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El!szó

Egy új könyvsorozat els" kötetét tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A széria a 
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar tehetséggondozását koor-
dináló Tudományos Diákköri Tanács gondozásában lát napvilágot, melynek 
legfontosabb célja, hogy a fakultáson folyó diákköri tevékenység eredménye-
ire irányítsa a 1gyelmet. A hallgatók a kétévente megrendezésre kerül" Or-
szágos Tudományos Diákköri Konferenciákon mutathatják be els" tudomá-
nyos eredményeiket. Ezek a versenyek azonban nem csak a „tudóspalánták” 
munkáját értékelik, hiszen a bemutatott pályamunkák a diákok és felkészít" 
tanáraik együttgondolkodásának, közös munkájának gyümölcsei.

A sorozat címének kiválasztásakor a hagyományok ápolása volt meghatá-
rozó, ugyanis karunk jogel"d intézménye, a Janus Pannonius Tudományegye-
tem Tanárképz" Kara kiadásában jelent meg a korábban a tanárképz" f"isko-
lák Tudományos Diákköreinek Krónika cím! folyóirata Specimina Operum 
Iuvenum alcímmel. A kiadvány a fakultás két oktatója, Font Márta és Tóth 
István szerkesztésében, a Történelem Tanszék gondozásában került publiká-
lásra. Néhai Tóth István professzor úr (†2006) az el"szóban a következ"kép-
pen fogalmazta meg a periodika ars poeticáját „Ez évt"l fogva ez a folyóirat – a 
Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Kiadásában – valamennyi magyar 
egyetem és f"iskola diákjainak közös fóruma kíván lenni. Célunk, hogy minden 
történeti érdekl"dés! magyar egyetemi hallgató és f"iskolás számára publikációs 
lehet"séget biztosítsunk, amennyiben a dolgozat, tartalmi értékei alapján, erre 
érdemes. (…) Els" számunk kísérlet. Az 1987. évi Országos Tudományos Diák-
köri Konferencia anyagából kívánunk mutatványt (Specimina) adni. (…) Nem 
válogatni, hanem kiválasztani szeretnénk. Kiválasztani azokat a dolgozatokat, 
amelyek anyagismeretük, forráskezelésük, kritikai érzékük (vagy alapos forrás-
ismeretre támaszkodó vitaképességük) alapján nem csupán az egyetemi-f"is-
kolai diákkörökben folyó munkát tudják dokumentálni, de a magyar történet-
tudomány él" vérkeringésébe is bekapcsolódni képesek” (Krónika, ÚF I /1987/ 
6). Sajnálatos módon a régi-új folyóirat kérészélet!nek bizonyult, ugyanis a 
második egyben utolsó kötete 1988-ban jelent meg, mely tanulmányait Font 
Márta professzor asszony és Bárdi Judit rendezték sajtó alá.

Jelen kötet a Szemelvények címet viseli, ugyanis a XXX. Jubileumi (2011) 
Országos Tudományos Diákköri Konferencián díjazott hallgatóink tanul-
mánnyá érlelt munkáiból ad közre válogatást. A tíz dolgozat több tudomány-
ág, így többek között a pszichológia, az irodalom, a történelem, területér"l 
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közöl új kutatási eredményeket. A szerz"k közül többen jelenleg doktori kép-
zésben vesznek részt, mely jól szemlélteti a tehetséggondozó munka és tudo-
mányos utánpótlásképzés fontosságát, valamint egymásra épülését.

Kötetünket annak reményében adjuk közre, hogy a Pécsi Tudományegye-
tem tehetséges bölcsészhallgatói, 1atal kutatói által megfogalmazott tézisek 
nem csupán a szakma, de a szélesebb olvasóközönség tetszését, érdekl"dését 
is felkelthetik.

Pécs, 2013. március 10.
A kötet szerkeszt"i



Angyal Tímea – Pachner Orsolya

Autizmus és érzelemfelismerés vizsgálata statikus 
és dinamikus ingereken, auditoros és vizuális 

modalitásban

Studying Autism and Emotion Recognition with the Application of Static and Dy-
namic Stimuli within Auditory and Visual Modalities

In this paper, we examined the emotion recognition of autism. 8ree experimental group 
participated in the study [17 young adults with autism (ASD), 10 individuals with moderate 
intellectual disabilities (ID) and 17 participants with typical development (TD)]. Similarly 
to our earlier researches, we used facial photos and presented these in three ways: only the 
eye region, only the mouth region and lastly the whole face. With this method, we are able 
to examine the role of facial details in the 1eld of emotion recognition. In addition, we also 
applied dynamic stimuli: vocal recordings and videos of emotion expressions (anger, disgust, 
fear, happiness, pain, sad, surprised). Finally, by displaying these two di/erent types of stimulus 
simultaneously, we investigated the integration between the two modalities. 8e results show 
in case of each part of the research that the ASD group is not di/erent signi1cantly from the ID 
group. Although, with static stimuli, the ASD group is the best at the whole face condition, the 
ID group perform best at the eye region condition. However, the performance of ID group is 
more consistent, the ASD group are similar to the TD group. For example, with dynamic stimuli 
the autisms – as the TD group – show increasing tendency in voice, video and the voice-video 
tasks. We also measured the subtask’s solution time and found interaction between the groups 
and conditions. In further research it would be useful to examine the auditory 1eld and the 
integration of modalities.

Bevezetés

Az autizmus átfogó fejl"dési zavar, mely három területen okoz súlyos de1citet: 
szociális interakció; verbális és nonverbális kommunikáció; és a megismerés 
vagy képzeleti m!ködés zavara – ami korlátozott viselkedés és érdekl"désben 
nyilvánul meg (DSM-IV 1997).

Az autizmus kutatásának sokféle megközelítése van. A ’80-’90-es években 
kibontakozott három kiemelked" kognitív irányzat – végrehajtó funkciók 
zavara, gyenge centrális koherencia, elmevakság –, amelyek el"resegítették 
az autizmus „rejtélyének” megfejtését. De napjainkra világossá vált, hogy a 
különböz" kognitív zavarokat, amelyeknek mostanra lényeges neurobiológiai 
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háttere is ismert, nem tudják visszavezetni egymásra, ezért valószín!leg 
mindhárom zavar az autizmus fontos jellemz"je. Ezek az eredmények abba 
az irányba mutatnak, hogy az autizmus hátterében nem egy univerzális és 
speci1kus sérülést kell keresni, hanem elkülönül", de a szindrómára jellem-
z" kórképek mintázatát. Ez a modell teszi lehet"vé azt is, hogy a ’70-’80-as 
években uralkodó alacsony szint! de1citekkel kapcsolatos elméletek – így az 
észlelést középpontba helyez"k is – újra relevánssá válhatnak az autizmus ku-
tatásában (Gy"ri 2005).

