70 3,67 24,60 2,68 22,19 8,15

n–6 

LCPUFA 3,56 1,04 3,17 0,83 4,02 0,81 3,11 0,69

n–3 többszörösen telítetlen zsírsavak

18:3n–3 0,44 0,26 0,65 0,33 0,34b 0,10 0,61b 0,38

20:5n–3 0,07 0,12 0,09 0,05 0,06 0,01 0,06 0,08

22:5n–3 0,29 0,15 0,43 0,29 0,22 0,14 0,22 0,20

22:6n–3 0,33 0,16 0,47 0,35 0,31 0,17 0,35 0,14

n–3 PUFA 1,14c 0,67 1,57c 0,70 1,00d 0,03 1,32d 0,50

n–3 

LCPUFA 0,73 0,48 1,11 0,54 0,69 0,19 0,65 0,36

n-3/n-6 

LCPUFA 0,21eg 0,08 0,28eh 0,13 0,16fg 0,05 0,21fh 0,09

Mind a két táblázatban az adatokat az összes zsírsav tömegszázalékában [medián, 1. és 3. 

negyedelőpontok távolsága (IQR)] formájában adtuk meg. A zsírsavértékek szignifi káns különbségeit 

Mann-Whitney teszttel vizsgáltuk. Az azonos jelölés szignifi káns különbséget jelez. (a,b,c,…p < 0.05). 

Összes n-6 többszörösen telítetlen zsírsav (n-6 PUFA): 18:2n-6 + 18:3n-6 + n-6 LCPUFA

Összes n-6 többszörösen telítetlen zsírsav (n-6 LCPUFA): 20:2n-6 + 20:3n-6 + 20:4n-6 + 22:2n-6 

+22:4n-6 +22:5n-6

Összes n-3 többszörösen telítetlen zsírsav (n-3 PUFA): 18:3n-3 + n-3 LCPUFA

Összes n-3 többszörösen telítetlen zsírsav (n-3 LCPUFA): 20:3n-3 + 20:5n-3 + 22:5n-3 + 22:6n-3 
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A foszfolipid frakcióban a t18:1n-9 zsírsav esetén szignifi kánsan alacsonyabb érté-

ket találtunk szkizofrének esetén mind a dohányzó, mind a nem dohányzó alcsoport-

ban a kontrollokhoz viszonyítva. Az n–3 PUFA és az egyszeresen telítetlen zsírsavak 

értékeiben nem találtunk szignifi káns különbséget az általunk vizsgált alcsoportok kö-

zött. Több több eltérés is mutatkozott az n–3-, és n–6 többszörösen telítetlen zsírsavak 

között. Az esszenciális zsírsav, LA (18:2n–6) értéke a dohányzó kontroll csoportban 

alacsonyabb volt, mint nem dohányzó társaikban. Az n-3 az n-6 LCPUFA-hoz viszonyí-

tott aránya mind a szkizofrén, mind a kontroll csoportban szignifi kánsan alacsonyabb 

szintű volt a dohányzó alcsoportokban, mint nem dohányzó társaikban. 

2. táblázat: A foszfolipid frakció telített-, transz-, egyszeresen telítetlen-, n–3 és n–6 többszörösen 

telítetlen zsírsavak értékei dohányzó és nem dohányzó szkizofrén és kontroll személyek között

Foszfolipid 

frakció

SZKIZOFRÉN BETEGEK KONTROLL

Dohányzó Nem dohányzó Dohányzó Nem dohányzó

n = 12 n = 17 n = 5 n = 10

Medián IQR Medián IQR Medián IQR Medián IQR

Telített zsírsavak

16-0 29,79 5,68 28,52 2,43 27,09 1,76 28,40 3,58

18-0 15,94 2,28 14,54 2,54 15,68 1,50 15,96 0,79

22-0 1,35 0,64 1,54 0,42 1,41 0,15 1,41 0,25

Transz zsírsavak

t16:1n-7 0,09 0,03 0,08 0,03 0,10 0,03 0,08 0,02

t18:1n-9 0,01ab 0,02 0,04a 0,03 0,03b 0,05 0,03 0,01

Egyszeresen telítetlen zsírsavak

16:1n-7 0,40 0,35 0,49 0,34 0,30 0,01 0,24 0,18

18:1n-9 7,25 2,01 7,42 1,64 8,06 0,40 7,16 1,67

18:1n-7 1,16 0,35 1,20 0,37 1,34 0,07 1,28 0,29

n-6 többszörösen telítetlen zsírsavak

18:2n-6 17,38 1,79 18,40 3,83 16,95c 1,63 20,24c 2,84

20:3n-6 4,05 0,76 3,98 1,69 3,79 0,64 3,23 0,62

20:4n-6 11,48 4,09 10,89 1,62 13,45 3,24 11,10 1,89

n-6 pufa 35,56 4,21 35,23 3,78 36,08 1,85 37,32 2,12

n-6 lcpufa 16,64 4,29 16,95 3,49 18,36 2,43 17,41 2,39

n-3 többszörösen telítetlen zsírsavak

18:3n-3 0,06 0,04 0,10 0,04 0,05 0,03 0,07 0,05

20:5n-3 0,32 0,32 0,42 0,25 0,19 0,00 0,33 0,31

22:6n-3 2,18 0,90 2,59 1,65 2,01 0,59 2,51 0,84

n–3 PUFA 3,13 1,15 3,80 1,77 3,14 0,47 3,88 0,97

n–3 LCPUFA 3,08 1,12 3,79 1,76 3,07 0,51 3,78 0,99

n-3/n-6 LCPUFA 0,18d 0,05 0,21d 0,12 0,15e 0,02 0,21e 0,05
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A 3. táblázat a transz zsírsavak és az intelligenciaszintet jellemző értékek közötti 

összefüggéseket mutatja a dohányzó és nem dohányzó szkizofrén csoportokban.

3. táblázat: A dohányzó és nem dohányzó szkizofrén személyek verbális-, performációs- és 

intelligencia kvóciens értékei és a vizsgált transz zsírsav értékek

Verbális Kvóciens Performációs Kvóciens Intelligencia Kvóciens

Nem 

dohányzók

(n = 17)

Dohányzók

(n = 12)

Nem 

dohányzók

(n = 17)

Dohányzók

(n = 12)

Nem 

dohányzók

(n = 17)

Dohányzók

(n = 12)

t18:1n–7/9 0,109 –0,813 ** –0,096 –0,678 * –0,056 –0,722 **

tt18:2n–6 0,289 –0,595 * 0,328 –0,594 * 0,398 –0,637 *

Összes 

transz
0,263 –0,511 0,239 –0,755 ** 0,312 –0,592 *

*: p< 0,05; **: p < 0,01; Spearman rho korreláció

A nem dohányzókban nem találtunk szignifi káns összefüggést az általunk vizs-

gált transz izomerek és a verbális kvóciens között. Ugyanakkor szignifi káns negatív 

korrelációkat találtunk a transz elaidinsav (t18:1n–7/9) és a transz oktadekadiénsav 

(tt18:2n–6) értékeivel a dohányzó csoportban. Szintén nem volt szignifi káns összefüg-

gés a nem dohányzó csoportban a transz zsírsavak és a performációs kvóciens értékei 

között. Ugyanakkor szignifi káns fordított arányt találtunk az általunk vizsgált transz 

izomerekkel, valamint az összes transz izomer értékével és a performációs kvóciens 

értékével a dohányzó csoportban. Szintén nem volt szignifi káns összefüggés a nem do-

hányzó csoportban a transz zsírsavak és az IQ értékei között. Ugyanakkor szignifi káns 

fordított arányt találtunk az általunk vizsgált transz izomerek, valamint az összes transz 

izomer és az IQ értékével a dohányzó csoportban.

Megbeszélés

Az LCPUFA fontos szerepet tölt be a központi idegrendszer membránstruktúráinak fel-

építésében. Például Fedorova és mtsai 2009-ben kimutatták, hogy az eikozapentaénsav 

valamint a dokozahexánsav (DHA) a leghasznosabb zsírsavmetabolitok az idegrend-

szer számára, mivel jelentősen hozzájárulnak az idegsejtek sejtmembránjának integ-

ritásához (FEDOROVA ÉS MTSAI 2009. 196.). A DHA a legfőbb a szürkeállományt és a 

retinát felépítő zsírsavak között (HORROCKS – YEO 1999. 211.). Azonban az erre utaló 

irodalmi adatok ellentmondóak, egyes vizsgálatokban pozitív összefüggést találtak a 

születéskori DHA ellátottság és a jobb mentális fejlődés között (WILLIAMS ÉS MTSAI 

2001. 316.; HELLAND 2003. 39.).

Ami a szkizofréniát illeti, Sethom úgy találta, hogy az n–3 és n–6 PUFA szint, külö-

nösen az arachidonsav és a DHA szintje lényegesen alacsonyabb szkizofréniában szen-

vedő betegekben (SETHOM ÉS MTSAI 2010. 131.). 

Chua és mtsai kutatása alapján megerősítést nyert az a tény, hogy az EPA-t és DHA-t 

nagy mennyiségben tartalmazó tengeri halak fogyasztása lehetőséget nyújthat e kü-

lönböző neuropszichiátriai megbetegedések elleni prevencióban. Védhet a korai és 

késői makuladegeneráció kialakulásától (CHUA ÉS MTSAI 2006. 981.), csökkenhet a 
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demencia (SCHAEFER ÉS MTSAI 2006. 1545.) és az Alzheimer-kór (MORRIS ÉS MTSAI, 

2003. 940.) kialakulásának esélyét. Az n–3 esszenciális C18:3n–3 étrendi bevitele csök-

kenheti a bipoláris depresszió prevalenciáját (HIBBELN – SALEM 1995. 1.). Noaghiul 

és mtsai bipoláris depresszióban szenvedő betegekben vizsgálták az EPA-t és DHA-t 

tartalmazó diétának az esetleges kedvező hatását (NOAGHIUL – HIBBELN 2003. 2222.). 

Továbbá fi gyelemhiányos hiperaktivitás zavarban is pozitív hatását találták e zsírsavak-

nak (SORGI ÉS MTSAI 2007. 6.). 

Egy holland kutatócsoporttal együttműködve a transz zsírsavak és az idegrendszer 

fejlődését jellemző neurológiai optimalitási score között, negatív korrelációt mutattunk 

ki 18 hónapos életkorban. Tudomásunk szerint az irodalomban ez az egyetlen közle-

mény foglalkozik a transz zsírsavak és a neurológiai státusz közötti direkt összefüggés-

sel (BOUWSTRA ÉS MTSAI 2006. 334.). Ismert, hogy a szkizofrén betegek 70–80%-a 

dohányzik (WINTERER 2010. 112.), amely egy „öngyógyító” cselekvés, mivel a nikotin 

hatására a betegeknek csökkenek a pszichotikus tünetei illetve az antipszichotikumok 

mellékhatása is csökkenthető. Már korábban ismertté vált a nikotin hatása a GAD–67 

nevű fehérje termelődésére. Dong és munkatársai feltételezik, hogy a GAD–67 az agyban 

elfojtja a hallucinációkat, amelyeket a jeltovábbító rendszer károsodása vált ki (DONG 

ÉS MTSAI 2008. 13614.). Ugyanakkor a dohányzásnak az intelligenciaszintre gyakorolt 

esetleges káros hatását számos tanulmány igazolta (WENNERSTAD ÉS MTSAI 2010. 

908.). A dohányzás akár a szkizofrénia kialakulásával is összefüggésben lehet, illetve 

egyes genotípusok esetén növelheti annak esélyét. Quednow és mtsai a TCF4 genotí-

pust és a dohányzást vizsgálták, mint két tényezőt, amely szerepet játszhat szkizofrénia 

esetén a korai információ feldolgozása zavarában (QUEDNOW ÉS MTSAI 2011. 6271.).

Eredményeinket összefoglalva elmondhatom, hogy ellentétben a nem dohányzók-

kal, a dohányzó szkizofrén betegekben a transz zsírsavak szignifi káns negatív korrelá-

ciót mutattak az intelligenciaszintet jellemző értékekkel. 

Jelen vizsgálatunk eredményei a dohányzás és a magas étrendi transz zsírsavbevi-

tel együttes, potenciálisan káros hatására hívják fel a fi gyelmet szkizofrén betegekben. 

Tehát javasolható lenne dohányzó szkizofrén betegek terápiájának diétás tanácsokkal 

való kiegészítése, azaz csökkentsék étrendjükben a transz zsírsavakat nagy arányban 

tartalmazó margarinok, bolti kekszek, csipszek bevitelét.
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Várvizi Márta

Kripke modális érve a fi zikalizmus ellen

Kripke többféleképpen is érvel a fi zikalizmus valamely válfaja ellen. Egyrészt ér-

vel amellett, hogy nem vagyunk azonosak a testünkkel, másrészt amellett, hogy 

egy partikuláris mentális állapot nem azonos egy partikuláris agyállapottal, harmad-

részt amellett, hogy egy adott mentális állapot-típus nem azonos egy adott agyállapot-

típussal.1 Kripke legfőképpen ez utóbbira, vagyis a típusazonosság-elmélettel szemben 

megfogalmazott érvére helyezi a hangsúlyt, tehát amikor általában Kripke fi zikalizmus 

elleni érvéről beszélünk, akkor ezen érvére gondolunk, és jelen tanulmány tárgyát is 

ez fogja képezni.

Fizikalizmus alatt itt azon elmefi lozófi ai elméleteket értjük, amelyek szerint min-

den, ami létezik, az alapvetően fi zikai természetű. Mint ezen elméletek egyike, a típus-

azonosság-elmélet2 szerint bizonyos mentális állapottípusok, vagyis mentális tulajdon-

ságok azonosak bizonyos fi zikai állapottípusokkal, vagyis agyi tulajdonságokkal. Erre 

a legelterjedtebb példa, ami az érvben is szerepelni fog, az hogy ’a fájdalom azonos a 

C-rostok tüzelésével’. 

Modális kifejezések az olyan kifejezések, mint a lehetséges, szükségszerű, esetle-

ges, és ezek különböző megfogalmazásai. A továbbiakban tehát egy olyan érvről lesz 

szó, amelyben valaminek a lehetségességéből következtetünk arra, hogy valami így és 

így van. 

Először is szeretném majd felvázolni magát az érvet, utána pedig rátérnék az egyes 

premisszák mögött meghúzódó és az érv működtetéséhez szükséges fogalmi, elméleti 

apparátusra, különös tekintettel a második premisszára és annak különböző értelme-

zési lehetőségeire. Mint látni fogjuk, az ebben a premisszában említett ’lehetőség’ szó 

mind episztemológiai, mind metafi zikai értelemben felfogható, és bár sokan az első 

mellett teszik le voksukat, én mégis azt szeretném megmutatni, hogy többféle indo-

kunk is van arra, hogy metafi zikai lehetőségként értelmezzük a premisszát.

Az érv központi eleme

Kripke sajnálatos módon nem bocsátja rendelkezésünkre egy logikai lépéseit tekintve 

áttekinthető megfogalmazását az érvnek, és ez a magyarázata annak, hogy többféle 

rekonstrukcióval is találkozhatunk, olykor más-más fogalmakra helyezve a hangsúlyt. 

Éppen ezért, véleményem szerint az a legcélszerűbb, ha egyelőre csak az érv lényegét, 

központi magját vázolom fel és a fogalmi viszonyokat az egyes premisszák alátámasz-

tásához szükséges elméleti háttérként kezelem. Így a rekonstrukció során biztosan nem 

1 Kripke test-lélek/agy-elme problémával kapcsolatos elgondolásairól ld. KRIPKE 2007. 113–123, illetve KRIPKE 

2004. 64–68.
2 Erről és általában a különböző elmefi lozófi ai elméletekről ld. TŐZSÉR 2008.
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fordulhat elő az, hogy míg egyes fogalmakat explicitté teszünk az érvben és így lát-

szólag nagyobb hangsúlyt fektetünk rájuk, bizonyos más, háttérben működő fogalmak 

esetleg megtévesztő módon jelentéktelennek tűnnek.

Az érv központi része a következőképpen vázolható fel:

P1   Ha a fájdalom azonos a C-rostok tüzelésével, akkor szükségszerűen azonosak  

 egymással.

P2   Lehetséges, hogy a fájdalom nem azonos a C-rostok tüzelésével.

K   A fájdalom nem azonos a C-rostok tüzelésével.

Mielőtt rátérnék az érv mögötti fogalmi összefüggésekre, annyi előzetes megjegy-

zést tennék az érvben szereplő modális kifejezésekkel kapcsolatban, hogy ’szükség-

szerű’ azonosság alatt olyan azonosságot értünk, amely minden körülmények között 

fennáll. Más szavakkal, ha két dolog szükségszerűen azonos egymással, akkor nem 

lehetséges, hogy ne legyenek azonosak. Ezzel szemben, ha két dolog nem szükségsze-

rűen azonos egymással, hanem azonosságuk csupán esetleges/kontingens, akkor az is 

lehetséges, hogy bizonyos körülmények között azonosak legyenek, és az is, hogy bizo-

nyos más körülmények között ne legyenek azonosak egymással. Ebből adódóan, ha két 

dolog lehetséges, hogy nem azonos egymással, akkor lehetetlen, hogy szükségszerű 

azonosság álljon fenn közöttük.