1. Elméleti háttér

1.1.Autizmus és észlelés

A legtöbb, ismert magyarázó elmélet nem tér ki az autizmussal él"k észlelési 
sajátosságaira, inkább a f" diagnosztikai tünetekre koncentrálnak. A végrehaj-
tó funkciók zavarának elmélete els"dlegesen a repetitív viselkedésekre ad ma-
gyarázatot, az elmeteória zavara a szociális de1citet helyezi el"térbe. A gyenge 
centrális koherencia elmélet az – a f" magyarázó elméletek közül–, amely érin-
ti az észlelési eltéréseket is. Ugyan az elmélet egy általános feldolgozási hajlam-
ról beszél, de jól magyarázhatja az észlelés szintjén, hogy az autizmussal él"k 
miért teljesítenek jobban azokban a feladatokban, ahol a részletekre kell fóku-
szálni (pl.: vizuális keresési feladatok), illetve a globális feldolgozást igényl" 
feladatokban való csökkent teljesítményüket is (Gy"ri 2003). 

Pedig az észlelési zavarok, úgy t!nik, hogy gyakran megjelennek az 
autizmussal él" gyermekeknél, és a klinikai gyakorlatban is fontos helyet fog-
lalnak el a diagnosztizálás során. Egy kutatás szerint ez a leggyakoribb társí-
tott klinikai jellemz"je az autizmussal él"knek (Kern–mtsai 2006).

Az empirikus bizonyítékokkal való alátámasztása a rendellenességben ta-
pasztalható szenzoros eltéréseknek az elmúlt években bontakozott ki. Azért 
is fontos ennek a területnek a kutatása, mert bizonyos, hogy a szenzoros de-
1cit kihatással van a viselkedési kimeneteire az autizmusnak (Talay-Ongan–
Wood 2000). Ezt támasztja alá az az eredmény is, hogy a szenzoros tünetek 
korrelálnak az autizmus szociális tüneteinek súlyosságával (Simmons–mtsai 
2009). Lehetséges, hogy számos viselkedési tünet az alacsonyabb feldolgozási 
szinten lév" szenzoros eltérésekkel is magyarázható.

Az észlelési eltéréseket vizsgáló kutatások f"ként a látással kapcsolatban 
születtek, de vannak a hallással, tapintással, ízleléssel és szaglással foglalkozó 
vizsgálatok is.

Az eltér" eredmények miatt fontos kutatni a szenzoros területeket össze-
köt", közvetít" folyamatokat is, hiszen lehet, hogy nem egy területspeci1kus 
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észlelési eltérés okozza a tüneteket, hanem a modalitások közötti integráció 
zavara (Behrmann–8omas–Humphreys 2006). Erre utalnak azok az adatok 
is, amelyek szerint a szinesztézia jelensége – vagyis, hogy egy szenzoros inger 
egy nem neki megfelel" érzékszervben vált ki ingerületet – az autizmussal 
él"knél 15%-ban fordul el", míg az átlagpopulációban ez az el"fordulási arány 
1% (Trachtman 2008).

Látás
Az alapvet" látási funkciók eltéréseinek tesztelése során kimutatták, hogy az 
eltér" elektroretinogram vagy az optokinetikus nystagmus az autizmussal 
él"knél nagyobb gyakoriságot mutat, mint a tipikus fejl"dés!eknél. Az ese-
mény által kiváltott potenciáloknál is találtak eltéréseket vizuális stimulusok 
esetén. Több vizsgálat során is arra az eredményre jutottak, hogy egy 
területáltalánosabb aktivációs válasz jellemzi az autizmussal él"ket, és hiány-
zik náluk a tipikus fejl"dés! személyekre jellemz" területspeci1kus kiváltott 
potenciál (Trachtman 2008).

Ennél kutatottabb terület a vizuális információfeldolgozás sajátosságai-
nak vizsgálata. A már említett gyenge centrális koherencia elmélethez kap-
csolódó globális/lokális feldolgozás az egyik legtöbbet vizsgált aspektusa az 
autizmussal él"k vizuális észlelésének (Séra–Révész–Stefanik 2007).

Az autizmusban vizsgált látással kapcsolatos kutatásokról jó összefoglalót 
nyújt Simmons és munkatársai munkája (2009).

Hallás
Gyakori a hallási problémák jelenléte autizmussal él" személyeknél (33-46%) 
(Klin 1993 in Hitogluo–mtsai 2010) és a klinikai gyakorlatban is sokszor fel-
merül a hangingerekre való túlérzékenység, illetve a szelektív hallás problé-
mája az autizmussal él"k szüleinek beszámolói szerint (Bogdhasina 2008).  
Egyre több eredmény amellett szól, hogy az autizmussal él"knél az auditoros 
ingerek kortikális feldolgozása eltér a tipikus fejl"dés!ekét"l valamilyen for-
mában (Bomba–Pang 2004).

Audio-vizuális integráció
A modalitások közötti integrációt kevesen vizsgálták az autizmus kontex-
tusában, pedig az érzékeléssel kapcsolatban ez a kutatási terület sem elha-
nyagolható (Keane–mtsai 2010), ahogy arra a szinesztézia gyakorisága az 
autizmussal él"knél is felhívja a 1gyelmet (Trachtman 2008). Az elmúlt évek-
ben látott napvilágot néhány kutatás, amelyek az audio-vizuális integrációt 
vizsgálták autizmussal él"knél.

Az egyik a hallott beszéd vizuálisan támogatott vagy nem támogatott 
megértését tesztelte. Azt találták, hogy az autizmussal él"k kevésbé tudják ki-
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használni a vizuális segítséget a beszéd megértéséhez (Smith–Bennetto 2007 
in Keane–mtsai 2010). Egy másik vizsgálat a hallott beszéd közben vizuá-
lis ingert mutatott be, egyszer kongruens, majd inkongruens verzióban. Az 
autizmussal él"ket kevésbé zavarta meg az inkongruens szituáció, ami szin-
tén a modalitások közötti integráció eltérésére utal (Mongillo–mtsai 2008 in 
Keane–mtsai 2010). Ezek az eredmények értelmezhet"ek a gyenge centrális 
koherencia elméletben, hiszen a részletekre való fókuszálás jelentheti az egyik 
modalitásra való fokozott 1gyelmi fókuszt, míg a globális feldolgozás a moda-
litások közötti integráció lenne (Brosnan–mtsai 2004 in Keane–mtsai 2010).