Elméleti háttér

Most térjünk rá az egyes premisszákra és nézzük meg, hogy milyen megfontolások 

teszik indokolttá az elfogadásukat, illetve, hogy milyen fogalmakkal dolgoznak ezek az 

elképzelések.

Az első premissza (P1) azon az elgondoláson alapul, hogy a ’fájdalom’ és a ’C-rostok 

tüzelése’ merev jelölők és minden merev jelölők közötti azonosság szükségszerű azo-

nosság. A merev jelölők olyan kifejezések, amelyek minden körülmények között, min-

den tényellentétes szituációban ugyanazt a dolgot jelölik ki. Legegyszerűbb, ha ezeket 

úgy fogjuk fel, mint a címkéket, amelyeket ráragasztunk a dolgokra és onnantól kezdve 

az adott dolog minden körülmények között az adott címkét viseli. Tipikusan merev 

jelölők Kripkénél a tulajdonnevek és a természeti fajták3 nevei. 

A merev jelölők közötti azonosság szükségszerűsége az önazonosság szükségszerű-

ségéből fakad. Vegyük például az Alkonycsillagot és a Hajnalcsillagot. Miután felfedez-

tük, hogy az, amit korábban Alkonycsillagnak neveztünk és az, amit Hajnalcsillagnak, 

azonosak, be kellett látnunk, hogy az Alkonycsillag szükségszerűen azonos a 

Hajnalcsillaggal, hiszen minden dolog szükségszerűen azonos önmagával. Feltételezve, 

hogy x és y merev jelölők, ez a következő lépésekből világosan látszik:

Szükségszerű, hogy x=x i. 

x=y  ii. 

Tehát szükségszerű, hogy x=yiii. 

3 A természeti fajták olyan elmefüggetlen csoportosítások, amelyek a valóságot annak természetes határainál 

szabdalják fel, és amelyeket jellemző módon a tudomány tár fel. Természeti fajta például a víz, arany, ember, 

H2O, fájdalom, C-rosttüzelés, stb. 
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Amennyiben elfogadjuk az elhangzottakat, fel kell adnunk a Kripke előtti fi lozófi ai 

tradíciónak azon nézetét, miszerint csak az a priori, vagyis a tapasztalattól független 

igazságok lehetnek szükségszerűek, hiszen vannak olyan a posteriori – empirikus té-

nyeken alapuló – igaz állítások, amelyek szintén szükségszerűek. Ilyen állítások példá-

ul ’Az Alkonycsillag azonos a Hajnalcsillaggal’, ’A víz azonos H
2
O-val’, illetve az olyan 

esszenciális/lényegi tulajdonságokat predikáló állítások, mint hogy ’Ez az asztal fából 

van’, ’Arisztotelész ember’, stb. 

Ugyanígy az 50-es években, az elmefi lozófi ában még jellemző volt az a felfogás, 

hogy a mentális és a fi zikai között kontingens azonosság áll fenn, mivel az csak tapasz-

talati úton tudható, de Kripkével ez sokak szerint megdőlt. Tehát ha ’a fájdalom azonos 

a C-rostok tüzelésével’ állítás igaz, akkor lévén, hogy a ’fájdalom’ és a ’C-rostok tüze-

lése’ merev jelölők,4 az állítás szükségszerűen igaz kell, hogy legyen, ha pedig hamis, 

akkor szükségszerűen hamis.

Fontos megemlíteni, hogy az ’a priori’ és a ’szükségszerű’ kategóriáinak szétválasz-

tásával Kripke élesen elkülönítette egymástól az episztemológiai és a metafi zikai néző-

pontot. Az episztemológiai (ismeretelméleti) nézőpont az ’a priori’ és az ’a posteriori’ 

megkülönböztetésével jelen esetben arról szól, hogy mi milyen módon tudható az ak-

tuális világunkról, tehát tapasztalati úton vagy tapasztalattól függetlenül. Az hogy egy 

állítás a priori, persze nem zárja ki annak lehetőségét, hogy ne lehetne empirikusan is 

belátható, hanem csupán annyit jelent, hogy az állítás mindenképpen tapasztalattól 

függetlenül (is) tudható.5 A metafi zikai kérdésfeltevés ezzel szemben arra irányul, hogy 

adva, hogy milyen a világ, mi az, ami szükségszerűen van úgy, ahogy van (ami nem 

lehet másként), illetve mi az, ami máshogy is lehetne, vagyis esetleges/kontingens. Ez a 

megkülönböztetés, illetve a szükségszerű a posterirori állítások kategóriája Kripke egyik 

nagy újítása a fi lozófi ában.6

Térjünk most rá a második (P2) premisszára, ami a következőképpen hangzott: 

Lehetséges, hogy a fájdalom nem azonos a C-rostok tüzelésével.

Ez tekinthető az érv legkényesebb pontjának, abban a tekintetben, hogy erre irá-

nyul az a fajta kritika, ami véleményem szerint nem állja meg a helyét. Kripke amikor 

arról beszél, hogy a fájdalom lehetséges C-rosttüzelés nélkül, és fordítva, gyakran fo-

galmaz úgy, hogy elgondolható, hogy a fájdalom C-rosttüzelés nélkül létezzen, illet-

ve elképzelhető C-rosttüzelés fájdalom nélkül.7 Az általam nem preferált értelmezés 

szerint itt szószerinti értelemben vett elképzelhetőségről, vagyis episztemológiai le-

hetőségről van szó. Ezen az állásponton van többek között8 Tőzsér is, akitől az alábbi 

szövegrészlet származik:

„A legelemibb ellenvetés, amit Kripke javaslatával szemben felhozhatunk az, hogy Kripke 
mégiscsak egy episztemológiai lehetőségből (abból, hogy el tudjuk képzelni, hogy fájdal-
munk van, de nem tüzelnek a C-rostjaink és fordítva) megy át egy metafi zikai lehetőségre 

4 A ’fájdalom’ és a ’C-rostok tüzelésének’ merev jelölő-volta nem magától értetődő és meg is kérdőjelezhető. 

Ennek védelmében ld. KRIPKE 2007. 89–118.
5 KRIPKE 2007. 19–23.
6 Érdemes megjegyezni, hogy mindamellett, hogy valóban egy fontos fi lozófi ai fordulatról van szó, amit Kripke 

nevéhez szokás kötni, Marcus volt az, aki először hívta fel a fi gyelmet a két szempont különválasztásának 

jelentőségére azzal, hogy az S4 logikai kalkulusban bizonyította a tulajdonnevek közötti azonossági állítások 

szükségszerű voltát. Kiindulópontnak ld. MARCUS 1985.
7 Például ld. KRIPKE 2004. 65, 66.
8 Szintén így értelmezi Kripkét Shoemaker és Soames is. Ld. SHOEMAKER 2011. 332–342, illetve SOAMES 

2006. 19–24.
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(metafi zikailag lehetséges, hogy a fájdalom nem azonos a C-rostok tüzelésével), majd egy 
metafi zikai kijelentésre (a fájdalom nem azonos a C-rostok tüzelésével). Kripke ebben 
a vonatkozásban hasonlóképpen jár el, mint 340 évvel azelőtt Descartes. (…) Descartes 
(…) az iménti érvet kiegészítette egy további argumentummal, hogy megmutassa, milyen 
jogon megy át az episztemológiai értelemben vett „lehetőség” fogalomról a metafi zikai ér-
telemben vett „lehetőség” fogalomra: clare et distincte belátásaink igazságát szerinte Isten 
szavatolja.”9 

Az ellenvetés úgy folytatódik, hogy Descartes-tal ellentétben Kripke nem biztosítja 

az episztemológiaról a metafi zikaira való áttérés jogosságát, amiből egyenesen követ-

kezik a konklúzió:

 
„(…) Kripke-nek pusztán episztemológiai értelemben van joga azt állítani, hogy a fájda-
lom nem fi zikai állapot. Azaz csak azt állíthatja jogosan, hogy fogalmilag különbséget tud 
tenni a fájdalom és a vele korreláló fi zikai állapot között, amiből azonban nem következik, 
hogy metafi zikai értelemben a fájdalom nem fi zikai állapot.”10

Ez az ellenérv annyiból jogosnak tekinthető, hogy abból, hogy valami elgondolha-

tó/elképzelhető számomra, vagyis episztemológiailag lehetséges, még nem vonhatok le 

következtetéseket arra vonatkozóan, hogy mi az, ami metafi zikailag lehetséges, illetve 

szükségszerű. Egy ilyen érvmenet formálisan elhibázott lenne.

Azt is el kell ismerni, hogy Kripke szóhasználata, mint látni fogjuk, támogatja ezt a 

fajta értelmezési lehetőséget, azonban én mégis amellett szeretnék indokokat felsora-

koztatni, hogy az érvben nem episztemológiai, hanem csak és kizárólag metafi zikai le-

hetőséggel van dolgunk, ami értelemszerűen szükségtelenné teszi az episztemológiairól 

a metafi zikaira való bármiféle átjárás biztosítását.

Egyrészt bizonyos szöveghelyek alapján jól kimutatható, hogy amikor Kripke az 

’elképzelhető’ szót használja, akkor azt nem feltétlenül episztemológiai értelemben 

teszi, másrészt pedig Kripke nézetei, továbbá az, hogy az ő nevével fémjelezzük az 

episztemológiai és metafi zikai kérdések különválasztását, valamint a modális logika 

fejlődésében betöltött igen jelentős szerepe erősen valószínűtlenné teszik, hogy egy 

olyan modális logikai hibát kövessen el, mint amit az imént említettünk.11 

Visszatérve az érvhez, Kripke P2 mellett az esszencialista metafi zikájára támasz-

kodva érvel.12 Szerinte a dolgok, pl. személyek, természeti fajták, érzettípusok, stb. 

9 TŐZSÉR 2001. 169. 

Descartes az Elmélkedésekben abból, hogy képes vagyok ’világosan és elkülönítetten’ belátni, hogy nem vagyok 

azonos a testemmel (hanem gondolkodó dolog vagyok), levonja a következtetést, hogy valóban nem vagyok 

azonos a testemmel, tehát test és lélek reálisan különböznek egymástól. DESCARTES 1994. 96.

Itt érdemes lehet megjegyezni, hogy Kripke érve ugyan valóban karteziánus szellemben fogant, és Descartes 

érvével való összevetésének jelentős irodalma van, de még ha érvényes is az érv, az semmiképpen sem vonja 

maga után a szubsztanciadualizmus elfogadását. 

Szintén hasonló szellemben fogant Chalmers úgynevezett zombi-érve is, aminek Kripke érvével való párhu-

zamba állítása szintén széleskörű szakirodalmat képvisel a fi lozófi ában.
10 TŐZSÉR 2001. 170.
11 Kripke expliciten kijelenti, hogy itt nincs szó modális logikai hibáról, igaz nem a saját érvével, hanem egy 

általa felvázolt karteziánus érvvel kapcsolatban teszi ezt, ami viszont logikai felépítését tekintve megegye-

zik saját érvével. Az érv a következőképpen hangzik: „Legyen A Descartes testének neve (merev jelölője). 

Descartes szerint abból, hogy ő létezhet akkor is, amikor A nem, az következik, hogy (Descartes ≠ A), így 

aztán Descartes ≠ A. Akik úgy vélik, hogy itt egy modális logikai hibát követ el, megfeledkeznek arról, hogy A 

merev jelölő.” KRIPKE 2004. 68. lábj. 

Ezen érv logikai érvényessége természetesen a merev jelölők közötti azonosság szükségszerűségéből adódik. 

Onnantól kezdve, hogy ezt elfogadjuk, az érv helyessége csakis az egyes premisszák igazságán fog múlni.
12 Az esszencializmus szerint a dolgoknak vannak lényegi és járulékos tulajdonságaik is. Azon tulajdonságokat 
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rendelkeznek lényegi, esszenciális tulajdonságokkal – olyan tulajdonságokkal, ame-

lyekkel az adott dolog minden körülmények között rendelkezik. Azt, hogy melyek egy 

dolog esszenciális tulajdonságai, tapasztalati, vagyis a posteriori tényezők határozzák 

meg, és ezek szoros összefüggésben állnak azzal, hogy mi az, ami metafi zikailag lehet-

séges vagy szükségszerű. Arisztotelésznek például lényegi tulajdonsága, hogy ember 

(ezt tapasztalati úton tudjuk), tehát ez minden körülmények között, vagyis szükségsze-

rűen igaz lesz, amikor Arisztotelészről állítunk valamit. Ez pedig tekinthető bizonyos 

megszorításnak arra nézve, hogy mi az, amit metafi zikailag lehetségesnek tarthatunk 

Arisztotelésszel kapcsolatban. Például lehetséges lett volna, hogy ne fi lozófus, hanem 

asztalos legyen a foglalkozása, hiszen nem lényegi tulajdonsága a fi lozófusnak levés, 

viszont adva, hogy ő szükségszerűen ember, nem lett volna lehetséges, hogy macska 

legyen. Ugyanígy, az előttem levő asztalnak például szükségszerű tulajdonsága, hogy 

fából van, vagyis nem lehetséges, hogy ne fából, hanem jégből legyen. 

A fentiek alapján láthatjuk, hogy nem csak a merev jelölők közötti azonosságok meg-

felelő értelmezése, hanem az esszencializmus is megköveteli, hogy élesen elhatároljuk 

egymástól az a priori/a posteriori, illetve a szükségszerű/kontingens fogalmakat. 

Itt szeretnék idézni egy szövegrészletet, amelyben Kripke az ’elképzelhető’ szót 

használja: 

„Először is tudjuk azt, hogy a pulpitusok általában fából, s nem jégből készülnek. Ez 
itt szintén úgy néz ki, mintha fából lenne. Nem hideg, holott ha jégből lenne, hidegnek 
kellene lennie. Ebből arra következtetek, hogy valószínűleg nem jégből van. Ítéletem 
nyilvánvalóan a posteriori. Kiderülhet persze, hogy valaki a bolondját járatja velem és ez 
a pulpitus mégiscsak jégből van. Én azonban csupán annyit állítok: ha ténylegesen nem 
jégből, hanem fából van, akkor nem elképzelhető, hogy bizonyos körülmények között 
mégis jégből legyen. Azt kell tehát mondanunk: annak ellenére, hogy a priori nem tud-
hatjuk, a pulpitus jégből van-e vagy sem, tekintve, hogy nem jégből van, szükségszerűen 
nem jégből van.”13

Úgy gondolom, ebből a szövegrészletből az derül ki, hogy noha kerülhetünk olyan 

episztemikus helyzetbe, hogy egy faasztalról azt higgyük, hogy jégből készült – ami-

kor is valaki ’a bolondját járatja velünk’,   vagyis noha episztemikusan lehetséges, hogy 

elképzeljük, hogy egy faasztal jégből legyen, metafi zikailag lehetetlen, elképzelhetet-

len, hogy az jégből legyen, hiszen ha valójában fából van, akkor szükségszerű, hogy 

fából legyen. 

Tehát mindamellett, hogy Kripke szóhasználata valóban félrevezető – ez az eredeti 

angol szövegre is érvényes („…one cannot imagine that…”14) –, be kell látnunk, hogy 

a szövegkörnyezet nyitva hagyja annak lehetőségét, hogy az ’elképzelhető’ kifejezést 

metafi zikai, ne pedig episztemikus lehetőségként értelmezzük. Sőt, az, hogy Kripke 

egyáltalán nem tagadja, hogy metafi zikailag lehetetlen dolgokat is el tudunk képzelni 

(episztemológiailag), teljesen valószínűtlenné teszi a kifejezés episztemológiai értelme-

zését, mint ahogy azt is, hogy Kripke úgy gondolná, hogy episztemológiai lehetőségből 

következtethetünk metafi zikai lehetőségre. Ezen felül pedig az elképzelhetőség szósze-

nevezzük lényegieknek, amelyekkel a dolog minden körülmények között rendelkezik, pontosabban, amelyek 

nélkül nem létezhetne. Kripke leggyakoribb példái a genus-t meghatározó és az eredetre vonatkozó tulajdon-

ságok. Kripke maga nem érvel az esszencializmus álláspontja mellett, hanem pusztán intuitív meggyőződése-

inkre apellálva tartja azt elfogadhatónak.
13 KRIPKE 2004. 57.
14 KRIPKE 1971. 152.
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rinti értelmezése túlságosan gátat szabna a gondolkodásunknak és egy kontraintuitív 

felfogáshoz vezetne – ahhoz, hogy olyasmiket tartsunk elképzelhetetlennek, aminek 

amúgy a képzelőerőnk nem szabna gátat. 