Ezzel ellentétes eredményeket kaptak Keane és munkatársai (2010). Há-
rom feladatot alkalmaztak az audio-vizuális integriácó vizsgálatára: beszéd, 
téri-id"i kapcsolat és id"i számosság. Mindegyikben a hallási ingerhez kong-
ruens illetve inkongruens vizuális stimulust mutattak be. Azt találták, hogy az 
autizmussal él"ket is hasonlóan befolyásolta a vizuális inger kongruenciája, 
mint a tipikus fejl"dés!eket – mind a feladat jó megoldása, mind a csökke-
n" reakcióid" tekintetében –, kivéve a beszédhelyzetben, ahol az autizmussal 
él"k reakció idejére nagyobb hatással volt a vizuális stimulus kongruenciája. 
Az eredményeik magyarázatára több dolgot is említenek, de amit érdemes 
kiemelni, hogy az általuk vizsgált különböz" ingerfajtáknak más-más szinte-
ken lehet az integrációja, mivel más szint! feldolgozást igényel a modalitások 
szintjén is. Ezért a vizsgálatok módszertanától függ"en több szint! integráci-
ós zavar, vagy inkább eltérés kutatásáról beszélhetünk.

1.2. Érzelmek és autizmus

Az autizmus diagnosztikai tünetei között megtaláljuk az érzelmi zavart is 
(DSM-IV 1997). Az érzelmi kompetenciát gyakran a szociális kompetencia 
részeként említik, hiszen az érzelmek észlelése, értelmezése és kifejezése álta-
lában szociális interakciók során történik (Begeer–mtsai 2008). Ezért fontos 
részét képezhetik az érzelmekkel kapcsolatos kutatások a szociális érintke-
zés de1citjének magyarázatára született elméleteknek. Ilyen elmélet például 
Baron-Cohen rendszerezés-empátia modellje. Az elmélet szerint az autizmus 
tünetei magyarázhatók két dimenzió mentén: az empátia és a rendszerezés. 
Az autizmussal él"k az empátia dimenzión az átlag populáció alatt vannak, 
míg a rendszerezés dimenzión átlag fölötti a teljesítményük. Az 1994-ben fel-
állított elmeolvasás-rendszer elméletén 2005-ben módosított, és az empátia-
rendszer elnevezést adta neki, ami az empátia-rendszerezés modell empátia 
komponensét mutatja be. Az elmélet mindenképpen egy korai el"futárának 
tartja az érzelemdetektor m!ködését a kés"bbi kognitív képességek, így az 
elmeteória kialakulásában is (Baron-Cohen 2005).
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1. ábra Baron-Cohen empátia modellje (Baron-Cohen 2005)

Egy másik autizmust magyarázó központi elmélet az amygdala-teória. A 
fejl"dés korai szakaszában kialakuló amygdala sérülés magyarázattal szolgál-
hat a kés"bbi társas zavarokra, mint az arc- vagy az érzelemfelismerés (Schultz 
2005). Vizsgálatok igazolták, hogy az amygdala rendkívül fontos szerepet ját-
szik az arcról történ" érzelem-felismerésben. Neuronjai reagálnak az érzelmi-
leg kiugró ingerekre, többek között az emberi arcra (Pelphrey–mtsai 2004).

1.2.1. Arcészlelés

Arcpreferencia, szociális orientáció
Az arcészlelés és felismerés a születést követ" els" 6 hónapban rohamosan 
fejl"dik (Bernier–mtsai 2006). Már az újszülöttek is többet nézik a moz-
gásban lév" sematikus arcokat ábrázoló képeket, mint az ovális, de nem 
arcot ábrázolóakat. Két hónapos korban az álló arcképeknél is megjelenik 
ez a preferencia (Mehler–Dupoux–Gervain 2008). Az arcokra adott 1gyel-
mi odafordulás a szociális orientációs viselkedések közé tartozik (Dawson–
mtsai 2004).

Az autizmussal él"knél már korán kimutatható a szociális orientáció zava-
ra, ezen belül az arcpreferenciáé is, ami a kés"bbi szociál-kognitív képességek 
el"rejelz"je lehet (Dawson–mtsai 2004).

Globális vs. lokális arcfeldolgozás
A gyenge centrális koherencia elmélet alátámasztására számos arcészlelést 
vizsgáló kutatás született. Ugyanis a korai és gyors felismerése az embe-
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ri arcnak annak köszönhet", hogy egy emberi arc nézésekor a f" vonások 
kon1gurációja kiugró ingerként funkcionál számunkra. Ennek egyik legjobb 
szemléltetése az, amikor az arcképeket elfordítjuk 180º-kal. A vizsgálati sze-
mélyeknek ilyenkor nagy nehézséget okoz az általuk ismert arcok felismerése. 
Autizmussal él"knél azonban nem ez tapasztalható. Az " felismerési teljesít-
ményüket nem gyengíti, ha a felismerend" arc inverz módon kerül bemuta-
tásra (Schultz 2005).

Arcok letapogatása – szem/száj régió eltérései
A lokális–globális arcfeldolgozás vizsgálatára a szemmozgást detektáló készü-
lékek pontosabb eredményekkel szolgálnak. Az autizmussal él"k szemmoz-
gásai kevésbé irányulnak arcvonásokra, egyes kutatók szerint szinte semmi-
lyen 1gyelmet nem szentelnek a szem nézésének (Pelphrey–Adolphs–Morris 
2004). De más eredmények szerint az autizmussal él" gyerekek ugyanúgy, 
ahogy tipikus fejl"dés! társaik, gyorsabban és pontosabban reagálnak az 
egyenest rájuk irányuló tekintetre, mint a jobbra vagy balra néz"re (Senju–
mtsai 2008), ami arra enged következtetni, hogy mégis 1gyelmet szentelnek 
a szemek nézésének.

Klin és munkatársai (2002 in Schultz 2005) infravörös szemmozgás-köve-
t"t használva 1gyelték meg, hogy az autizmussal él"k a tipikus fejl"dés! kont-
rollszemélyeknél többet nézik a száj régióját, míg a szemnek és környékének 
nem fordítanak ugyanannyi 1gyelmet.