Ugyanezt támasztja alá Kripke esszencializmusa is. Korábban említettem, hogy 

az esszenciális tulajdonságokat a ténylegesen fennálló körülmények határozzák meg 

és ezek korlátozást jelentenek arra nézve, hogy mi az, ami metafi zikailag lehetséges. 

Visszatérve az érvhez, Kripke szerint mind a ’fájdalomra’, mind a ’C-rosttüzelésre’ 

igaz, hogy lényegi tulajdonságaik alapján azonosítjuk be őket – a fájdalmat az adott 

érzetminőséggel – vagyis maga ez az érzetminőség az, amit fájdalomnak nevezünk –, 

a C-rosttüzelést pedig az adott agyi, neuronális állapot által. Amennyiben a fájdalom 

és a C-rostok tüzelése azonosak egymással, az a Leibniz-törvény15 értelmében azt is 

jelenti, hogy minden tulajdonságukat tekintve meg kell, hogy egyezzenek, viszont a 

fájdalomérzet nem lényegi tulajdonsága a C-rosttüzelésnek és az adott agyállapot sem 

a fájdalomnak, tehát a kettő nem lehet azonos egymással. Ami számunkra mindebből 

fontos, az annyi, hogy annak lehetősége, hogy a fájdalom nem azonos a C-rostok tüze-

lésével, többek között az esszenciális tulajdonságaikból adódik, az esszenciális tulaj-

donságok pedig a metafi zikai lehetőséget illetően bírnak korlátozó szereppel, tehát ez 

is azt tamászatja alá, hogy a második premissza által rögzített lehetőség, amit Kripke az 

esszencializmussal alapoz meg, metafi zikai lehetőség, nem pedig episztemológiai. (Az 

más kérdés, hogy ez a fajta esszencializmus tulajdonképpen feleslegessé teszi magát 

az érvet, hiszen ahogy például Feldman16 is írja, egyetlen valamirevaló materialista sem 

fogadná el, hogy a fájdalomnak lényegi tulajdonsága a fájdalomérzet, hiszen ez azonnal 

implikálná, hogy nem azonosíthatjuk semmilyen fi zikai eseménnyel.) 

A metafi zikai lehetőségként való értelmezés olyan nem elhanyagolható előnyök-

kel is bír, miszerint Kripke kitérhet bizonyos súlyos ellenvetések elől. Egyrészt nem 

vádolható modális logikai hiba elkövetésével, másrészt – kapcsolódóan az előb-

bihez – nem kell válaszolnia arra a kritikára, ami Nagel-től ered, de Shoemaker is 

felhasználja, miszerint számot kellene adnia a mentális és fi zikai közötti azonosság 

kontingenciájának érzéséről, vagyis arról, hogy miért tűnik elképzelhetőnek, hogy 

a fájdalom nem azonos a C-rostok tüzelésével.17 Harmadrészt az a szintén elterjedt 

kritika sem érintheti, legalábbis ezzel az érvvel kapcsolatban semmiképp, amire 

már utaltunk is korábban, nevezetesen hogy Kripke olyan metafi zikai lehetőségeket, 

pontosabban lehetetlenségeket tartana elképzelhetetlennek, amelyek metafi zikailag 

valóban lehetetlenek ugyan, de attól még episztemológiailag lehetségesnek szoktuk 

gondolni őket. Ilyen például, hogy el tudom képzelni, hogy nem azok a szüleim, akik 

aktuálisan, holott metafi zikai értelemben (esszencialista felfogás alapján) lehetetlen, 

hogy ne ők legyenek azok.18 

15 A Leibniz-törvény szerint, ha két dolog numerikusan azonos egymással, akkor minden tulajdonságukban 

meg kell, hogy egyezzenek 
16 FELDMAN 1974. 675.
17 NAGEL 2004. 10. Nagel az elképzelhetőségnek három fajtáját vázolja cikkében, és Kripke csak egyféle el-

képzelhetőséggel számolt el, amikor kivédett egy akkoriban gyakran elhangzó analógiás érvet. A fájdalom 

és a C-rosttüzelés azonosságát kritikusai a hő és a molekulamozgások azonosságával állították párhuzamba, 

majd Kripke rávilágított, hogy az analógia nem megfelelő, mivel az azonosság kontingenciájának érzését az 

utóbbi esetben az okozza, hogy a hőérzet fennállása (egy kontingens tény) alapján azonosítottuk be a ’hő’ 

referenciáját, viszont ami az előbbit illeti, fájdalomérzet nélküli fájdalomról nem beszélhetünk, vagyis az adott 

minőségérzet lényegi tulajdonsága a fájdalomnak. Erről ld. KRIPKE 2004, 2007. Illetve Nagel ellenvetésének 

Kripke ellenében való kifejtéséről ld. SHOEMAKER 2011. 336–337.
18 SHOEMAKER 2011. 338–340, illetve SOAMES 2006. 22, 27–28.
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Konklúzió

Mint láthattuk, számtalan indokunk van feltételezni, hogy a fentiekben szemügyre vett 

érvben metafi zikai lehetőséggel van dolgunk, nem pedig episztemológiaival, ahogy azt 

az érv több kritikusa is gondolja. Emellett szól az episztemológiai és metafi zikai kérdé-

sek Kripke általi éles elhatárolása, ami szorosan illeszkedik mind a merev jelölőkkel kap-

csolatos felfogásához, mind esszencialista beállítódásához. Továbbá, mint említettük, 

önmagában az esszencializmus is ezt az álláspontot erősíti, és véleményem szerint az 

idézett szövegrészlet is egyértelműen a metafi zikai értelmezés mellé állítható, csakúgy, 

mint az elképzelhetőség fogalmával kapcsolatos intuitív meggyőződéseink. Ez utób-

bi persze csak annyiban szolgálhat indokul saját álláspontunk védelmezésére, ameny-

nyiben tudatában vagyunk, hogy Kripke a Megnevezés és szükségszerűség egészében 

nagy hangsúlyt fektet arra, hogy egy olyan képet tárjon elénk, mely összeegyeztethető 

a hétköznapi felfogásunkkal, intuícióinkkal. Ugyanígy nem érvként, hanem pusztán 

indokként szolgálhat álláspontunk mellett, hogy Kripke a modális szemantika kidolgo-

zásával jelentős mértékben hozzájárult a modális logika fejlődéséhez, és ez, valamint 

az a priori és szükségszerű különválasztása igen nagy óvatosságra kell, hogy intsen 

minket, mielőtt egy ilyen alapvető logikai hiba elkövetésével vádoljuk őt. Jelen írásban 

pontosan ennek az esetleges óvatlanságnak akartam utána járni, és azt hiszem, jogosan 

dönthetünk a Kripke nézeteihez mind fi lozófi ai, mind gyakorlati megfontolások alapján 

jobban illeszkedő értelmezésünk mellett. És ha még ennyi indok sem lenne elegendő a 

számunkra, fi gyelembe vehetjük azt is, hogy Kripke modális empirista, vagyis az, hogy 

mi az, ami lehetséges, számára fogalmaktól és elménktől független metafi zikai tény, 

amit a posterirori tényezők határoznak meg, szemben például Descartes modális raci-

onalizmusával, aki szerint minden, ami elgondolható, az lehetséges is, és alapvetően a 

fogalmak jelentése határozza meg, hogy mi az, ami értelmesen elgondolható.19
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Vilmos Eszter

Ízes nap-cafat, nyálas, nyúlós azúr

A lírafordítás modern hagyományai 
magyar Részeg hajó-fordítások tükrében

1. Háttér

Bevezetés

A világirodalom lírája nagyrész a Nyugat nagy nemzedékének szűrőjén át csordogált 

a magyar köztudatba, s fordításaiknak helye a kánonban több mint százéves táv-

latból is elmozdíthatatlannak tűnik. Munkásságuk jelentősége kétségbevonhatatlan, 

a fordítandó szöveghez való hűségük azonban kevésbé. Tóth Árpád, Babits Mihály, 

Kosztolányi Dezső és legtöbb kor- és pályatársuk úgy tette magáévá/mienkké, gyö-

nyörű magyar verssé az idegen szöveget, hogy az sokszor veszített eredeti mondani-

valójából, stílusából, tartalmából. Ez gyakran a versformának bizonyos rétegei iránt 

tanúsított rendíthetetlen hűség, a magyar nyelv szépségeinek csillogtatása, vagy saját 

gyakorlatuknak, egyéni árnyalataiknak a tolmácsolt vers színeibe való belekeverése 

miatt történt.

Azt kívánom vizsgálni, a Nyugat első nemzedéke által felállított versfordítási nor-

mák mennyiben kérdőjeleződnek meg, s az utánuk jövő generációk hogy viszonyultak 

ezen hagyományokhoz (mennyiben távolodnak/közelítenek újra). További kérdés az, 

mi motiválta újrafordításaikat, és hogy az azóta eltelt évtizedekben (1900-as évektől 

napjainkig) létrejött fordítások milyen viszonyban állnak a forrásnyelven írt eredetivel, 

jelen esetben Arthur Rimbaud Le Bateau Ivre (A Részeg hajó) című költeményével, me-

lyet Tóth Árpád óta Kardos László, Rónay György, Franyó Zoltán, Tímár György, Tornai 

József, Lackfi  János és Dunajcsik Mátyás is lefordított.

Nyugatos hagyományok

„Új irányú és értelmű világirodalmi tájékozódásunk kialakítása a Nyugat költőire várt”1 

– írja Rába György, itt az első nemzedék költőire vonatkozóan, akik csillapíthatatlan ét-

vággyal falták a nyugati irodalmat, főként az unt némettől különböző franciát és angolt. 

Kosztolányi és Tóth Árpád egyetemi tanulmányaikat magyar-német szakon végezték, 

ennek fényében még erőteljesebb a nyugatibb kultúrák felé törekvés. „Amikor érdeklő-

désük a francia, illetve az angol nyelv és irodalom felé fordul, ez a jelenség már világ-

szemléleti lázadásukat is kifejezi” – írja Rába György.2

1 RÁBA 1969. 9.
2 Uo., 26.
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A szimbolista elvágyódás és a zsongó francia nyelv a legszebb hűtlenségig részegítet-

te költőinket, akik olyannyira feloldódtak a baudelaire-i, verlaine-i, rimbaud-i absinthe-

gőzös verstengerben, hogy magyar szemmel nem biztos, hogy meg tudjuk állapítani, 

hol végződik a költő, hol kezdődik a fordító. Ez egyébként nem lenne probléma, sőt, 

általános jelenség minden fordításnál, a nyugatos tolmácsolt művekben azonban néhol 

olyannyira másfelé tart a két poéta, hogy fontosnak tűnik – a tisztázás végett – virtuáli-

san különválasztanunk a költőt és a fordítót. Ady például – a 19. században nem példa 

nélküli gyakorlatot követve – saját kötetébe illesztette Baudelaire-fordításait, Kosztolá-

nyi játékossága és a nyelvi bravúrokra való törekvése pedig gyakran háttérbe szorította 

a világirodalom nagyjainak eredeti stílusát; sok költő vált egyformává, egyformán kosz-

tolányissá keze alatt.

A saját költői nyelv efféle beleszövése a fordításba azonban nem csak Kosztolányit 

jellemzi, legtöbb kortársa osztozik ebben a sajátos, leginkább korai nyugatosokra jel-

lemző individuális fordításban, melyet a fordítói alázat elvárásának tükrében hiányos-

ságnak is elkönyvelhetünk, ám elegánsabb, jólesőbb érzés Rába György szép hűtlenség 

fogalmával operálnunk. 

A magyar versfordítás és a nyugati kultúrához való közelítés egyik, talán legfonto-

sabb mérföldköve a Babits Mihály, Tóth Árpád és az egy generációval fi atalabb Szabó 

Lőrinc által fordított, 1923-as Romlás virágai Baudelaire-fordításkötet, mely a francia köl-

tő születésének centenáriuma után két évvel jelent meg. (Az ugyanezen évben kiadott 

Örök virágok című gyűjtemény, mely Tóth Árpád fordításait tartalmazza, köztük Baude-

laire 53 versével, szintén felbecsülhetetlen darabja fordításirodalmunknak). Hihetnénk, 

hogy Babitsnak és Tóth Árpádnak – egy nemzedékbe tartozva – a szemlélete és stílusa 

nagy vonalakban egyezik, és hogy Szabó Lőrinc – lévén Babits és Tóth Árpád tanítványa 

– láthatólag elődei gyakorlatát követi, ám mindhármuk fordításpoétikája merőben eltér 

egymástól. Lator László kiemeli a főbb mozzanatokat, melyek alapján könnyűszerrel 

tájékozódhatunk a három poéta fordításai/adaptációi között: „Tóth Árpád fordításaiba 

mindig beletette saját imádott szavait: »lomha«, »fáradt«. Babits mindig kicsit koturnus-

ról szónokolt, mindig kicsit emeltebb hangon”.3 Szabó Lőrincről, a harmadikról, „akit 

bevettek a buliba”, azt mondja Lator, hogy ő az, akinek a technikáját lehet mindig kiérez-

ni a versekből: „rátapad a szövegre, de a saját kezétől nem tud megszabadulni”.4

 
2. Hűség

Áldozatok és célok

Ha verset fordítunk, talán égetőbb problémaként merül fel a hűség kérdése, mint egy 

évtizedeken át tartó házasságban. Hiszen a felelősség csupán az egyik felet, a fordí-

tót terheli, a másik: a forrásszöveg, vagy az akár évszázadokkal, évezredekkel előbb 

elhunyt költő egészen biztos, hogy nem fog kompromisszumot kötni, megváltozni 

tolmácsolója kedvéért. A fordítás – Tímár György szavaival – „társszerzés az érkezé-

si nyelven.”5 Teljesen hű fordítást létrehozni nyilvánvalóan lehetetlen; valamit min-

denképpen fel kell áldozni egy másik szempont érvényesítése révén, ha mást nem, a 

3 LATOR – JENEI – JÓZAN 2008. 122.
4 Uo.
5 TÍMÁR 1981. 357.



400    I    X. GRASTYÁN KONFERENCIA

nyelvet, amin megírták. Általában ennek hangzásvilágát, szintaktikáját is, noha ezen 

megkerülhetetlennek tűnő veszteségek hathatós csökkentésére számos ellenpéldát le-

hetne említeni.

Tóth Árpád több ízben megkísérelte a forrásnyelv, ez esetben a francia hangzását 

magyarul megszólaltatni. Hogy csak az erre legismertebb példát említsem, Verlaine 

Chanson d’automne-jának magyarításában, az Őszi chansonban, melyet Lator László 

„zseniális zenei imitációnak” nevez, s technikáját úgy foglalja össze: „[Tóth Árpád] a 

mély hangokat és a nazálisokat kikeverte a nyelvből”.6 Itt azonban felmerül a problé-

ma (melyre Lator is felhívja a fi gyelmet), hogy francia fülnek ezek a nazális hangok 

a lehető legtermészetesebbek, nekünk viszont egzotikusan duruzsoló varázsigének 

hangzanak. Lényegében ez a fordítói stratégia a vers zeneiségét erősíti, ami ennél a 

költeménynél, mely alapvetően a muzikalitásra, összecsengésekre épül, nem feltétle-

nül tévút, azonban más, tartalmilag sűrűbb és erőteljesebb verseknél már problémá-

sabb lehet: egy szikár, leegyszerűsített képekkel operáló szöveg – ha mennyei francia 

nyelven írták is – egy csengő-bongó magyar fordításban teljesen más konnotációkat 

ébreszt a befogadóban. Bizonyos mértékben Tóth Árpád Részeg hajó-fordítása is bele-

csúszik a szép hűtlenségnek ebbe a hibájába. 

Formahűség

Amennyiben a líra műnemébe tartozó alkotások kapcsán tárgyaljuk a hűség fogalmát, 

legkézenfekvőbb szempontként a formahűség merül fel, amely a ’10-es évek nyugatosa-

inál különleges fi gyelmet érdemel.

Gyakori sajátosság a nagy nemzedék fordítóinál, hogy a versekben előforduló jel-

zőkkel meglepően szabadon bánnak, ami általában abban nyilvánul meg, hogy a ma-

gyar fordításban feltűnően több szerepel, mint a kiindulási nyelvű szövegben. Ezeket a 

betoldott jelzőket – a magyar fordításelméleti szakirodalomban is elterjedt francia szót 

használva – cheville-nek nevezem. Költőink kedvelt játéka volt az általuk vélt lényeg le-

fordítása után még fennmaradó szótagszámokat ilyen cheville-ekkel kitölteni, s eseten-

ként elismerő szavakkal is kitüntették egymás – a magyar nyelv kincsestárát kiaknázó 

– sziporkáit. A legyakoribb cheville-ek közé egyszerű, a versbe könnyen beilleszthető 

egy szótagos melléknevek tartoznak, úgy mint: bús, vén, rút.