1.2.2.Érzelmek észlelése

Látás
Az autizmussal él"k eltér" arcletapogatási stratégiájának vizsgálata ugyanúgy 
releváns az érzelemkifejezések kutatásában is. Séra, Révész és Stefanik (2007) 
a száj fölényét 1gyelték meg vizsgálatukban, ahol az autizmussal él" gyere-
keknek a FACS egy sorozatát kellett meg1gyelniük, és képenként eldönteni-
ük, hogy mit érezhet, mit csinálhat a képen szerepl" ember, majd azt is meg 
kellett nevezniük, hogy ezt honnan tudja, hol látja rajta. Az autizmussal él" 
gyerekek, mikor be kellett számolniuk arról, hogy mi alapján oldották meg a 
feladatban szerepl" arckifejezések felismerését, kivétel nélkül a száj régióját 
nevezték meg, az arc többi részét nem említették. Ez az általuk használt fel-
adat-megoldási mód olyan hibákhoz vezetett, mint például a meglep"dött, 
vagy a mérges arckifejezés örömként való azonosítása.

Baron-Cohen, Wheelwright és Jolli/e (1997) az autizmussal él"k és 
Asperger szindrómások érzelem-felismerését egész arcról, illetve csak a sze-
mekr"l való azonosítását hasonlították össze tipikus fejl"dés! kontrollszemé-



15A<=>2%<- 4- 4)2*,*%?*,>-%*)4- 3>2-9&,.=....

lyek eredményeivel. Azt találták, hogy a csak szemekr"l való azonosításban 
rosszabbul teljesítettek az autizmussal él"k.

Az autizmuskutatások során legtöbbször az alapérzelmek felismerését 
vizsgálták, amelynek az eltérésére nincs egyértelm! konszenzus a kutatók kö-
zött. Egyesek úgy találták, hogy az alapérzelmeket is rosszabbul ismerik fel az 
autizmussal él"k, mint a tipikus fejl"dés!ek (lásd Begeer és mtsai, 2008), de 
vannak ellentmondó eredmények is (pl. Humpreys–mtsai 2007). Voltak, akik 
nem az összes alapérzelem eltér" felismerését mutatták ki a kontrollcsoport 
és az autizmussal él"k között, hanem hogy egy-egy érzelem felismerésében 
teljesítettek csak eltér"en. Pelphrey és munkatársai (2002 in Pelphrey–mtsai 
2004) eredményei szerint az autizmussal él"k csak a haragot és a félelmet is-
merték fel szigni1kánsan rosszabbul a kontrollcsoportnál.

A komplex érzelmekkel más a helyzet. A legtöbben egyetértenek abban, 
hogy ezeknek a felismerése az autizmussal él"knek problémát jelent, még 
a magasan funkcionáló személyeknek is (pl. Baron-Cohen–Wheelwright–
Jolli/e 1997).

Az alapérzelmek vizsgálata nem ennyire egyértelm!, ezért ezek kutatása 
során pontosabb képet kaphatunk az autizmussal él"k érzelem-feldolgozásá-
nak hasonlóságairól és különbségeir"l.

Fontos még megemlíteni, hogy a vizuális érzelem-felismerést kutató vizs-
gálatok többsége statikus képeket használt ingeranyagként (pl. Baron-Cohen–
Wheelwright–Jolli/e 1997), amivel szemben a dinamikus vizuális ingerek, 
vagyis a videók használata sokkal nagyobb ökológiai validitással rendelkez-
het, és akár eltér" eredményeket is hozhat a fent felsoroltakhoz képest. Golan. 
Baron-Cohen és Golan (2008) már videó ingereket használtak a komplex ér-
zelmek felismerésének vizsgálatára, ahol kimutatták az autizmussal él"k csök-
kent teljesítményét ezeknek az azonosításában a tipikus személyekhez képest.

Hallás
A hallás alapú érzelem-felismerés kutatása során leggyakrabban a beszéd két 
alapvet" alkotóelemére koncentrálnak, a nyelvi tartalomra, valamint a bes-
zéd nonverbális alkotóelemeire (pl. hangsúly, hanglejtés). Kutatások igazol-
ják, hogy míg gyermekkorban a nyelvi tartalom a f" befolyásoló tényez", ad-
dig a feln"ttek már inkább az intonációt tekintik mérvadónak. Autizmussal 
él" feln"tteket vizsgálva a kutatók azt tapasztalták, hogy számukra a beszél" 
intonációja nem nyújt elegend" információt ahhoz, hogy a segítségével me-
gállapítsák a beszél" érzelmi állapotát. Ebb"l kifolyólag olyan feladatoknál, 
ahol a nyelvi tartalom és a beszéd nonverbális alkotóelemei ellentmondanak 
egymásnak, az autizmussal él" személyek valószín!leg csupán a nyelvi tar-
talmat értékelnék és 1gyelmen kívül hagynák a beszél" intonációját (Go-
lan–mtsai. 2006).
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Golan és munkatársai 2006-os vizsgálatukban – mely tulajdonképpen 
a Hangokból Olvasás teszt általuk készített verziójának validálása – kapott 
eredményei igazolják azt a hipotézist, mely szerint az autizmussal él"k rosz-
szabbul teljesítenek az érzelemfelismerést vizsgáló feladatokban tipikus fejl"-
dés! társaiknál.

Audio-vizuális integráció az érzelemfelismerésben
Az audio-vizuális integráció azért fontos, mert ha az egyik modalitáson ke-
resztül korlátozott információ jut el hozzánk, akkor a másik modalitás segít-
ségével ez az információvesztés kiküszöbölhet" (Campanella–Belin 2007). A 
tipikus fejl"dés! személyeknek javul a teljesítménye, ha nem egy modalitáson 
keresztül, hanem két, egymásnak megfelel" modalitás alapján kell meghatá-
rozni az észlelt érzelmet. Valamint elmondható, hogy a vizuális dominancia 
az érzelem-felismerésben is érvényesül: az inkongruens helyzetekben a vizuá-
lis stimulus min"sége a dönt" a válaszadás során (Collignon–mtsai 2008).

Az audio-vizuális integráció érzelem-felismeréses szintjét vizsgálta 1atal 
autizmussal él" gyerekeken Kahana-Kalman és Goldman (2008). Azt találták, 
hogy az autizmussal él"k képesek a vokális és a vizuális ingerek megfelel" pá-
rosítására, de csak ha ismer"s nekik a stimulus. Vagyis ha az anyjuk érzelem-
kifejez" hangját mutatták be, akkor sikerült kiválasztaniuk két videofelvétel 
közül, hogy melyik a képi megfelel"je, míg ha egy idegen mutatta be az ér-
zelmet, erre nem voltak képesek. Ez a vizsgálat felhívja a 1gyelmet arra, amit 
több kutatásban is említenek (például a tükörneuronok kapcsán Oberman–
Ramachandran–Pineda 2008), hogy az autizmussal él"k különböz" szociális 
képességekhez kapcsolódó teljesítményét befolyásolja a kísérletben szerepl" 
személy ismer"ssége.

1.3. Értelmi fogyatékosság és érzelmek

Az autizmus gyakran társul értelmi fogyatékossággal is, ezért a vizsgálatokban 
fontos a megfelel" kontrollcsoport kiválasztása. Ha értelmi fogyatékossággal 
él" személyekkel dolgozunk, kisz!rhetjük, hogy a feladatot az általános gyen-
gébb kognitív képességek okozzák-e, vagy az autizmusra speci1kus eltérések 
(Simmons–mtsai 2009). Habár ez a gyakorlat megszokott az autizmus ku-
tatásában, viszonylag kevés tanulmány szól az értelmi fogyatékossággal él"k 
érzelem felismerési képességeir"l.

Egy 1995-ös összefoglaló szerint az értelmi fogyatékossággal él"k nehéz-
ségeket mutatnak az érzelmek felismerésében. Minél súlyosabb az értelmi fo-
gyatékosság, annál rosszabbul teljesítenek ezekben a feladatokban (Rojahn–
Lederer–Tassé 1995). Egy újabb tanulmány szerint az érzelem-felismerési 
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képességek megtartottak az értelmi fogyatékossággal él"knél, csupán az ezt 
vizsgáló feladatok komplexitása, és gyenge ökológiai validitása miatt teljesí-
tettek rosszul az eddigi vizsgálatokban (Moore 2001).

2. Hipotézisek

Kutatásunkban az autizmussal él"k érzelem-felismerésének eltéréseit vizsgál-
juk, tipikus fejl"dés! és középsúlyos értelmileg fogyatékos kontrollcsoport-
hoz képest. Feltevésünk, hogy az autizmussal él"k nem teljesítenek jobban az 
egész arcot ábrázoló képekr"l való érzelemazonosításkor, mint a szájról vagy 
a szemr"l való felismeréskor. Továbbá, hogy a szemr"l való érzelemazonosí-
tásuk a tipikus fejl"dés!ekhez képest csökkent lesz.

Vizsgálatunk második részében auditoros, és dinamikus vizuális inge-
reket alkalmaztunk az érzelemfelismerés vizsgálatára. Kutatási kérdésünk, 
hogy ezekkel az ökológiailag validabb ingerekkel is hasonló eredményeket 
kapunk-e, mint a statikus képekr"l való felismerésben. Valamint, hogy ugyan-
úgy a vizuális modalitás-e a domináns az autizmussal él"knél is, ahogy a tipi-
kus fejl"dés!eknél. Feltételezzük, hogy az audio-vizuális integrációban, vagyis 
a vizuális és auditoros stimulusokat együttesen bemutató feladatokban is elté-
réseket fognak mutatni az autizmussal él"k a két kontrollcsoporthoz képest.

A részfeladatokban való teljesítményt a megfelel" válaszadások számával és 
id"i paraméterrel is mérjük, mivel feltételezzük, hogy ha a válaszadások alap-
ján nem fognak eltérni a csoportok, annak az id"i eltérés lehet az egyik oka.

3. Módszertan

3.1. Vizsgálati személyek

1. táblázat Csoportok életkori adatai

Csoport Minta Fér1; n" Átlagéletkor Min. kor Max. kor
Autizmussal él" 17 16;1 22 17 35
Kp. súlyos értelmi 
fogyatékos

10 6;4 19 17 23

Tipikus fejl"dés! 17 16;1 22 19 24

Az autizmussal él"k csoportjába tartozó személyek többségének intelligen-
ciája vagy az átlagos tartományba esett (n=4), vagy enyhe értelmi fogyaté-
kosságuk volt (n=4), pár ember pedig középsúlyos értelmi fogyatékossággal 
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rendelkezett (n=3). Hat, a kísérletben részt vev" autizmussal él"nek nem volt 
az intelligenciájára vonatkozó adat.

3.2.Vizsgálati eszközök

A vizsgálat els" részében Baron-Cohen–Wheelwrigt–Jolli/e (1997) által ösz-
szeállított Faces teszt magyar fordítását alkalmaztuk. Az eredeti tesztbattéri-
ából csak az alapérzelmeket tartalmazó itemek (dühös, undor, ijedt, boldog, 
szomorú, meglep"dött) kerültek be a vizsgálati anyagba, ami nyolc képet 
jelent. Ezenfelül az egyes itemekb"l Photoshop 9. program segítségével ki-
vágtuk a szem illetve a száj körüli régiót, és külön feladatokként ezeket is be-
mutattuk a kísérleti személyeknek. Így háromszor nyolc képb"l állt a vizsgálat 
els" része.

A vizsgálat második részében videó- és hanganyagokat alkalmaztunk az ér-
zelmek felismerésének vizsgálatára. Ehhez Belin–Fillion-Bilodeau–Gosselin 
(2008) illetve Simon–Craig–Gosselin–Belin–Rainville (2008) által összeállí-
tott ingeranyagból válogattunk. Mind a két ingeranyagból hat színészt válasz-
tottunk ki, három fér1t és három n"t, valamint az érzelmek közül mind a 
két ingeranyagból csak a düh, az undor, a félelem, a boldogság, a fájdalom, a 
szomorúság és a meglep"döttség kerültek be a próbavizsgálatba.

Az audio-vizuális integráció érzelem-felismerésben játszott szerepének 
vizsgálatára – hasonlóan Collignon és munkatársaihoz (2008) – a videókat 
illetve a hangokat párosítottuk, és a VirtualDub 1.8.8. nev! programmal 
összevágtuk. Egy el"zetes vizsgálat során tíz els"éves pszichológushallgató 
megítélése alapján választottuk ki az ingeranyagban szerepl"ket: egy fér1 és 
egy n"i színészt az alapján, hogy melyik színészhez tartozó hangokat, illetve 
videókat ismerte fel helyesen a kísérleti személyek többsége. A kiválasztás so-
rán az egy színészhez tartozó összes érzelem helyes felismerésének száma volt 
meghatározó. Ez alapján a 42-es és 60-as hang, illetve a M4-es és F3-as videó 
került be a kísérleti anyagba.