A formahűség irányelvének követését megtalálhatjuk Babitsnál (mind elméletben, 

mind gyakorlatban) és Tóth Árpádnál is, leginkább mégis Kosztolányi fordításaiban 

szembetűnő a formához való ragaszkodás. Kosztolányi Dezső parádés fordításainál 

néha úgy tűnik, egész sornyi tartalmakat dob félre néhány jól csengő sorzárlat, egy pár 

mély, tiszta rím kedvéért. Babitsra jellemző különösen, hogy fordításaiban – vélhetőleg 

az eredeti vers hangulatának minél pontosabban történő visszaadása végett – olyan sza-

vakat használ, melyek a magyar szókincsnek nem képezik (legalábbis Babitsig biztosan 

nem képezték) részét. Ezek az önkényes, sajátos szóösszetételek, neologizmusok, ha-

pax legomenonok, calque-ok gyakran megfi gyelhetők Kosztolányi és Tóth Árpád fordí-

tásaiban is. (A részeg hajóban is találhatunk rá példákat: hömpölyögtetője, villámtépett, 

gyöngyházhabot, szörnykígyókat, kénszájjal, szőkeszemű stb.)

Babits – főleg fordítói pályájának elején – legfontosabb irányelvnek a tónushűséget 

tartotta, melynek célja, hogy egy-egy költő hangnemét találja el, s az így elsajátított 

árnyalat fényében ültesse át az egész költeményt. A tónushű fordítás kifejezetten ér-

6 LATOR – JENEI – JÓZAN, i.m., 123.
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zékeny a költői képekre, alliterációkra, összecsengésekre, melyeket igyekszik egytől 

egyig visszaadni, ha a megfelelő szószerkezetben, sorban, versszakban nem lehetsé-

ges, hát a következőben, vagy a költemény bármely másik, ezekre alkalmas pontján. 

Rába György a következőképpen fogalmazza meg a Babits-féle eljárást: „A fi atal Ba-

bitsot pályája kezdetén a versfordításnak ez a funkcionális szemlélete jellemzi, azaz 

Baudelaire, Poe, Tennyson vagy Swinburne költeményeiben más-más tónust kever 

ki. Ez az eljárás, mely mindig az eredetiből indul ki, a műfordítás paradoxonához 

tartozik.”7 

3. Les Bateaux Ivres8

Tóth Árpád

Kardos László szerint Tóth Árpád Albert Samain után Verlaine költészetében hallotta 

„rokon húrok zengését”, Rimbaud „anti-intellektuális lázadása, kábító vers-kalandjai” 

azonban totális ellenpontként vetülnek Tóth Árpád érzékeny, átgondolt, fi nom stílu-

sára. Azt írja Kardos, A Bateau Ivre-nél nem is képzelhetünk el „tóthárpádiatlanabb” 

alkotást. Ez a „harsány és tündöklően zavaros görgeteg, valóságos támadás a tóthárpádi 

tisztaság és fegyelem ellen”.9

„A részeg hajó nyers tónusa tehát Tóth Árpád tolla alatt lágyabb, elomlóbb lett.” 

– írja Rába György;10 ez pedig leginkább a közbevetett cheville-ek indokolatlanul nagy-

mértékű használatának tudható be. Rába így fogalmaz: „Bocsássuk előre, ez a károm-

kodás húrjára hangszerelt önistenítés, a nyers szókincs, a köznapian érzékletes, szinte 

füstölgő képek nem tűrik a dekadens »cheville«-ek lágyítását, ezért elsősorban Tóth 

Árpád betoldott jelzői bizonyulnak a tónushoz hűtlennek.”11 

Tímár György A versfordító dilemmái című szövegében felhívja a fi gyelmet arra, 

hogy „a magyar amúgy is tömörebb nyelv a franciánál, a többletszótag általában bő-

beszédűségre, a fordított vers »túlteljesítésére« csábít”, majd azt írja: „A szóban forgó 

jelenségre Tóth Árpád Részeg hajó-fordítása a legjobb példa.”12

Rába György, megszokott módszeréhez híven, miszerint valamelyik szép hűtlen 

nyugatos (általában Babits, Kosztolányi vagy Tóth Árpád) fordításának-ferdítésének a 

tükrében elemez egy-egy költeményt, könyvében A részeg hajót is bemutatja, a francia 

eredetit nem csak Tóth Árpád-, de Rónay György és Kardos László tolmácsolásával is 

összevetve (érdekes módon Franyó Zoltán A részeg hajójára nem utalva, ami legalább 

egy évtizeddel A szép hűtlenek előtt megjelent).13

Tóth Árpád ezen fordításán érzékletesen lehet bemutatni a nyugatosok eddig tár-

gyalt hibáit, s ezt Rába ki is használja. A kiemelt sorokat leggyakrabban Rónay meg-

oldásaival veti össze, amelyek általában a tárgyszerűséget, letisztultságot hivatottak 

jelképezni; sok esetben ezek javára billen Rába mérlege.

7 RÁBA 1969. 28.
8 A „Le Bateau Ivre” többes száma
9 KARDOS 1965. 344–345.
10 RÁBA 1969. 326..
11 Uo.
12 TÍMÁR 1981. 354.
13 RÁBA 1969. 385–391.
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Megoldások

Kardos László Részeg hajó-újrafordítása14 izgalmas kérdéseket vethet fel, mivel Kardos 

Tóth Árpád monográfusa, felmerül hát, érezhető-e bármi „tóthárpádi” a fordításban 

vagy az előd gyengeségeit ismerve, inkább erőteljesen igyekszik elkerülni azokat. Úgy 

vélem, előbbi jellemzőbb, azaz a Tóthnál/a nyugatosoknál felbukkanó, támadható jel-

legzetességek nyomai Kardosnál is fel-felbukkannak, habár fordítása jóval pontosabb 

Tóth Árpádénál. A „támadható jellegzetességek” alatt többek között a cheville-eket 

és az indokolatlan lágyításokat, például gyakori alliterációkat értem, melyek – igaz, 

kisebb mértékben – de Kardos fordításában is megtalálhatók. Rögtön az első sorból 

hozhatunk példát mindkettőre: „Hogy jöttem lefelé a halk és hüvös árral”. Eredetiben 

így hangzik: „Comme je descendais des Fleuves impassibles” Az impassible szó je-

lentése lehet közönyös/közömbös vagy szenvtelen, de semmiképp sem halk és hű-

vös. Kardos alliteráló, szépelgőnek ható szókapcsolatából nem is tudjuk pontosan 

megítélni, melyik a cheville, merthogy az eredeti jelentést egyik szó sem találja el, 

a kettő, szinte semmitmondó jelzőt mégis soknak érezzük. A fordító megtartja Tóth 

Árpád első félsorát („Hogy jöttem lefelé…”), ezt vehetjük a tiszteletnyilvánítás jelének 

vagy egyszerűen a kanonikus verskezdet óvatos megtartásának. Tóth Árpád indítása 

ugyanis („Hogy jöttem lefelé egykedvü, vén vizeknek / folyásán”) olyannyira ismerő-

sen cseng a magyar olvasóközönség fülében, hogy – vélheti a fordító – bármilyen más 

kezdés idegenül hatna, esetleg eltántorítaná a befogadót a továbbolvasástól. (A többi 

fordító egyébként láthatóan nem küzdött ezzel a dilemmával; Kardoson kívül egyikük 

sem használja a Tóth Árpád-i kezdést.) Tóth Árpád egykedvűje Kardos megoldásánál 

találóbb, közelebb áll az impassible-hoz, ám az azt követő vén szócska gyomlálan-

dó; iskolapéldája az önkényesen betoldott nyugatos jelzőknek. Érdekes módon még 

mindig nem annyira Tóth Árpád-ízű, mint Rónay fordítása, akinek az első sora „Hogy 

úsztam lefelé sodrán a lomha árnak”. Ez a lomha, mely Tóth Árpád egész életművét 

végigkísér(t)i, különös módon Franyó Zoltán első sorában is felbukkan: „Hogy vitt a 

nagy Folyók közömbös, lomha sodra.”15 Franyó lomhája azért meglepőbb, mert a kö-

zömbös önmagában tökéletes megfelelője lett volna az impassible-nek, csak hát a vitt 

szó rövidsége folytán fennmaradó helyet ki kellett tölteni valamivel, hogy meglegyen 

a 13 szótag. A vitt ige itt azért is érdekes, mert több mozgalmasságot visz a szövegbe, 

mint az eredeti je descendais, amely annyit jelent, hogy én lefelé mentem/leszálltam, 

mindezt befejezetlen múlt időben.16 Rónay György 1973-as Fordítók és fordítások című 

tanulmánykötetében külön fejezetet szentel Franyó Zoltán fordításainak,17 melyben 

azt írja, Franyó sajátsága, hogy dramatizálja, mozgalmasabbá teszi a verseket, főként a 

gyakran használt megszemélyesítésekkel. A vitt-nek is ez a hatáskeltő mechanizmusa: 

nem a lírai-én, a hajó kiszolgáltatottságát emeli ki, hanem a folyó sodró cselekvőképes-

ségét. Rónay ezzel a mondattal zárja le Franyó-fejezetét: „S hadd hívjuk föl a fi gyelmet 

végül egyik legkitűnőbb darabjára, Rimbaud Részeg hajó-jára: az eredeti förgeteges 

14 Tóth Árpád, Kardos László, Rónay György és Tímár György fordításaihoz a Bárdos László által szerkesztett 

kötet Magyar Elektronikus Könyvtár archívumába feltöltött változatát használom: RIMBAUD, Arthur: A részeg 

hajó (ford. Tóth Árpád, Kardos László, Rónay György, Tímár György) In: BÁRDOS László (szerk.): Napfény és 

hús: Arthur Rimbaud minden verse, prózája és válogatott levelei, Budapest, Kozmosz, 1989. http://mek.oszk.

hu/04400/04407/04407.htm
15 Franyó Zoltán fordítása az említett Évezredek Húrjain 2. kötetében található
16 francia „imparfait” igeidő egyes szám első személyben
17 RÓNAY 1973. 5–21.
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hangjának, sodró nyelvi-hangzati erejének meg a fordító saját indulatának szerencsés 

találkozásából itt valódi remek fordítás született.”18 

A Franyó Zoltánt kronológiai szempontból követő fordítók verskezdéseiben 

(Dunajcsikon kívül) szöveghűbb tolmácsolását találjuk az első sor impassible-jének: 

Tímár György, Tornai József19 és Lackfi  János20 is a közönyös jelzőt alkalmazzák, 

Dunajcsik Mátyás21 azonban a néma melléknévvel („Ahogy ereszkedtem le néma Folyó-

kon”) nemcsak, hogy nem találta el a pontos jelentést, hanem az egész költeménynek 

hamisan nyugodt hangulatot előlegez meg. Igaz, az első három versszak még nem a 

vers zajos, dübörgő részéhez tartozik, ahogy Lator írja: „Rimbaud-nak három versszak-

nyi táv kell, hogy felgyorsuljon. Az első két strófa lassú, szinte az az érzésünk, hogy 

terjengős, regényes leírás.”22 Ez azonban sarkított megfogalmazás; az első versszak sem 

teljesen lassú és csendes: a 3-4. sor visító indiánjai hamar megtörik a nyugodt folyami 

morajlást, (ami semmiképp nem lehet néma), Dunajcsik viszont a rézbőrűeket meztele-

nül hagyja, bármiféle jelző nélkül, a vontatókról, akiknek valóban meztelennek kellene 

lenniük, szemérmesen nem tesz további állítást, csak ennyit: „Rézbőrűek fogták el min-

den hajósom, / Festett cölöpökhöz nyilazva testüket.” 

Rimbaud 14. versszakának utolsó két sora így hangzik: „Oú les serpents géants 

dévorés des punaises / Choient, des arbes tordus, avec de noirs parfums !” Rába György 

ennek a sorpárnak az első részét vizsgálta, mely Tóth Árpád fordításában „hol szörnykí-

gyókat kínoz az élősdi marás”-ként van jelen, ami példázza Rába megállapítását, misze-

rint „Tóth maga is hajlik arra, hogy a leíró mozzanatnak ne csak érzelmi nyomatékot, 

hanem távlatot is adjon”23, én viszont az utolsó félsorra fókuszálok, ami egy gyönyörű, 

ám nehezen megragadható és még nehezebben lefordítható szimbolista kép. Ezen nem 

is lepődhetünk meg, miután már Lator László is megjegyezte: „Rimbaud-nak nyilván 

eszébe sem jutott, hogy lefordítható allegóriát írjon.”24

Tóth Árpád magához híven adja vissza a rimbaud-i látomást: „s enyhülni bús szagú 

vén görbe fákra kúsznak”. A görbe fa pontos fordítás, a vén azonban cheville. Érdekes 

módon a bús itt nem töltelékszó, a bús szag a francia noir(s) parfum(s) (szó szerint: 

fekete szag/illat) megfelelője, ám nem tűnik a legjobb megoldásnak, főként a bús szó 

említett elkoptatottsága miatt. 

Kardos László a következőképpen fordítja: „[láttam] parázs eget, s kigyót, tetvektől 

szertemarva, / a görbe, mélyszagú fákról lehullani.” A mélyszag ugyanúgy szinesztézia, 

mint a fekete szag, ám nem a legeltaláltabb megoldás Kardos részről, még ha érezzük 

is, hogy valamiféleképp a halál milyenségét, sötét érzését próbálta megragadni a rövid 

„mély” jelzővel. Rónay a szókapcsolatot feloldja, és a szagot jelentő főnév helyett igei 

melléknevet alkalmaz: „hol óriáskígyó, mit élősdi marás tép, / lóg görbe ágakon, sötéten 

gőzölőn”, Lackfi  pedig a noir-t hagyja fi gyelmen kívül: „fák göcsörtjein fenn bűzölögve 

lengnek.” . Franyónál „… nagy kígyók hűs varázsszert / Kerestek gyásszagú, iromba 

fák hegyén”; Tornai fordítása szintén gyász-szagú, Dunajcsik szó szerint „Fekete szagot 

árasztva hullanak”-ra fordítja. Ez a szószerintiség egész fordítására jellemző, ami néha 

pontos, tárgyilagos, igazán rimbaud-szerű megoldásokhoz vezet, ám sokszor idegen 

18 Uo., 21.
19 Tornai József fordítása: RIMBAUD, Arthur, A részeg hajó (ford. TORNAI József), Hitel, 1991/18, 15–16.
20 Lackfi  fordítása: Száz vers, szerk. LACKFI János, Budapest, Helikon, 2010, 33–37.
21 Dunajcsik Mátyás fordítása: Rimbaud, Arthur: A részeg hajó (ford. Dunajcsik Mátyás) In. DUNAJCSIK Mátyás: 

Repülési kézikönyv, L’Harmattan Kiadó, 2007. http://www.dunajcsikmatyas.hu/muford/reszeg.htm
22 LATOR 1994. 
23 RÁBA 1969. 389.
24 LATOR 1994.



404    I    X. GRASTYÁN KONFERENCIA

ízű kifejezések maradnak a versben, és gyakran hagy ki fontos mozzanatokat. Tímár 

György fordítása: „… S órjáskígyót, amint férgektől összemarva / Torz, éjsötét szagok 

közt lepereg” véleményem szerint a legpontosabban és legélvezhetőbben tolmácsolt 

megoldás, ez pedig nem csak az éjsötét szagú képre, hanem a költemény(ek) egészére 

is vonatkoztatható megállapítás.

A részeg hajó, mellyel a charleville-i Rimbaud meg akarta mutatni a párizsi elit-

nek, hogy tökéletes formával, kristálytiszta rímekkel is lehet fi atalon részeg-látomásos, 

lázadó költészetet teremteni, valóban fegyelmezett alexandrinokkal és Kosztolányit 

megszégyenítő sorvégi összecsengésekkel sodorja az olvasót. (Kosztolányi mentségére 

szolgáljon, hogy a magyar nyelvben sokkal kevesebb olyan azonos/hasonló hangzá-

sú kifejezést találunk, mint az erre igen hajlamos franciában és az egyforma szófajú, 

végződésű szavak összerímeltetése a magyarban [általában ragrímként] nem számít 

elegáns megoldásnak.)

Rimbaud keresztrímes strófáiban olyan összecsengésekre is bukkanhatunk, mint 

a harmadik versszak páratlan soraiban olvasható/hallható des marées25 – démarrées,26 

amely nagy hangalaki egyezést mutat nagy jelentésbeli és szófaji különbségekkel, tehát 

a lehető legideálisabb rím. Majdnem ilyen előkelő megoldás a 18. sor des anses – des 

Hanses rímpárja is, melyet az Hanses néma ’h’ miatt hasonlóan ejtünk.