A kész ingeranyagot részfeladatonként random sorrendbe rendeztük a 
Windows Media Player 9. program segítségével. A sorrendi hatás kizárásá-
ra kétféle jegyz"könyvet készítettünk: az eredeti és fordított sorrend szerint. 
Az els" három részfeladatban képenként két megadott érzelem közül kellett 
kiválasztaniuk a helyes megoldást, míg a dinamikus ingereknél mind a hét 
vizsgált érzelem közül.

3.3.Vizsgálati eljárás

Az els" csoport tesztfelvételére 2009. októberében került sor, a második és a 
harmadik csoportéra 2010. februárjában. A tesztfelvétel mindig egy csendes 



19A<=>2%<- 4- 4)2*,*%?*,>-%*)4- 3>2-9&,.=....

teremben zajlott, ahol adottak 
voltak a vizsgálathoz és a vizs-
gálati helyzet kialakításához 
szükséges körülmények. Mér-
tük az egyes feladatok megoldá-
si idejét.

A vizsgálati helyzet kialakí-
tásánál (5.ábra) 1gyeltünk arra, 
hogy a kísérletvezet" és a jegy-
z"könyvez" egyaránt jól rálás-
sanak a résztvev"kre, próbáltuk 
kisz!rni, hogy a hibás válaszok 
ne a 1gyelem csökkenéséb"l 
fakadjanak. Ha szükséges volt, 
a személyt a monitorra való fó-
kuszálásra bátorítottuk, hogy ne 
a 1gyelmi fókusz elterel"dése okozza a teljesítmények közötti különbségeket 
(Keane és mtsai 2010).

Szerettük volna, ha a lehet" legkevésbé befolyásoljuk a vizsgálati személy-
eket a válaszadás során, ezért csak a jegyz"könyvez" kommunikált a résztve-
v"kkel, aki nem ismerte a feladatok sorrendjét, így helyes megoldását se. Ezt a 
hallásra irányuló feladatoknál nem sikerült 100%-osan kisz!rnünk.

4. Eredmények

Az adatok statisztikai elemzéséhez az SPSS 15. programot alkalmaztuk. Az 
ingerek bemutatásának sorrendhatásának kisz!rése céljából az ingeranyagot 
kétféle sorrendben mutattuk be, ezt független mintás t-próbával vizsgálva a 
két csoport nem különbözött egymástól egyik részfeladatban sem, ezért a 
sorrendhatás kizárható. 

Általános lineáris modell elemzést végezve a vizsgálat els" részében alkal-
mazott három részfeladatban (szem, száj, arc) való teljesítés között különbséget 
találtunk (F(2;82)=10,102; p < 0,01). A szem és az arcról való érzelemfelismerés 
könnyebb volt a kísérleti személyeknek, mint a szájról való érzelemazonosítás 
(szem-száj átlagos eltérés=0,62, p<0,05; arc-száj átlagos eltérés=1,055; p< 0,01), 
viszont a szemek és az arcok között nem találtunk különbséget (p>0,05). A 
csoportok között is szigni1káns eltérés volt (F(2,41)=15,79; p<0,01). A tipikus 
fejl"dés!ek eltértek mind a középsúlyos értelmi fogyatékos csoporttól (átlagos 
eltérés=1,7804; p<0,01), mind az autizmussal él"kt"l (átlagos eltérés=1,7451; 
p<0,01), viszont az utóbbi kett" csoport teljesítménye között nem volt különb-

2. ábra Vizsgálati elrendezés
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ség (p>0,05). Valamint azt találtuk, hogy a csoportok és a kép-részfeladatok 
interakcióban vannak egymással (F(4;82)=2,487; p=0,05), vagyis a részfel-
adatokban nyújtott teljesítmény megoszlása függ attól, hogy autizmussal él", 
középsúlyos értelmi fogyatékos vagy tipikus fejl"dés! a kísérleti személy (6. 
ábra). A tipikus fejl"dés!ek hasonlóan teljesítenek a szemr"l és az arcról való 
érzelem-felismerésben. Az autistáknál az arcról való felismerés a legjobb, de 
a szem és a száj alapú teljesítményük között nincs különbség, és ezek alatta 
maradnak az arcról való felismerésüknek. Az értelmi fogyatékosok pedig az 
el"z" két csoporttól eltér"en nem az arcról, hanem a szemekr"l tudják legjob-
ban azonosítani az érzelmeket, és a teljes arcról való azonosításuk alatta marad 
tipikus a fejl"dés!eknek és az autizmussal él"knek is.

Általános lineáris modell elemzést végezve a vizsgálat második részét 
képez" hang, videó illetve hangvideó részfeladatokban nyújtott teljesítmé-
nyen, a csoportok között különbséget találtunk (F(2;41)=23,715; p<0,01), 
de itt is csak a tipikus fejl"dés!ek térnek el az értelmi fogyatékos (átla-
gos eltérés=3,051; p<0,01), illetve az autizmussal él" csoporttól (átlagos 
eltérés=3,529; p<0,01), utóbbi kett" teljesítménye között nincs szigni1káns 
különbség (p> 0,05). A részfeladatokban elért eredmények is különböztek a 
teljes mintán (F(2;82)=34,451; p<0,01). Hang alapján ismerték fel legrosszab-
ban (átlag=6,651), majd a videóról (átlag=8,592), és a hangvideó (átlag=9,706) 
együttes bemutatásakor volt a legjobb az érzelemfelismerés. Mindegyik vizs-
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3. ábra: Szem (1), száj (2) és arc (3) alapú érzelemfelismerés különbségei
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gálati csoportban ez a tendencia érvényesül, vagyis a részfeladatok és a cso-
portok közötti interakció nem szigni1 káns (F(4;82)=6,931; p>0,05).

De ha az interakciót mutató gra1 kont értelmezzük, látható, hogy amíg a 
tipikus fejl"dés!eknek és az autizmussal él"knek a görbéje hasonló (7. ábra), 
tehát látható javuló tendenciát mutatnak a részfeladatokban – a fent említett 
sorrend szerint –, addig az értelmi fogyatékosoknál a részfeladatokban cse-
kély különbség van.