Ezek a formai szempontok legalább annyira részét képezik a költeménynek, mint 

a zavaros költői képek, és – bármennyire is igyekszünk a nyugatosok árnyékából ki-

lépni – be kell látnunk, a formahű fordításnak is lehet akkora létjogosultsága, mint egy 

tartalmat szolgai pontossággal visszaadónak, főként egy poeta natus formálta szürre-

ális örvényben. A Bateau Ivre letisztult formai megoldásait Tóth Árpádnál azóta sem 

adták vissza szebben. Az angol – elcsatangol; vihar hajt – galambrajt; a (később József 

Attila-i) ragyog – gagyog, és az utolsó után – bután rímpárok vetekszenek Rimbaud 

zeneiségével, néhány Tóth Árpád-i megoldás azonban védhetetlen, és valóban gyengíti 

a Bateau Ivre szókimondó, lényegre törő stílusát. Kiragadnék pár gyöngyszemet Tóth 

kifogyhatatlan alliteráció-készletéből, melyek pontosan ennek a gyengítésnek, fi no-

mításnak szolgálatában állnak: Búzám belga búza [2. versszak]; (almák) hűvös húsa 

[5.]; maró mocsár [13.]; csetepatés család, (némely) tetem tört testemen (pihent) [17.]; 

egy versszakon belül: élőtlen éter, békés bárka, részeg roncsom [18.]; mámoros menny 

[22.]; (derekam) gyötrelmes görcstől görbe [23.]; és végül személyes kedvencem: a 19. 

versszak utolsó félsora, mely a franciában a morves d’azur27 egyszerű, naturalisztikus 

szintagmája, Tóth Árpádnál nyálas, nyúlós azúr.
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Weber Erika

Az Alföld mezőgazdasági munkaerejének változása 

a rendszerváltás után

Bevezetés

Az Alföld a termelési tényezők szempontjából jó adottságokkal rendelkezik, melyhez 

a meglévő szabad munkaerő kapacitásokat fel lehetne használni. A mezőgazdasá-

gi foglalkoztatottak száma és aránya is e térségben a legmagasabb Magyarországon, így 

indokolt, hogy ezen a területen vizsgáljam a mezőgazdaság működését. Nem az Alföld 

egészét tekintettem azonban elemzésem alapjának, csak a Dél-Alföldi és Észak-Alföldi 

régiót, mert regionális szinten vizsgáltam a változásokat. Mindkét régió az egy főre jutó 

GDP alapján az Európai Unió 20 legszegényebb régiója közé tartozik, emiatt az agrár-

szektor fejlesztésére nagy szüksége van a két régiónak, mert bár a GDP termelésben, az 

életszínvonal növelésében kis szerepe van, ezekben a régiókban az ipari szektor nagy 

hiányosságai, és csekély jelenléte megköveteli, hogy nagyobb fi gyelmet fordítsanak az 

agrárgazdaságra.

Kutatásom célja, hogy bemutassa, miként befolyásolja az agrárpolitika és a me-

zőgazdasági törvények változása az agrárfoglalkoztatottak helyzetét. Kutatásomat az 

adottságok és korábbi folyamatok feltárásával kezdem; ezt követően megvizsgálom az 

utóbbi húsz év változásait és a megváltozott jogi környezetet, és azok hatását a külön-

böző munkakörökben foglalkoztatott agrárdolgozókra, majd pedig a mai helyzet rend-

szerének elemzéséből próbálok levonni a jövőre vonatkozó következtetéseket. Vélemé-

nyem szerint, ha sikerül a térség számára adaptálható példákat közvetíteni, és rávilágí-

tani a ki nem használt lehetőségekre, akkor ebben az ágazatban és a térség egészében 

mérséklődhet az elvándorlás, az elszegényedés és a gazdasági tétlenség.

A mezőgazdasági struktúra változása a rendszerváltás időszakában

A rendszerváltás előtt a szövetkezetek rendszere dominált, mely nagy szerepet játszott 

a magas mezőgazdasági foglalkoztatottságban. 1947-ben általános szabályozást vezet-

tek be a szövetkezetekre, amely elősegítette a háború után a rendszer kialakulását.1 

Megtorpanások, nekilendülések követték egymást, ami átszervezéseket tett szükséges-

sé. Ezek megteremtették a nagyüzemi rendszer alapját. A második világháborút köve-

tően az iparszerű agrárgazdálkodási modell vált uralkodóvá. A gazdálkodás alapját az 

olaj jelentette, nagy kereslet volt iránta, megnőtt a termelékenység, ami alacsonyabb 

foglalkoztatotti létszámot tett szükségessé. Az 1973-as olajválság következtében azon-

ban az olaj megdrágult, ami jelentős költségnövekedést eredményezett. Gyárakat, üze-

meket zártak be, jelentősen megnőtt a munkanélküliség aránya. Ez a folyamat alapjai-

1 FEKETE 2009.
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ban kérdőjelezte meg a modell fenntarthatóságát.2 Az iparszerű termelési mód az olcsó 

külső inputokra épült, gépesített rendszer volt, ez azonban addig tudott eredményesen 

működni, amíg az energia árak alacsonyak voltak.3

A rendszerváltás után súlyos gondokat okozott a keleti piacok elvesztése, viszont 

ezt a nyugati piacok bővülése ellensúlyozta. Nem csupán maga a piacvesztés okozott 

gondot azonban, hanem az, hogy a nyugati termékek beáramlásával az exportlehető-

ségek beszűkültek, ezzel egy időben a hazai fogyasztás is csökkent, így túltermelés 

alakult ki hazánkban is, ami lenyomta a mezőgazdasági árakat.4 A korábban meglévő 

termékpályák nagyrészt felbomlottak, valamint a KGST országok élelmiszerpiacainak 

bezárulása következtében az agrártermelés visszaszorult, az agrárgazdasági potenciál a 

szövetkezetek felbomlása, a kárpótlási és privatizációs folyamatok következtében szét-

aprózódott birtokstruktúra ellenére mégis jelentős maradt a térségben.

A rendszerváltás után azonban a mezőgazdasági termelők piaci ereje a területi szét-

aprózódásnak köszönhetően lecsökkent. Nagy kapacitású termelőkkel, forgalmazók-

kal kerültek szembe, a korábban viszonylag jól működő integrációk, együttműködések 

megszűntek, így az új kistermelői kör számára nehéz helyzet alakult ki. A kis terü-

leteken folyó termelés legtöbbször nem hatékony, az értékesítés is nehezen oldható 

meg, így egyre inkább az elszegényedéssel vált azonosíthatóvá a vidéki lét. A szerkezeti 

átalakítás, a kialakult helyzet következtében önállóvá váló termelők, értékesítők telje-

sen kiszolgáltatottakká váltak. A parasztság egy része néhány év leforgása alatt kivált 

a szövetkezetekből, így önállóan kellett, hogy végezzék a beszerző-értékesítő feladata-

ikat. Ezáltal a piaci verseny során magukra maradtak, nem volt védelmük a felvásárló 

vállalatokkal szemben.5 A mezőgazdaságban a gazdálkodók azonban egyedül kevésbé 

versenyképesek, kevés erőforrással rendelkeznek, kevésbé tárgyalóképesek. A mező-

gazdasági termelők döntő részének az alacsony piaci részaránya nem teszi lehetővé az 

önálló termékfejlesztést, a kereslet-kínálat, az ár befolyásolását és az eladásösztönzés 

széles körű alkalmazását.6 Ezen a különböző támogatások sem segítenek önmagukban. 

A piaci verseny erősödése és nemzetközivé válása tehát komoly kihívást hozott a ma-

gyar agrárium számára. A versenyképesség növelése létszükséglet az ágazat fennmara-

dása érdekében, így minden olyan eszköz alkalmazása fontos, amellyel az fenntartható, 

fokozható. A helyzetet az agrárgazdaságban is tovább nehezíti a folyamatosan változó 

piaci viszonyokhoz való alkalmazkodás.7

A mezőgazdasági foglalkoztatottak számának alakulása

Magyarországon az agrárgazdaság hosszú ideig meghatározó szerepet játszott a foglal-

koztatásban. A rendszerváltás után a mezőgazdaság jelentősége, részaránya jelentősen 

lecsökkent, így a foglalkoztatási szint is elmaradt a korábbihoz képest. Ez nem csak 

közvetlenül a rendszerváltásnak köszönhető, az azt követő törvényi és társadalmi vál-

tozások is nagy szerepet játszottak ebben a folyamatban. A szövetkezetek megszűnése, 

felszámolása jelentősen megnehezítette a mezőgazdasági tevékenység folytatását, ami 

2 KAPOSI 2004.
3 BUDAY-SÁNTHA 2011.
4 SZÉNAY – VILLÁNYI 2000.
5 FEKETE 2009.
6 LEHOTA – TOMCSÁNYI 1994.
7 TOTTH 2006.
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nem csak a termelés visszaesésében, az árak növekedésében, de a társadalmi hozzá-

állásban is megmutatkozott. A szövetkezetek felbomlásával, a mezőgazdaság szerke-

zetének átalakulásával a munkanélküliség jelentősen megnőtt. A vidékieknek sokszor 

az utolsó lehetőséget jelentette, hogy kisbirtokokon mezőgazdasági tevékenységet foly-

tathattak. Ezt a lehetőséget a szövetkezeti, a kárpótlási és a privatizációs folyamatok 

szolgáltatták. A korábbi szövetkezeti tagok viszont nem jutottak jelentős mértékű tu-

lajdonhoz a szétosztások következtében, a tehetősebbek pedig, akik nem rendelkeztek 

megfelelő szaktudással, nem tudták rendeltetésszerűen használni a földtulajdonukat, 

kellő hozzáértés és akarat hiányában. Ez a folyamat azonban a földbirtokok elaprózó-

dásához vezetett. Sok kisméretű gazdaság jött létre, amik a hatékony termelést csak 

néhány területen tették lehetővé. Az elmúlt években jelentős koncentráció ment végbe, 

ami a versenyképesség fokozásának lehetősége felé mutat, azonban ez a foglalkoztatot-

tak számának alakulásában is meghatározó tényező.8 A növekvő földbirtokméret már 

lehetőséget nyújt a hatékonyabb termelésre, ami viszont főként a gépesítésnek köszön-

hetően egyre csökkenő munkaerő-szükségletet feltételez. Főként ennek a folyamatnak 

köszönhetően a rendszerváltozás óta a mezőgazdasági foglalkoztatottak száma és ará-

nya fokozatosan csökken (1. táblázat).

1. táblázat: A mezőgazdasági foglalkoztatottak aránya (%)

Régió 1990 1996 2001 2005 2009

Dél-Alföld 26,5 15,8 12,5 12,0 6,1

Észak-Alföld 21,8 11,5 7,8 6,6 5,1

Magyarország 15,5 8,0 5,5 4,9 3,0

Forrás: KSH honlapja alapján saját szerkesztés

A rendszerváltozás előtt a termelőszövetkezetek és állami gazdaságok jelentős fog-

lalkoztatási potenciállal rendelkeztek. A privatizációs folyamatok hatására átalakult 

vagy megszűnt szövetkezetek által foglalkoztatottak azon része, akik nem jutottak je-

lentős földterülethez munkanélkülivé, inaktívvá váltak, vagy arra kényszerültek, hogy 

a gazdaság más szektoraiban keressenek munkát. Ez a lehetőség azonban csak egy 

szűk réteg számára állt fenn, hiszen jelentős részük csak alacsony iskolai végzettséggel 

rendelkezett, ami az ipari vagy szolgáltatási szektorok esetében nem volt elegendő a 

munkavégzéshez.9

1990-ben még 17 % volt a mezőgazdasági foglalkoztatottak aránya, 2003-ban már 

csak 5,5 %. A munkanélküliség legsúlyosabban a szövetkezeteket érintette. 1993-ban 

még 164 ezer szövetkezeti tag volt, 1999-re már csak 45 ezer maradt. Ebből is jól látható, 

hogy közvetlenül a rendszerváltás után még nem váltak ki a tagok a szövetkezetekből, 

csak néhány év elteltével volt jelentősen érzékelhető a csökkenés. Sok esetben azon-

ban a főfoglalkozásúak számának csökkenése nem jelentette a szektorral való kapcsolat 

8 SOMAI 2004.
9 NAGY 2004.
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megszűnését. Mellékfoglalkozásként továbbra is kapcsolódtak a korábbi főfoglalkozá-

súak a mezőgazdasághoz, és fi gyelembe kell venni azt is, hogy a mezőgazdaságban is 

jelen van az úgynevezett bejelentés nélküli foglalkoztatás és a külföldiek munkaválla-

lása is.10 Ez főként szezonális jellegű, a nyári munkákhoz köthető, de a foglalkoztatási 

adatok közt nem szerepel, így a statisztikai adatok mellett saját felmérésre is szükség 

lenne egy pontosabb kép kialakításához; a régiók esetében az agrárfoglalkoztatás hely-

zetére vonatkozóan.

Mezőgazdasági foglalkoztatottak helyzetének alakulása

A mezőgazdasági foglalkoztatottak számának alakulása mellett fontos azok összetétel-

ének vizsgálata is, főként a korszerkezetre, a foglalkoztatási struktúrára és az iskolai 

végzettségre vonatkozóan. A korszerkezetet vizsgálva jól látható, hogy a mezőgazda-

sági szektor jelentős eltéréseket mutat a többi nemzetgazdasági ágazathoz viszonyítva. 

Az idős korosztály jelenléte a meghatározó és kisebb a fi atalabb korosztály aránya, mint 

más szektorok esetében. Ez a szerkezeti sajátosság az elmúlt években még kedvezőtle-

nebbé vált, amire főként az elöregedő társadalom volt hatással. A negyven év alattiak 

aránya a rendszerváltás óta jelentősen lecsökkent. Az idősebb korosztály esetében fő-

ként a hatvan év felettiek aránya nőtt. Arányuk a Dél-Alföldi régióban a legmagasabb. 

Az idősebbek magas aránya részben a kitolódó nyugdíjkorhatároknak és a megélhetési 

problémáknak is köszönhető. Sokan nyugdíj mellett továbbra is részt vesznek a ter-

melésben, így az idősebb munkavállalók száma ez által is bővül, azonban a fi atalok 

elvándorlása a vidéki térségekből, és a szakma alacsony népszerűsége is nagy hatással 

van a folyamatokra.11

A foglalkoztatási struktúra is jelentősen eltér az összes foglalkoztatottétól. Sokkal 

alacsonyabb arányban vannak jelen a szellemi foglalkoztatottak a szférában. További 

jellegzetessége az agrárfoglalkoztatásnak a szövetkezeti tagok magas aránya, mely a 

szövetkezeti rendszer felbomlásával minimálisra csökkent. A mezőgazdaság átalakulá-

sának köszönhetően megerősödött az egyéni gazdálkodás, ami szintén a privatizációs 

és kárpótlási folyamatoknak volt köszönhető részben. A régiók esetében eltérések ta-

pasztalhatók a struktúrát illetően. A Dél-Alföldi régióban az állam szerepe alacsonyabb, 

és a szövetkezeti szektor súlya is kisebb, a magánszektor dominanciája fi gyelhető meg, 

az Észak-Alföldi régióban ez kevésbé markánsan érzékelhető.12

Az előzőekből jól látható, hogy a mezőgazdasági foglalkoztatottak körében főként az 

idősebb korosztály jelenléte fi gyelhető meg, és a fi zikai munkások túlsúlya a jellemző, 

azonban a versenyképes és hatékony termeléshez létfontosságú a humán tőke megfele-

lő képzettsége, iskolázottsága is. A mezőgazdaságban foglalkoztatottak iskolázottsága, 

szakképzettsége annak ellenére, hogy az elmúlt időszakban lényegesen javult, még ma 

is alacsony mértékű. A szakképesítéssel rendelkezők aránya 2/3-ra tehető, azonban a 

felsőfokú végezettséggel rendelkezők aránya a mezőgazdasági foglalkoztatottakon belül 

csupán 10% körüli. Ez természetesen összefügg az idősebb korosztály magas arányával 

és azzal, hogy sokan úgy gondolják, hogy a mezőgazdaságban szakismeret hiányában 

is hosszú távú megélhetést biztosító tevékenység folytatható, ez azonban csak a fi zikai 

10 CSAPÓNÉ 2005.
11 KSH 2008.
12 KSH 2008.
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jellegű mezőgazdasági munkáknak egy részére igaz. Az egyre szigorúbb előírásoknak 

való megfeleléshez, a különböző fajták megfelelő ismeretéhez, az egyre bonyolultabb, 

azonban a korszerűsítéshez, fejlesztésekhez elengedhetetlen támogatási rendszerek is-

meretéhez egyre inkább fontos a megfelelő szakképzéseken való részvétel, ezért felér-

tékelődik a szaktudás az agrárgazdaság területén is.13

Az agrárképzés iránt azonban csökkent az érdeklődés, annak ellenére, hogy amint 

említettem, a szakképzés a mezőgazdasági fejlődés egyik kulcs motívuma. A hallgatók 

számát vizsgálva alapvetően növekedés fi gyelhető meg, azonban, ha megnézzük, hogy 

az összes hallgató közül milyen arányban vannak jelen az agrárképzésben a hallgatók, 

akkor csökkenés fi gyelhető meg (2. táblázat). 1990 óta a felére csökkent a mezőgazda-

sági hallgatók száma, a nappali tagozatos hallgatók esetben pedig ennél jelentősebb 

csökkenés fi gyelhető meg. 

2. táblázat: A mezőgazdasági felsőoktatási hallgatók aránya (%)

Képzési terület
Összes hallgató Ebből: nappali tagozatos

1990/1991 2009/2010 1990/1991 2009/2010

Mezőgazdaság 4,9 2,5 5,8 2,4

Forrás: Belyó, 2010 (79.old)

A két vizsgált régió esetében pedig megfi gyelhető a nagy múltú képzések háttér-

be szorulása, mint például Szarvas vagy Mezőtúr. Mindkét helyen megszűnt az önálló 

oktatási tevékenység, a gödöllői és debreceni karokhoz csatolták őket. A két régió ese-

tében Szegeden, Békéscsabán és Gyulán is folyik mezőgazdasági képzés, utóbbi kettő 

szintén kihelyezett karként működik, Debrecen a legjelentősebb a mezőgazdasági kép-

zés terén a térségben.

A hatékonyság növeléshez, versenyképességhez azonban szükségesek a szakképzé-

sek mellett a továbbképzési lehetőségek. Az új technológiák, jogszabályi előírások, pi-

aci információk megismeréséhez ezek fontosak. Az agrártudományi képzések minden-

nek ellenére egyre kevésbé népszerűek.14

A mezőgazdasági tevékenységek népszerűsítésére különböző törekvések is indul-

tak, ilyenek például a mezőgazdasági kiállítások, vásárok. A különböző marketingesz-

közöket tekintve a programok legnagyobb részét a belföldi és külföldi kiállítások, ér-

tékesítés-ösztönző akciók, üzletember találkozók fedik le. Ezeket követik a különböző 

PR és reklámakciók, a kiadványok, valamint a védjeggyel kapcsolatos rendezvények és 

marketingakciók.15

A kiállítások egyedi, igen hatásos promóciós eszközök, sokoldalúan használhatók 

fel. Magyarországon a legnagyobb mezőgazdasági kiállítás az OMÉK (Országos Mező-

gazdasági és Élelmiszeripari kiállítás), melynek a Hungexpo ad otthont és több mint 100 

éves múltra tekint vissza. Emellett Hódmezővásárhelyen és Debrecenben is ehhez ha-

sonló kiállításokat és vásárokat tartanak, melyek országos jelentőségűek, azonban több 

13 KSH 2008.
14 KSH 2008.
15 TÓTH 2009.
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kisebb hasonló rendezvény is pozitívan hathat a mezőgazdasági tevékenység folytatá-

sának népszerűsítésére. A magyar gazdaság és élelmiszeripar eredményeit bemutató 

kiállítások, vásárok célja kettős: egyrészt az elmúlt időszak eredményeinek bemutatása, 

másrészt a továbblépés tekintetében irány- és feladatkijelölés az elkövetkező időszakra. 

A szakmai jelleg megtartása mellett kiemelt célja, hogy a rendezvény a fogyasztók, a 

termelők, a nagyközönség számára is vonzóvá váljon, és tudatosítani tudja az élelmi-

szerlánc egyes elemeinek fontosságát a „szántóföldtől az asztalig” folyamat során.16

Összegzés

A fi atalok nagymértékű elvándorlása fi gyelhető meg a vidéki térségekből. A továbbtanu-

lók, szakképzettséggel rendelkezők nem térnek vissza vidékre, vagy csak kis számban, 

így a szakmailag felkészült munkaerőre nem lehet alapozni a termelést, a mezőgazda-

sági tevékenységet. Véleményem szerint az agrárkiállítások megfelelő módjai a népsze-

rűsítésnek, azonban az oktatás terén is fontos lenne a szakma népszerűsítése, nemcsak 

az egyetemek, hanem a középfokú intézmények esetében is. Az oktatás nemcsak ma-

gát a termelést kell, hogy érintse, a szerkezeti átalakításokra való törekvésekhez és az 

üzemgazdasági tevékenységek végzéséhez is megfelelő szakemberekre van szükség.

Az oktatás mellett azonban a termelők piaci helyzetének javítása is fontos szempont 

kell, hogy legyen. Erre az egyik lehetőség az együttműködés lehet. A piacokon a kisgaz-

daságok önmagukban nem lehetnek versenyképesek. Az összefogás és együttes piacra 

lépés csökkentené az aszimmetriát a termelők és a forgalmazók közt, a költségeket is 

csökkenthetné, a hatékonyság pedig az együttműködések által növelhető lenne. Az új 

integrációk, együttműködések, a tárolás, értékesítés megszervezése pedig új munkale-

hetőségeket teremtene, az integrációk hatására kialakuló előnyök, pedig a termelés fo-

kozását is előirányozhatják, ami szintén nagy hatással lehet a foglalkoztatás növelésére, 

az ehhez szükséges munkaerő pedig rendelkezésre áll a térségben. A munkanélküliség 

csökkenthető lenne ez által, azonban a társadalom tudatára is hatással kell lenni, mert 

jelentős gátló tényező lehet az elhatárolódás az agrárszférától. A megvalósításnak azon-

ban több feltétele is van. Fontos, hogy a térség sajátossági, hagyományai megfelelő hát-

teret biztosítsanak, a vállalkozói/termelői társadalom aktív résztvevője legyen, szüksé-

ges egy szakmailag hozzáértő vezető és a tagok közti bizalom. Azonban a tőkehiány az 

ilyen kezdeményezéseknek is útjába állhat.
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Péter Zóka

Nationalism and „Hungarian National Philosophy”

in the work of Bernát Alexander

Introduction

As a European citizen who walks the Earth with open eyes and looking at different 

news, press products and events, I am increasingly concerned about the fact that 

intolerance against national minorities and social groups with different identities has be-

came a part of everyday life, and even in the politics of many countries of the continent. 

Ethnical confl icts are breaking the surface in more European countries. It is clear that 

what we are moving towards is not good. János Pilinszky described the history of the 20th 

century as “a nail hammered into the palm of the world”, his statement warns us what hu-

man foolishness, selfi shness, greed and intolerance is capable of. We must do everything 

in our power so that none of these sorts of ideas can take root in public opinion, especially 

those that are even faintly related to the horrors that can never be forgotten.

What can a philosopher-historian do about this with his own humble resources?

I think that he could do very much indeed. In the following passages we will get 

answers to some of the questions with help from the ideas of a famous Hungarian phi-

losopher. Who was active during the turn of the 19th and 20th centuries: What does being 

tolerant mean? Are we being merciful? Do we give alms to our vaguely tolerated fellow 

people when we are tolerant? Or is there much more to it? Or perhaps is it about some-

thing totally different? Or maybe is it in the interest of the general public to maintain a 

narrow contact with the national minorities?

In my point of view, it is essential that the national philosophers of today pay more 

attention to their own past and roots, and not just view Hungarian philosophical history 

as some secondary and insignifi cant piece of work. It is wrong to think and say that our 

own philosophical public should only focus on the great international system-creators. 

Bernát Alexander did not create a philosophical system, but he had a complex and 

diverse career, and had a lasting impression not just on philosophical history, but also 

on the fi elds of aesthetics, literature and psychology. Éva Gábor in her monography,1 

she remarks that if Alexnader had only worked on the 29 volumes of the Repertory of 

Philosophical Writers, which he edited together with József Bánóczi between 1881 and 

1919, even then he would have left a lasting impression on the history of Hungarian 

philosophy. Nevertheless, Alexander has done much more than that.

The Hungarian philosophical history considers Bernát Alexander to have a defi ning 

role in the philosophical and cultural life at the turning of the 19th and 20th century. We 

acknowledge his institution-creation and his aspiration to nationalize the European philo-

sophical traditions, along with the general conviction that he cannot be considered an 

original and deep thinker. I think that this picture of Alexander needs further dithering, 

1 GÁBOR 1986
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considering that we are talking about an author whose entire bibliography is not even 

known yet. He had already been accused with “scientifi c shallowness” by his contemporar-

ies, which sometimes can be inevitably proven in the case of an author who works on such 

a wide spectrum. Although in his most important works: “Kant élete és fejlődése (1881”), 

“A 19. század pesszimizmusa”, “Diderot – tanulmányok (1900)”, and the “Spinoza” pub-

lished in Munich in 1923, we cannot fi nd the aforementioned shallowness.

It is without a doubt that the problems of “national philosophy” and “Hungarian 

Philosophy” were important parts of his work, since on the two turning points of his 

career. When he was elected as an academic, and when he took over the Athenaeum, 

he thematized these by himself. In his study, “A nemzeti fi lozófi a toposza a magyar 

fi lozófi atörténetben” László Perecz has already determined Alexander’s place in this im-

portant tradition of Hungarian philosophy.2 This lecture is not explicitly about his prob-

lem, but rather about those concepts which provide the axis of Alexander’s perception 

on “national philosophy”. These are the concepts of “national psyche” and “national 

spirit”. I am trying to show which authors were Alexander’s most important sources, 

and how the thoughts of these authors appear in Alexander’s interpretation, and what 

conclusions do we need to deduce from the content Alexander adds to these concepts. 

My work without a doubt remains indebted with placing the author in the context of 

Hungarian intellectual life.3 There are two reasons. On one hand, in this lecture I would 

like to explicitly look at the connections between Alexander and the western philoso-

phy. On the other hand, placing this concept -circle in the context of Hungarian intel-

lectual life with the most credibility and completeness would strain the boundaries of 

this work and could be the topic of another study.

Nationalism and Nation-Concept in 19th Century Western Europe

The national idea was a defi ning concept of Europe in the second half of the 19th century, 

to which the historical causes are well known. 19th century nationalism is more than 

some political doctrine; it is inherently a given form of culture: it is ideology, language, 

mythology, symbolism and consciousness at the same time. In it there is the same 

European spirit as in us, or any other European state: the desire of national separation. 

The national consciousness and the western orientation did not cause any signifi cant 

confrontation anywhere in Europe, and that is because transforming into a modern 

nation and its practical realization was the same in Hungary as in other European states 

facing similar problems.4

A good example for the encounter of the Hungarian national idea and the European 

ethos is the opinion of István Széchenyi, which he depicted in his 1830 work “Hitel”. Here 

he describes the British example as a positive formula for Hungary to follow. He was not 

alone with his opinion since many reformed politicians who travelled abroad thought the 

same of the western idea we were meant to follow, which of course meant Europe even 

in these times. I think this perception mirrors Alexander’s standpoint very well when he 

expresses his idea, according to which “the Hungarian national spirit likes enlightenment 

as the French, reality as the British, and trusts the idea as the Germans do.”5 

2 PERECZ 2002
3 MESTER – PERECZ 2004
4 KÁNTOR 2004
5 ALEXANDER 1915. 21.
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So it is apparent that Alexander’s thinking and his relationship with the “national” 

and the “European” were infl uenced by the national atmosphere of the era. We can fi nd 

the European idea in his thinking, just like the commitment and responsibility towards 

the “national”.6 It is important to note that in late 19th century Europe two national 

ideas were in use. One is the “French national idea” which identifi es the concept of 

nation with the state, and the other the “German national idea” which integrated the 

Meineckean concept of cultural nation, where the criteria of a nation are the common 

language and common cultural traditions.7 Of course it is not a coincidence that the 

former concept was born on the ethnically homogeneous and territorially integrated 

France, whereas the latter on the German lands divided into hundreds of small princi-

palities, and it was this idea that helped to create the united Germany. Although there 

is a strong trace of the ideas of the French Taine and Renan in Alexander’s historical 

philosophy, he mostly uses the concept of nation according to the “German national 

idea”.8 This is not only because German infl uence and relations were the most defi ning 

on the whole of Hungarian culture, but also because of his personal experiences, and as 

a man from Jewish descent, the desire of integrating into the Hungarian society in the 

ethnically diverse monarchy.

“What is national spirit?”

This question was asked by Alexander in the introduction of his academic inaugural.9 

There is undeniably a “primal force” that has the power to create, approaches the author 

the answer shortly. The enthusiasm with which the late 19th century citizen living in the 

enchantment of the millennium looks at the national spirit is in close contact with the 

prosperity of the national sentience. We can come to many misleading statements in 

connection with this concept according to Alexander.

“The form of all essential life is rooted in the spirit of a nation. The national spirit cre-

ates the national form of science. The spirit of the nation also prevails in philosophy, where 

it becomes self-aware and recognizes itself.”10 – writes Moritz Lazarus in the fi rst issue of 

Zetischrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenshaft which he edited together with 

Hermann Steinthal. This was the fi rst journal of this theme, which was published be-

tween 1860 and 1890 and did not cease to exist afterwards; only the title and format have 

changed slightly, and thus, remained an important source for the author. Alexander’s 

perception on the national spirit can be related to the ideas of Lazarus. According to 

Alexander the national spirit plays the greatest role in the life of a nation, whose primary 

and most important product is the language, and the most peculiar sanctuary is litera-

ture. The national spirit manifests in the mythology and folklore, and in every important 

aspect of a nation’s social life. In Alexander’s perception everything in the world can be 

related to one another, and the phenomena of the world cannot be interpreted correctly 

by themselves. The national spirit is one such relationship, and what we only can tell 

about relationships is that they are between two different things. So on the fi rst approach 

national spirit is a relationship between different parts of a nation. The national spirit is 

6 NYÍRI 1980
7 MEINECKE 1915. 1–21.
8 KELEMEN 1996
9 ALEXANDER 1924
10 LAZARUS – STEINTHAL 1860. 38 –54.
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not some kind of Platonic existence, which stands above us and we only take a small part 

in it. The national spirit is connected to us, as being parts of the nation, but not as our 

own possession, but rather the one of society. Professor Robert Zimmermann played an 

important role in this way of thinking of relationships, who according to Alexander ac-

quainted his pupils with the metaphysics of Herbart too well at the University of Vienna. 

In Herbart’s perception everything in the world is in a similar relationship of “realities”, 

like the monads of Leibniz.11 Although Alexander dislikes this “artifi cial” metaphysics, 

the perception of things according to relationships, the need for exact clarifi cation and 

defi nition of concepts, which the author considered one of the virtues of his work are the 

same as by Herbart, whose work he came in close contact with.

National Psychology

The 19th century program of national psychology was nothing more than comparative 

historical, social and cultural psychology. Its key concept was that the primary forms 

of human interactions are the people and the cultural community, where the personal 

development of the individual takes place. It was a comparative and historical study of 

such objective products of social interactions, like language, mythology and traditions.

We can say in fact, that there were two intellectual centres of national psychology 

at the time. One of them was the periodical created in 1860 by Moritz Lazarus and 

Hermann Steinthal (Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft). This 

trend was in close contact with the endeavour of creating a German nation-state. With 

an individual-centred perception, which did not dispute the common nature of man. It 

wanted to express that social interactions can be best approached from the side of the 

individual. The other centre was around Wilhelm Wundt,12 the father of the classical 

psychology of consciousness, according to whom, expect for the most elemental proc-

esses no human experience or action can be separated from its social-cultural context. 

This is called social-centred perception by modern social psychology. The two trends 

opposed each other, but their central problem is basically the same: What is the nature 

of relationship between the individual and community?

Alexander’s approach is clearly social-centred, just like his theory on language is 

closer to that of Wundt’s. According to Wundt, language is the product of common 

intellectual (spiritual) activity, and the researcher has to investigate the psychological 

acts behind these activities. Language can only be interpreted along with all the other 

manifestations of social life, like mythology, religion, art, customs, law and culture. In 

connection with the manifestation of national spirit, Alexander also emphasizes the 

communal nature of man and the importance of language as the primary instrument 

of social interaction. Man is a communal being. Members of the community have an 

inevitable infl uence on each other, and just like between parts of the material world, 

there are relationships between the human spirits which lace them into a particular 

unity. It is certain, that until the people had a common language, the seed of the na-

tional spirit was also in them. – We read in Alexander’s inaugural speech.13 The nature 

of this particular unity can be clarifi ed during the conceptual distinction from the na-

11 FECHNER 1853. 70–102.
12 PLÉH 1990. 279–316.
13 ALEXANDER 1924. 91.
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tional spirit. We have to note though, that the inaugural essay and the study published 

in Athenaeum both contain some logical inconsistencies. I would like to highlight two 

of these in the following.

Conceptual Comparison of National Spirit and National Psyche

The historical approach which shows the manifestation of positivism is very important 

for Alexander. This is expressed in his habilitational essay written in 1877, where he 

points out that philosophical thinking can only be approached historically (“man can 

only see further with the wisdom of history”), since the subject of historical approach 

is the work of the ever changing man.14 This historical approach is mirrored in 

Alexander’s perception on nations, where also because of western infl uence; he views 

the fragmentation of humanity into different nations as a historical necessity. According 

to the conclusion of his inaugural speech, because of humanity lives fragmented into 

different nations, it also thinks that way. In connection with this brave conclusion we 

have to ask the question: under which basic conditions can we arrive to this conclusion? 

If we examine the question more thoroughly it is clear that Alexander could have not 

reached this conclusion in a valid way, so the conclusion must be false. Nevertheless, this 

is not because it would oppose the so-called “intellectual concept” of the Enlightenment 

(as mentioned in some works about Alexander), but because Alexander did not reach 

that modern language philosophical approach, which identifi es language with thinking. 