A dinamikus ingeranyagban bemutatott hét érzelem felismerésének kü-
lönbségeit is vizsgáltuk, azonos statisztikai eljárással. Eltérést találtunk az 
egyes érzelmek között (F(6;246)=18,478; p<0,01), és a csoportok teljesítménye 
között is (F(2;41)=18,977; p<0,01). Ismét csak a tipikus csoport tért el a másik 
két csoporttól (autizmussal él"kt"l az átlagos eltérés=1,3782; p<0,01; értelmi 
fogyatékosoktól az átlagos eltérés =1,3076; p<0,01), az értelmi fogyatékosok 
és az autizmussal él"k teljesítménye nem különbözött (p>0,05). Az érzelmek 
és a csoportok között interakciót találtunk (F(12;246)=2,328; p<0,01). Vagyis 
a csoportok másképpen teljesítettek az eltér" érzelmek felismerésében. Az 10. 
ábra alapján megállapítható, hogy a boldogság és a szomorúság felismerésé-
ben mindegyik csoport hasonlóan teljesített. A többi érzelemnél a tipikus fej-
l"dés!ek jobban teljesítettek, mint a másik két vizsgálati csoport.

A kísérleti személyeknél mértük, hogy az egyes részfeladatokat milyen 
gyorsan oldják meg. Ezeket az adatokat általános lineáris modellel vizsgál-
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4. ábra Hang (1), video (2) és a kett" együttes bemutatásának (3) különbségei
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tuk. A csoportok és a helyzetek között (hang, videó, hangvideó) interakciót 
találtunk (F(2;50)=6,829; p<0,01). Az értelmi fogyatékosok egyre gyorsabban 
oldják meg a részfeladatokat (hang<videó<hangvideó), míg az autizmussal 
él"k a hang helyzetben még gyorsabban teljesítenek az értelmi fogyatékosok-
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5. ábra A hét érzelem felismerésének különbségei
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6. ábra: Id"i különbség az autizmussal él"k és a középsúlyos értelmi fogyatékosok között
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hoz képest, de a videó helyzetnél megn" a válaszhoz szükséges idejük. Igaz, a 
hangvideó helyzetnél nekik is újra csökken a teljesítményük, de még mindig 
az értelmi fogyatékosoknál lassabban teljesítenek (11. ábra; 2. táblázat).

2. táblázat A három csoport eredményei az id" és a felismerési teljesítmény tekintetében

Id! Helyes felismerés
Autizmussal 
él"

Video (190,9) > hang (162,8) > hang 
video (143,9)

Hang video (8,9) > video (7,2) 
> hang (5,2)

Kp.súlyos ért.
fogy.

Hang (184,2) > video (145,9) > hang 
video (119,3)

Hang video (8) > video (7,5) > 
hang (6,6)

Tipikus Hang (92) > hang video (86,7) > 
video (78,8)

Hang video (12,2) > video (11) 
> hang (8,1)

5. Megvitatás

A fotókról való érzelemazonosítási feladatban nem igazolódott be az els" 
hipotézisünk. Míg feltételeztük, hogy az autizmussal él"knek nem lesz jobb 
az egész arcról való érzelemazonosításuk, mint az arcrészletekr"l, addig az 
eredmények szerint felülmúlta az egész arcot ábrázoló kép felismerése a csak 
szemr"l vagy csak szájról való érzelem-felismerést. Hasonló eredményeket 
kaptak Baron-Cohen és munkatársai (1997), igaz "k nem vizsgálták a száj 
régióját, csak az egész arc és a szem régiót hasonlították össze. De ezek az 
eredmények még nem cáfolják egyértelm!en a gyenge centrális koherencia 
elméletet, hiszen ezekkel a feladatokkal nem lehetett kisz!rni, hogy a tel-
jes arcot ábrázoló képeknél nem lokális feldolgozás alapján döntöttek-e az 
autizmussal él" kísérleti személyek. S"t, volt olyan kísérleti személy, aki ön-
ként, minden válaszadás után beszámolt arról, hogy honnan gondolja, az a 
helyes válasz. És rendszeresen a nyak összehúzódását, vagy az arc, a szemt"l 
és a szájtól eltér" részletét emelte ki.

Érdekes eredmény, hogy az autizmussal él"k szemr"l és a szájról való ér-
zelemazonosítása között nincs különbség, míg a két kontrollcsoport esetében 
a szájról való érzelemfelismerés szigni1kánsan rosszabbnak bizonyult, mint 
a szemr"l vagy az egész arcról. Viszont a csak szemekr"l való érzelemazo-
nosítás az autizmussal él" csoportban volt a legrosszabb. Ez talán egybevág 
az autizmusban korábban tapasztalt „száj régió fölénye” eredményekkel (pl.: 
Séra– Révész–Stefanik 2007), csak egy fordított megközelítésb"l. Nem a száj 
preferenciájáról, hanem a klinikai gyakorlatban is meg1gyelt szemek ignorá-
lásáról lehet szó (Senju–Johnson 2009).
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A dinamikus ingerek vizsgálatakor hasonló eredményeket kaptunk, mint a 
statikus képeknél. Vagyis csak a tipikus fejl"dés! kontroll csoport tért el a má-
sik kett"t"l, míg azok teljesítménye között nem volt különbség. A stimulusokra 
adott helyes válaszok száma szerint az átlagos növekv" teljesítmény a követ-
kez" sorrendben mutatkozott meg: hallás, látás, végül a kett" integráció-
ja bizonyult a legkönnyebb feladatnak – mindegyik csoportban. Ahogy azt 
Collignan és munkatársai (2008) is kapták, a két modalitás együttesen bizo-
nyult a legkönnyebb feladatnak. Nem csak a tipikus fejl"dés! személyeknek, 
de az autizmussal él"knek és a középsúlyos értelmi fogyatékos csoportnak is.

De ahogy a gra1konon is látható volt, ez a növekv" tendencia az értelmi 
fogyatékos kontroll csoportnál nem volt olyan szembet!n", mint a másik két 
csoportban. Lehetséges, hogy az átlagos rossz teljesítményük a feladat nehéz-
ségében rejlett, ahogy sok más korábbi vizsgálatban is, nem pedig speci1ku-
san az érzelem-felismerésükkel volt a probléma (Moore 2001).