In his monography on Spinoza, he talks about intuitions as pre-linguistic thoughts. 

Secondly he defi nes the concept of the national spirit in one place as the sum of all 

spiritual relations of a community, on the other hand he calls our attention that the 

spiritual relations of a community can be divided into lasting, slowly changing and 

relatively quick changing spiritual relations, and the national spirit is just the setting for 

the latter, whereas the setting of the former relations is the national psyche. 

This is also the most important difference between national spirit and national psyche 

according to Alexander. So the national psyche is the setting of those lasting relations, 

which became the characteristics of a community during the millennia because of the 

climate, ground conditions, in one word: their natural environment, and their inherently 

specifi c activities. The change of these relations is undetectably slow considering the 

lifespan of the human individual. The attitude and true nature of the national spirit can 

be best experienced in the lower strata of society, under the high culture. So the national 

psyche creates an anthropological unity in the torn fabric of a nation’s society. On the oth-

er hand the national spirit is a much loose, cultural unit. Though it grows in the soil of na-

tional psyche and is in close contact with it, national spirit is not the same concept. Their 

relationship is of form and content. The national psyche is the force, and the national 

spirit is the product of this force. The national spirit has history (it begins, fl ourishes and 

eventually collapses), it is mortal and one can alienate from it. The spirit of a nation in its 

true totality shows in its “great minds and representatives”. Such representatives of their 

own national spirit are Giordano Bruno, Hume, Descartes, Kant and Petőfi . 

These brilliant authors have still endorsed one of the excellent characteristics of 

their nation in their philosophical system, although they had to adapt to a given histori-

cal and philosophical situation under the infl uence of their age. 

14 ALEXANDER 1877. 111.
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Alexander characterized Bruno as the “most Greek” modern philosopher, he saw 

him as the embodiment of the poetic attraction to nature.

In the philosophical system of Descartes there are two moments, which are inso-

much the characteristics of the French national spirit, to which he can thank his great-

ness, and that he helped to creating. One of these is the necessity of faith in the au-

tonomy of the human mind; the other is the virtue that his philosophical system does 

not bear the yoke, just as the French national spirit does not.

The German Kant is the most prominent representative of the immersion into the 

depths of the human psyche in philosophy. Many traits of the German national psyche 

are specifi c to his philosophical system, the patient accuracy to fi nish everything and 

the loyalty to his principles under every circumstance.

In Alexander’s perception the most important representative of the Hungarian na-

tional spirit is Sándor Petőfi , who embodies the immeasurable desire of the Hungarian 

nation for freedom, the bond with nature and the youthful freshness trough the unity 

of life and art.

The examples above hint that in Alexander’s conception the individual cannot be 

the creator in philosophy: the role of the individual is only to formulate the thoughts 

of his nation. The only creating he can do is making the content of the national spirit 

explicit.

We can ask with some irony, what did the French peasant of the 16th century know 

about the intellectual freedom of Descartes, but Alexander has an answer for that. 

Because the national spirit is the cultural possession of a society, the strata of society 

untouched by high culture are the only carriers of the national spirit by language, cus-

toms, traditions, folklore, morals and certain social institutions.

The representative line of thinkers mentioned above is meant to show that the na-

tional spirit also prevails in philosophy, although the need for philosophy is a necessary, 

but late occurring stadium of the national spirit. This is Alexander’s opinion against 

the advocates of the „fear of philosophical abstractions” in the Hungarian Character, 

and against those who think that philosophy is only the “luxury” of the mind. The 

native backwardness proved to be just as big a challenge for him as it was for Gusztáv 

Szontagh or János Hetényi. According to Alexander, Hungarian Philosophy was born 

“in a wrong time and under unfavourable conditions.” In wrong time, because in his 

opinion philosophy tried to create the illusion of exact knowledge by escaping into the 

research of its own history in the age, and unfavourable conditions because Hungary 

missed the infrastructural background, that consolidated institutional system, which 

would allow national philosophy to reach a true scientifi c level.

Alexander writes in one place to György Lukács: “I stand on National Ground. I 

do not trade nationalities; I cannot tear out the national viewpoint. I believe that phi-

losophy must be rooted in the national spirit.”15 This citation enlightens the other side 

of Alexander’s perception. There is no national chauvinism among these lines, but a 

national sense of responsibility and the manifestation of Hungarian national conscious-

ness, the compelling force, which is considered to be universal for every member of the 

nation according to the author.

I do not agree with the theory of Zoltán Bretter, that the above opinion of Alexander 

would turn into a kind of political dimension.16 Just like his great national predecessors, 

15 FEKETE – KARÁDI 1981. 316.
16 BRETTER 2004
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Alexander was apolitical; he was only interested in cultural policy.17 Not to mention that 

“standing on National Ground” meant something totally different in Alexander’s age 

and for himself, than it means today and as we think of it today.

Conclusion

If the given national spirit is outstanding in something, then it is also universal – says 

Alexander in connection with the relationship of different national spirits. The contact 

between national spirits is by no means harmful, but desirable. Different national spirits 

receive more and more new impulses on contact with other cultures, and only this 

continuous competition in the positive sense and discussion can provide the survival 

and development of given national spirits.18

This leads us to the very important conclusion in connection with an important 

social problem: the preservation of cultural diversity, placing it in a radically new angle. 

Because of the historical situation, Alexander and his contemporaries were dealing with 

the concept of the nation, but we do not distort Alexander’s essential theory when we 

substitute the concept of nation with the concept of culture. In this case it becomes 

obvious for us that when we are tolerant with our fellow people with different cultural 

roots and world views, then we are not just having some kind of liberal mercy, and not 

just acknowledge that both concepts of our or their “foreign” culture cannot be totally 

absolutized. Rather, it is our basic need to connect with other cultures, the continuous 

dialogue and inclusion, since without the impulsive reactions from other cultures our 

culture and even others will become unable to progress and slowly dying cultures. I 

think that this argument is much stronger than that of Locke formulated in the name of 

tolerance in his work “Levél a vallási türelemről”19 and which since its birth became a 

standard for this idea-circle. 
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Zsidó András Norbert – Dr. Deák Anita – Dr. Bernáth László

A vizuálisan bemutatott affektív ingerek 

befolyásolják a keresési teljesítményt

Vajon leírható a vészhelyzeti reakció?

Bevezetés

Vannak olyan élethelyzetek, amelyek extrém módon fenyegetőek és veszélyeztetik 

a szervezet testi-lelki integritását (pl. tűzeset, háborús helyzet, baleset, természeti 

katasztrófa). Ezeket nevezzük vészhelyzetnek. Valószínűleg már mindenki élt át ilyen, 

vagy ehhez hasonló szituációt. Embere válogatja, hogy ki mit tekint veszélyesnek, fenye-

getőnek vagy félelmetesnek, illetve azt is, hogy egy adott szituációt ki hogyan ítél meg és 

hogyan reagál rá. Elmondható, hogy minden vészhelyzetben közös a hirtelen, sokksze-

rű, nagy intenzitású esemény – azaz inger – és mindben eltérő maga az ember, aki átéli 

– hiszen mindenki más. Felmerül a kérdés, vajon hogyan is viselkednek az emberek egy 

vészhelyzet során? Mi határozza meg, hogy egy ilyen szituációban leblokkolnak vagy 

szervezetten működnek majd? Egyáltalán előre jelezhető valamilyen módon ez? A kí-

sérletünk célja az, hogy megtaláljuk azt az utat, aminek mentén ezen kérdésekre válasz 

adható. A kutatásunk arra irányul, hogy az érzelmek és a kognitív teljesítmény közötti 

összefüggést egy viszonylag új szemszögből közelítsük meg, boncolgassuk, hogy vajon 

a kapcsolat – ha van –, akkor milyen jellegű, minőségű, miben is áll.

A kutatásnak nagy a létjogosultsága, hiszen az érzelmek jelen vannak mindennap-

jainkban, míg ébren vagyunk, szinte nincs olyan pillanat, hogy ne élnénk át valami-

lyen érzelmet, legyen az bármilyen csekély erősségű is, s ezek mind befolyásolhatják 

a döntéseinket, cselekedeteinket, társas viszonyunkat, státuszunkat, stb. Az érzelmek 

motiválják az életünket. (EKMAN 2007). Gondoljunk csak arra, hogy nem lehetséges 

mindig minden érzelmet kizárni a döntésünkből. Ezt jól mutatja az érzelmi befolyáso-

lás modellje (ld. 1. Ábra). (CZIBOR 2011a)

Arra azonban még nem tértem ki, hogy mit is értek érzelem alatt. A kísérlet szem-

pontjából a legkifejezőbb és legjobban átható defi níció M. Arnold amerikai kutatótól 

származik: „Az érzelem átélt tendencia valami felé, amit az egyén intuitíve jónak (hasz-

nosnak) és valami elől, amit intuitíve rossznak (károsnak) értékel” (RANSCHBURG 

2008. 6.). Fontos kiemelni, hogy ezen defi níció az érzelmek cselekvésre késztető, mo-

tiváló szerepét hangsúlyozza, ami egyébként valóban az egyik jellemző sajátosságuk. 

Azonban arra is épül, amit még tudományos kutatásoknak nem sikerült mindent elsöp-

rő bizonyossággal alátámasztaniuk, miszerint az érzelmek keletkezését egy értékelési 

folyamat, illetve határozott ítéletalkotás előzi meg (RANSCHBURG 2008). Bár számos 

tudományos kísérlet igyekezett ezt bizonyítani, a kételkedők tábora szinte minden kí-

sérletnél újabb és újabb ellenérveket hozott fel. Ezek közül a legfőbb kettőt említeném 

meg: a bizonyítékok önbeszámolókból származnak és kevés az olyan megfi gyelések 

száma, amiket olyan érzelmek váltanak ki, amiket osztályozni lehet (CZIBOR 2011b). A 

két ellenvetést igyekszünk a kísérletünkben fi gyelembe venni és kiküszöbölni.
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Egy azonban biztos, az érzelmek döntő szerepet játszanak az információfeldolgo-

zásban 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 tevékeny-

ségünket – 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 gondol-

kodás zavarához vezethet, amelyre már Donald Hebb (HEBB 1975) is felfi gyelt. 

Mindezen állításokból, megfi gyelésekből 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, fi gyelni, stb. – két, azonos 

súlyú faktor határozza meg: specifi kus (idegpályák és kérgi projekciós területek) és 

aspecifi kus (alacsonyabb szintű, agytörzsi területek) információközvetítés és feldolgo-

zás. Moruzzi és Magoun 1941-ben azt állapították meg, hogy a két agyfélteke alatt, a pe-

rifériáról (izmokból, belső szervekből) érkező idegkötegek és a magasabb szintű feldol-

gozást végző agyi területek találkozási pontja az agytörzsben van, ahol az aspecifi kus 

retikuláris aktivációs rendszer, tehát az ARAS található – ide nagyrészt válogatás nélkül 

kerülnek az idegi impulzusok, s ez határozza meg a tudatállapotot, az éberségi szintet 

(BERNÁTH – RÉVÉSZ 2002). 

Az elméleti háttér után térjünk vissza oda, ahonnan indultunk, a vészhelyzeti reakci-

óhoz. A fentiek sejtetik ugyan, hogy mi is történhet egy ilyen szituációban, de nem konk-

rétak. Hogy rájöjjünk, mi is történik egy emberrel, kvalitatív forrásokhoz kell nyúlnunk. 

Számos önbeszámoló ismeretes, több könyvet is kiadtak már, ami például pilótákkal, ka-

tonákkal, tűzoltókkal készített interjúsorozatokat tartalmaz, ahol arról mesélnek, hogyan 

élték meg a vészhelyzeteket (KOVÁCS 2002). Figyeljük meg, hogy mi a közös ezekben! 

Azt találjuk, hogy a vészhelyzetet jól megoldók történeteiben közösek voltak az alábbiak: 

fókuszálódott fi gyelem; a látótér gyakran összeszűkült (ezt fMRI – functional Magnetic 

Resonance Imaging készülékkel kísérletesen is alátámasztották (SCHMITZ – DE ROSA 

– ANDERSON 2009) és csak a lényeget látták élesen, de azt jobban, mint máskor (ez ma-

gyarázható azzal, hogy a CGL – Corpus Geniculatum Laterale inputot kap az ARAS-tól, 

tehát az arousal szint növekedésével nő a retinális input intenzitása is (SEKULER – BLAKE 

2004); az idő szinte megállt körülöttük, hihetetlenül lelassult minden, gondolataik és 

mozdulataik gyorsak, pontosak, célirányosak és lényegre törők voltak. Tehát elmondható 

összességében, hogy szervezetten és hatékonyan működtek, kizártak minden irreleváns 

információt, nem voltak érzelmek (félelem, pánik) és zavarodott gondolatok, nem volt 

más, csak a probléma, amit meg kellett oldani, mert ha nem, könnyen lehet, hogy az éle-

tükkel fi zettek volna. Mindezt végiggondolva jutottunk el oda, hogy azt feltételezzük: az 

érzelmekben rejlik a válasz. Az imént azt írtam, hogy „nem voltak érzelmek”, akkor ho-

gyan adhatnak választ? Egyszerű: a vészhelyzetben, mikor fókuszálódott a fi gyelem nin-

csenek is, de valaminek ki kell váltania ezt az egyfajta ”más működést”. Szerintünk, ha 

valaki bekerül egy vészhelyzetbe, akkor először azt a különböző érzékszerveivel felfogja 

(pl.: hallja, látja), majd ez összegződik az agyban egy hatalmas érzelmi telítettséget gene-

rálva, melyben valószínűleg több negatív érzelem is kavarog, s ez az, ami aztán ”átkap-

csolja” az agyat egy másik működési módba, s ez az, amit a beszámolókban elmesélnek.
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Azonban ne feledjük el, hogy az emberek különböznek egymástól, így abban is, 

hogy mennyire emelkedik egy-egy helyzetben az arousal szintjük, illetve ez mennyire 

zavarja viselkedésüket, gondolkodásukat és fi gyelmüket. (EYSENCK 1971)

Egy esetleges vészhelyzet pedig még jobban megosztja az embereket, 15% szerve-

zetten és hatékonyan működik, 15% teljesen leblokkol és 70%, az emberek többsége 

a szervezetlenség különböző fokait mutatja, de még cselekvőképes (TYHURST 1951; 

HEBB 1955.; ATKINSON, R. L – ATKINSON, R. C. – SMITH – BEM – NOLEN-HOEKSEMA 

2003). Ezt olvasva felmerül a kérdés, hogy vajon ezek mennyire pontos adatok? És vajon 

elegendő ennyit tudnunk? Többek között azért is kezdtem bele ebbe a kutatásba, mert 

én úgy vélem, hogy ez nem elég. Túlságosan elnagyolt, ennél – főleg egy ilyen kényes 

téma esetén – sokkal pontosabb adatok kellenek. Ezen kívül az is foglalkoztat, hogy va-

jon létrehozható-e egy teszt, aminek alapján aztán bejósolható, hogy mit fog tenni egy 

személy, ha valamilyen vészhelyzetbe kerül. Ezért határoztuk el, hogy belefogunk egy 

vizsgálatba, melynek során erre a kérdésre keressük a választ.

A kutatás koncepciója egy már elvégzett kísérlet nyomán született (DEÁK – BERNÁTH 

– TÓTH – BOGNER – RÉVÉSZ 2011). A Pécsi Tudományegyetem három oktatója és a 

Kaposvári Egyetem két kutatója vett részt benne, fMRI készülékkel és más technikával 

is vizsgálták, hogy vajon milyen hatása van az érzelmi ingereknek a kognitív teljesít-

ményre. Az elrendezés ott a következőképpen alakult: képekkel és számmátrixokkal 

dolgoztak, ám a képek paraméterei, valamint eloszlása mások voltak (csak negatív és 

semleges valenciájú képek, vegyes arousal mindkét csoportban). Lényegében azt vizs-

gálták, hogy a kellemetlen vizuális ingerek a semlegesekhez képest hogyan hatnak egy 

fi gyelmi feladat megoldására. A vizsgálatuk eredménye az lett, hogy eltérő teljesítményt 

mutatnak a kísérleti személyek a negatív és a semleges valenciájú (kellemesség) képek 

esetén. Azonban kérdésfelvetéseket is tartalmaz a cikk: az eltérést az arousal vagy a va-

lencia okozta? Esetleg ezek közösen? Mi a helyzet a pozitív valenciájú képekkel? Ezen 

kérdések sokat segítettek a saját elrendezés összeállításában, fokozott fi gyelmet szen-

teltünk annak, hogy az eredményekből megtudhassuk, vajon mi okozhat eltérést.

Térjünk vissza egy kicsit a módszertan előtt arra, hogy mit is várunk. Mint már 

írtam, az érzelmi töltete többféle viselkedést indukálhat. Negatív képek esetén például 

számítanunk kell az ingerek perceptuális hárítására. Valamint Matlin és a Pollyanna-elv 

azt mondják ki, hogy létezik egy általános tendencia, mely szerint a kellemes ingereket 

hatékonyabban és pontosabban dolgozzuk fel, mint a kevésbé kellemeseket (RÉVÉSZ 

2011.). Ez egyrészt előre jelezhet emlékezeti teljesítményben különbségeket annak 

mentén, hogy a kísérleti személy milyen valenciájú (kellemességű) ingerrel kezd, más-

részt fi gyelmeztet arra, hogy nem csak az emlékezeti teljesítmény mentén várhatók 

különbségek. A pozitív ingerek a mindennapokban is megközelítésre szólítják fel a sze-

mélyt, aki látja őket. Feltételezhetjük hát, hogy egy kép esetén is, egyfajta megközelítő 

viselkedés jelenik majd meg, tehát – az előző állításra visszautalva – a kísérleti személy 

emlékezeti teljesítménye jobb lesz, ha pozitív valenciájú képpel kezdi a vizsgálatot. Mi-

vel a vizsgálat során minden személy találkozik minden képpel, csak az változik, hogy 

milyen sorrendben (kettő lehetőség van: pozitív – semleges – negatív vagy negatív – 

semleges – pozitív), vajon mit várhatunk, hogyan fog alakulni a teljesítménye a másik 

kognitív feladat során, ami a vizuális keresés? Nem könnyű megmondani, de vélemé-

nyünk szerint különbözni fog a két csoport egymástól. Aki negatív ingerrel kezd, az a 

fent leírt Pollyanna-elv és a perceptuális hárítás miatt valószínűleg nem fog másként 

reagálni az ingeranyag végén látható pozitív képekre sem, hiszen az előzetes elvárás az, 

hogy azok is negatív töltetű képek lesznek. Ehhez az állításhoz még fontos hozzáfűzni 
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Fredrickson elméletét – a broaden-and-build theory-t (GARLAND ET AL. 2010. 851.) –, 

ami azt mondja ki, hogy ha valaki negatív stimulusokkal találkozik, akkor lényegesen 

több pozitív inger kell ahhoz, hogy a viselkedésbeli változásokat visszazökkentse az 

eredeti/optimális állapotba. Ezzel szemben, aki pozitív ingerrel kezd, annál beindul a 

megközelítő rendszer és a végén, a negatív ingereknél, ahol pozitívat várna továbbra 

is meg fog lepődni, ami több hatást is generálhat, valószínűleg teljesítményromlás fog 

mutatkozni az eredményekben. 

Hipotézisek

1. Az érzelmi töltetű ingerek befolyásolják a keresési teljesítményt (eltérés lesz az 

érzelmi töltetű és a semleges ingerek esetén mutatott keresési teljesítmény között).

2. A bemutatási sorrend szerint alkotott csoportok (tehát hogy a kísérleti személy 

először pozitív vagy negatív ingert lát) másként fognak viselkedni.

a, Pozitív kezdőinger esetén a keresési teljesítményben változás történik a negatív 

ingerek hatására.

b, Negatív kezdőinger esetén nem lesz változás a pozitív ingereknél.

3. A bemutatási sorrend hat a felidézési teljesítményre, több képre fognak emlékez-

ni azok, akik pozitív ingerrel kezdték a vizsgálatot.

Módszer

Sok cikket és leírást olvastunk át, amikből próbáltunk ötletet meríteni. Ekkor felme-

rül egy probléma: elég nehéz vészhelyzetben vizsgálatot folytatni és nem is túl etikus. 

Például nem tehetjük meg mentősökkel, hogy egy haldoklóhoz riasztjuk őket, majd 

az úton megkérjük, töltsenek ki nekünk egy tesztet. Végül arra jutottunk, hogy meg-

próbálunk modellálni kontrollálható körülmények között egy vészhelyzethez hasonló 

szituációt.

Egy egyszerű vizuális kereséses feladat során vizsgáltuk, hogy a háttérben lévő ér-

zelmi töltetű – magyar mintán bemért IAPS, azaz International Affective Picture System 

(LANG – BRADLEY – CUTHBERT 2005; DEÁK – CSENKI – RÉVÉSZ 2010) – képek mily-

en hatást gyakorolnak a kísérleti személyek teljesítményére. Az ingeranyag különböző 

paraméterű képeket tartalmaz, melyek a valencia és arousal skálán eltérnek egymástól, 

valamint számmátrixokat, melyek egyforma nehézségűek. A választás azért esett ép-

pen az IAPS képekre, mert azokat elég nagy, reprezentatív mintán mérték be, s feltéte-

lezhetjük, hogy így olyan vizuális stimulushoz jutunk, mely érzelmet vált ki, – s vissza-

utalva a dolgozat elején említett kritikákra – mérhetővé teszi, ha nem is az érzelmeket, 

de az ingert, amit prezentálunk, amitől a viselkedéses változást várjuk. Mindemellett 

igen széles spektrumon mozog a képek tartalma, így bőven lehet válogatni közöttük, 

valamint elég jó kategóriákat lehet létrehozni valencia és arousal mentén közöttük.

A vészhelyzetet a normál állapothoz képest valencia és arousal változással de-

fi niáltuk. Lényegében lefordítottuk mind a vészhelyzetet (alacsony valencia – magas 

arousal), mind az átlagos mindennapokat (közepes valencia – közepes arousal). Az 

objektív mérést egy tisztán kognitív számkeresési és ezzel együtt egy képfelidézési fel-

adat biztosította, ahol az arousal és valencia teljesítményre gyakorolt hatását vizsgáltuk. 

Ezen kívül modelláltuk még Deák et al. vizsgálatában található kérdés megválaszolásá-

ra a kellemes szituációkat is (magas valencia – közepes és magas arousal). Az átlagos 
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mindennapoknak és a vészhelyzetnek is volt párja – minden valencia két arousal érték-

kel járt együtt (közepes és magas).

Vizsgálat

Kiválasztottunk 7, magyar mintán bemért IAPS képet (ld. 2. Ábra), valamint 7 számmát-

rixot. A képek valencia (kellemes, semleges, kellemetlen) és arousal (közepes, magas) 

mentén változtak (kellemes – közepes és magas, semleges – közepes és magas, vala-

mint kellemetlen – közepes és magas) és betettünk egy kontroll képet (alacsony arousal 

– semleges valencia). Példa a képekre 3. Ábra.

A számmátrixokat (ld. 4. Ábra) be kellett mérni, hogy egyformák-e, nehogy az okoz-

zon eltérést később, hogy valamelyik könnyebb vagy nehezebb a többinél. Ezt meg is 

tettem 33 emberrel, az eredmény az lett, hogy nem térnek el egymástól szignifi kánsan (F 

(6,192) = 1,704; p > 0,05). Ezután egy számítógépes program segítségével minden képre 

ráraktam egy számmátrixot, ami 50%-osan átlátszó volt, így lehetett látni a képet is a hát-

térben és a számokat is (ld. 5. Ábra). 4 ingeranyagot készítettem, változott, hogy kellemes 

vagy kellemetlen valenciájú és közepes vagy erős arousalű képpel kezdődik, illetve vég-

ződik a sorozat, valamint az, hogy a számmátrixok milyen sorrendben kerülnek a képek-

re (hogy biztosan ne legyen hatása a számmátrixok esetleges kis különbözőségének se).

Minden személlyel egyenként, külön számítógépnél ülve vettem fel a tesztet. Egy 

power point prezentáció segítségével vezettem őket végig minden képen. 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). Miután végzett a 7 képpel a 

kísérleti személy, „meglepetés” feladatként megkértem őket, idézzenek fel annyi képet, 

amennyit csak tudnak. A meglepetés, váratlanság itt azért fontos, mert nem tudtak rá 

előre készülni!

Elég nagy mintát sikerült vizsgálni, 117 emberrel vettük fel a kísérletet. 16 és 26 éves 

kor közöttiek voltak, 79 férfi  és 38 nő. Közülük senki sem vettek részt a számmátrixok 

bemérésében.

Eredmények

Az adatokat bevittem egy SPSS táblázatba, majd miután megvizsgáltuk, hogy nincse-

nek-e hibás adatok vagy elírások és megtisztítottuk a táblázatot az outlierektől, lefuttat-

tunk egy több szempontos kevert mintás varianciaanalízist.

Eredményül kaptunk egy szignifi káns interakciót valencia és arousal között (F 

(2,230) = 4,742; p < 0). Valamint teljesítményben eltérés van negatív és semleges képek 

között (ld 1. Táblázat) – a kísérleti alanyok szignifi kánsan kevesebb ideig számolnak 

negatív képek esetén. Valamint egy szignifi káns interakciót az arousal és a kezdő inge-

rek között (F (1,116) = 8,374; p < 0,01). S bár negatív esetben tovább számoltak az erős, 

mint a közepes arouselű kellemetlen kép esetén (t = -3,325; p < 0,01), ez eltűnt a pozitív 

képek esetén, valamint nem volt különbség a pozitív és a semleges képek között (F (1, 

116) = 2,449; p > 0,05). Ld. 6. Ábra a grafi konért.

Ezen felül még azt találtuk, hogy a kognitív teljesítmény, tehát, hogy valaki gyors 

vagy lassú, fordított arányban van azzal, hogy utólag hány képet tudott felidézni (F 

(1,47) = 5,753; p < 0,05).



426    I    X. GRASTYÁN KONFERENCIA

Valamint a vártaknak megfelelően nem egyformán reagáltak azok, akik először kel-

lemes képet láttak és azok, akik először kellemetlent (ez az arousal – kezdőinger inter-

akcióban mutatkozott meg: F (1,115) = 8,374; p < 0,01). Ld. 7. és 8. Ábra.

Sőt, ez hatott a felidézési teljesítményre is (F (1,116) = 5,294; p < 0,05) – több képre 

emlékeztek azok, akik kellemes ingerrel kezdték a sorozatot.

A következőekben leírom mit is jelentenek ezek az eredmények, összevetem őket a 

hipotézisekkel és megvitatom, hogy mi is a jelentőségük, hogyan értelmezhetők.

Megvitatás

Az első hipotézis tehát az volt, hogy eltérés lesz a keresési teljesítményben az érzelmi töl-

tetű és a semleges képek között. Ez félig igazolást, félig pedig cáfolatot nyert, hiszen csak 

a negatív képek tértek el a semlegesektől. Milyen magyarázat állhat ennek hátterében?

Erre csak a második hipotézis vizsgálata után tudunk választ adni. Az pedig úgy 

hangzott, hogy a bemutatási sorrend szerint alkotott csoportok (tehát, hogy a kezdő-

inger negatív vagy pozitív) között eltérés lesz, máshogyan fognak viselkedni. Ezt meg 

is kaptuk, emlékezzünk csak a szignifi káns interakcióra és a képekre (7. és 8. Ábrák). 

A negatív kezdőinger esetén a görbe jól mutatja, hogy az alanyok a második kép után 

(szintén negatív) nem számítottak semleges vagy pozitív ingerre, végig azt feltételezték, 

hogy negatív inger van a háttérben, így bár az információ bejutott perceptuálisan (ez ma-

gyarázza, hogy miért nem javult a keresési teljesítményük), de a kép nem dolgozódott 

fel teljes egészében (itt utalnék a harmadik hipotézisre és magyarázatára), így nem is 

emlékeztek annyira. Ellenben a pozitív képpel kezdők csoportjának jobb volt a felidézési 

teljesítménye, ez azt jelenti, hogy a képek, amiket láttak fel is dolgozódtak, ami pedig 

visszavezet minket a második hipotézis tárgyalására. A kísérleti személy ezen másik 

helyzetben arra számított, hogy pozitív képekkel folytatja majd a vizsgálatot, a semleges 

képek nem okoztak neki igazán várakozási csalódást, hiszen feltételezhetjük, hogy ak-

tuális hangulatukat projektálták, így azokat is kicsit kellemesebbnek ítélték meg. Aztán 

a 6. kép hirtelen megdöbbenést okoz, hiszen az egy negatív kép volt. A megközelítő 

rendszer aktív, feldolgozzák a képeket, hirtelen negatív stimulus drámaian lecsökkenti a 

vizuális keresési teljesítményüket, de csak a közepes inger esetén! Ez úgy lehetséges – és 

kezdeti feltevéseinket igazolja is –, hogy számít az arousal a valencia mellett. A közepes 

valenciájú negatív képnek nem volt elég ereje, ám a magas arouselű kép esetén jól lát-

szik, hogy a megdöbbenés és visszahúzódás hatását kompenzálja és visszatornázza a 

keresési teljesítményt arra a szintre, amit előzőleg mutatott a kísérleti személy.

A negatív kezdőinger esetén látható, pozitív képek közötti szétnyílás nem szignifi -

káns, mérési hibán belül van. Ezen felül fontos még emlékezni, hogy a pozitív kezdőin-

ger esetén is két csoport volt, a 6. kép lehetett mind a magas, mind a közepes arouselű 

negatív kép is.

Az első hipotézisre visszatérve pedig látszik már, hogy a kellemetlen ingerek közti 

különbség megmaradt az átlagolás során, a semleges és kellemes ingerek között viszont 

egyik esetben sem volt semmi.

Összegezve tehát eredményeink azt mutatják, hogy már egy ilyen egyszerű hely-

zetben is hatása van az érzelmi töltetű ingereknek és azok erősségének a kognitív 

feladatokra. A negatív ingerek kitűntetett szerepet kapnak ebben az esetben, mivel a 

vészhelyzet is ilyen. Persze fontos, hogy egy ismeretlen helyzetben az egyén milyen 

valenciájú ingerrel szembesül először, mert az predesztinálhatja a teljesítményét. A ne-
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gatív ingerek egy ilyen helyzetben szorongáskeltők lehetnek, s mint láttuk hatásuk nem 

pillanatnyi, hanem hosszabb ideig tart, mint ameddig a kísérleti személy a képet látja.

Kitekintés a jövőre

Már az elemzés során felmerült, hogy arra lenne szükség, hogy egy kategóriát (valen-

cia – arosual) ne csak egyetlen kép reprezentáljon, így kizárhatjuk azt, hogy esetleg 

ez kifejezetten a képek tartalmának szólt. Így ennek fényében tervezünk egy második 

vizsgálatot is lefolytatni.

Felmerül a kérdés, hogy ezen kívül hogyan tovább? Látjuk már, hogy milyen úton érde-

mes indulni, de merre visz az út? A jövőben szeretnénk EEG-s (elektroencephalographia) 

EOG-s (elektrookulographia) és fMRI-s vizsgálatokat is annak érdekében, hogy a visel-

kedéses eredmények mellett agyi aktivációs és képi adatokat is kapjunk, valamint a 

szemkövetés szükséges az eddigi eredmények validálásához is. Reméljük ez után talá-

lunk módot arra, hogy még több prediktort találjunk és persze arra is, hogy – ha nem is 

éles körülmények között, de – tesztelhessük a jóslatainkat.

Lehetséges alkalmazási területek

Ezek az eredmények szerintünk igen fontosak, hiszen nem csak megvilágítják, hogy 

merre érdemes indulni a vészhelyzeti reakció feltérképezésében és bejóslásában, ha-

nem lehetőséget ad egy módszer kidolgozására a jövőben, mellyel kiválasztható lehet, 

hogy ki a legmegfelelőbb egy posztra (pl. katonai vezető, tűzoltó, mentő, rendőr, pilóta, 

stb.). Talán sokak számára fejleszthetővé válik, hogy hogyan viselkedik egy vészhely-

zet során, ami segíthet, hogy jobban lássák el ezek az emberek a munkájukat, jobban 

teljesítsenek ilyen helyzetekben. Valamint lehetőséget adhat bárkinek arra, hogy aktí-

van és hatékonyan vegyen részt egy esetleges katasztrófában vagy balesetben, stb., s 

talán ezzel közvetve csökkenhető az átélt trauma és az utána következő felépülési idő 

is (HERMAN 2011.), arról nem is beszélve, hogy ennek mennyi proszociális előnye van. 

Emberéletek múlhatnak azon, hogy egy külső szemlélő aktívan involválódik-e és segít 

(pl. egy gázolás esetén, vagy ha valaki rosszul lesz mondjuk egy buszmegállóban), vagy 

ledermed és cselekvésképtelen lesz akár percekig is.
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Mellékletek

1. ábra: Az érzelmi befolyásolás modellje

Sorszám Valencia Arousal

4669 7,63 7,33

2070 8,22 4,51

7640 4,67 7,37

7560 4,86 4,35

7010 5,12 2,33

1070 3,53 4,84

6230 1,6 8

2. ábra: A felhasznált IAPS képek paraméterei
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3. ábra: Példa a képekre. Kellemetlen valencia, közepes arousal (1070)

4. ábra: Példa a számmátrixokra.
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5. ábra: Példa az ingeranyagra.

6. ábra: Grafi kon a kevertmintás varianciaanalízisről.
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7. ábra: Grafi kon alakulása, ha a kezdőinger negatív.

8. ábra: Grafi kon alakulása, ha a kezdőinger pozitív.
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