A hét vizsgált alapérzelem közül a boldogság és szomorúság mindhárom 
csoportban hasonlóan jó felismerést eredményezett. Ezt az is okozhatta, 
hogy a szül"k hajlamosak ezt a két egyszer! érzelmet tanítani, magyaráz-
ni és gyakran ezekr"l beszélni gyermekeiknek, amit ugyan a Down szin- 
drómásoknál mutatott ki egy vizsgálat (Tingley–Gleason–Hooshyar 1994, in 
Begeer és munkatársai 2008). Elképzelhet", hogy az értelmi fogyatékosok és 
az autizmussal él"k szülei is erre mutatnak hajlandóságot. Értelmi fogyaté-
kosoknál már több vizsgálat is kimutatta, hogy ezt a két egyszer! érzelmet 
azonosítják a legkönnyebben (Hetzroni–Oren 2002).

Egy másik érdekes eredmény, hogy az autizmussal él"k a hang helyzetek-
ben valamivel gyorsabbnak bizonyultak, mint a középsúlyos értelmi fogyaté-
kos társaik, míg a másik két helyzetben "k voltak a lassabbak. És a hangnál 
ez a gyorsaság nem a feladat könnyebbsége miatt volt, hiszen az autizmussal 
él"k ebben a részfeladatban teljesítettek a legrosszabbul, mind társaikkal 
összehasonlítva, mind saját teljesítményükön belül is. Lehetséges, hogy az 
autizmussal él"k azért oldották meg gyorsabban a hangfeladatokat, mert 
ezek a hangingerek zavarták "ket, és ezért hamar túl akartak esni rajtuk. Az 
eredményeket magyarázó, és a feltételezéseket némileg alátámasztó elmélet 
a gátlási de1cithez kapcsolódik (Kana–Keller–Minshew–Just 2007). Eszerint 
az autizmussal él"knél az agykéreg serkentési-gátlási funkciói közül a gát-
lás zavart szenved, ezzel úgymond ingerelárasztásnak kitéve az agyat, ezzel 
megnövelve a kortilális zajt. Feltételezések szerint a repetitív viselkedések arra 
szolgálnak, hogy egyfajta rendszert vigyenek a „z!ravarba”, szabályozzák a 
kérgi aktivációkat. Jelen vizsgálat eredményei úgy kapcsolhatók ehhez az el-
mélethez, hogy míg a csak vizuális ingereket tartalmazó ingerekr"l a kísérleti 
személyek könnyen elirányíthatták 1gyelmüket, hogy a túlingerlést megel"z-
zék, addig a hangingerek esetén nem tudták kizárni a stimulusok észlelését 
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másképp, minthogy válaszolva a kérdésre, tovább haladtak a feladattal. Ez a 
feltevés alátámaszthatja, hogy miért teljesítettek gyorsabban a hallási feladat-
ban az autizmussal él"k, miközben a teljesítményük rossz volt.
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Pátkai Gabriella

Az elmeolvasó képességek átjárhatósága 
Implicit és explicit tudatelméleti modulok 

a feln!tt népesség körében

"e Interoperability of Mind-reading Abilities – Implicit and Explicit "eory of 
Mind Modules Among Adult Population

8eory of mind or our ability to attribute independent mental states to others is an 
evolutionary adaptation created by complex interactions with our social environment. 
It is also important to emphasize that it is under intense research in many di/erent 
1elds of psychology. 8e majority of the authors describe this theory of mind as one 
complex modul and so far they did not pay much attention to the fact that mindreading 
consists of multiple, partially independent processes. In our current study, we aim to 
1nd a correspondence between these di/erent mindreading abilities by using a sample 
of 107 people and four di/erent tests. We used tests for short story comprehension, 
simple emotion-recognition, process comprehension and for mindreading in the voice. 
We intend to show that in case of the adult mindreading, an evaluator of the behavioral 
characteristics, the so called implicit theory of mind and a simply context-based explicit 
theory of mind can be distinguished. In the near future, the analysis of this double 
capacity may play an important role in the 1eld of understanding of the most di/erent 
social relationships.  

I. Bevezetés

1.1. A mentális állapottulajdonítás 

Az elmeteória – vagy elmeolvasás – azon képességünk, mellyel önálló men-
tális állapotokat és tartalmakat, vágyakat, szándékokat, elképzeléseket és 
érzelmeket tulajdoníthatunk más embereknek (Bereczkei–Paál 2006). A 
legtöbb ezzel foglalkozó szakember szerint a mentális állapottulajdonítás 
képessége a viselkedés bejóslásának érdekében alakult ki az evolúció során 
(Kerr–Durkin 2004, Gallagher–mtsai 2000), mely több kutató szerint azért 
bír kiemelked" fontossággal a humán evolúció történetében, mert pontosan 
ez teszi a kognitív emberi képességeket speciálisan emberivé és tekinthet" 
akár a speciális emberi kulturális evolúció katalizátorának is (Paál 2008). 
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Továbbá a szociális kogníció, vagyis a társas megért" képességek komplex 
rendszere Topál (2006) szerint azon sajátossága az emberi fajnak, amely más 
emberszabásúaktól jellegzetesen elkülöníti, ám ennek az emberi viselkedés-
evolúcióban játszott szerepét és evolúciós megjelenését még nem sikerült 
tisztázni. Számos kutató szerint az elmeolvasás egy veleszületett képességre 
épül, és a szociális utánzáshoz illetve a közös 1gyelemhez hasonló kogni-
tív el"-állapotokból alakul ki az idegrendszer érése során (Bereczkei–Paál 
2006); így Miklósi (2005) szerint a szociális kogníció kutatói is úgy véle-
kednek, hogy a szociális kogníció sem pusztán a fejlettebb asszociációs ké-
pességen alapszik, hanem evolúciósan adaptálódott agyi struktúrák állnak 
a hátterében.  

1.2. A feln!tt elmeolvasó képesség kutatása és annak nehézségei

A feln"ttek mentális m!ködésének alapstruktúráját ugyanazon kognitív 
algoritmusok alkotják, mint a gyermekekét, ám az idegrendszeri érési fo-
lyamatok és a folyamatosan b"vül" tapasztalatok miatt ezek fontos válto-
zásokon mennek keresztül (Csibra–Gergely 2002). Még mindig nincs ki-
elégít" információnk arról, hogy az életkor el"rehaladtával miként mennek 
végbe azon reprezentációs újraírások, amelyek a gyermek növekedése során 
lehet"vé teszik az egyre bonyolultabb elmeteóriával kapcsolatos feladatok 
megértését. 

Egyes vizsgálatok szerint a hat-hétéves gyermekek képesek lehetnek har-
madrend! intencionalitást magában foglaló mentális állapottulajdonítás-
ra is, így felmerül a kérdés, hogy a feln"ttek milyen szint! elmeolvasásra 
képesek és léteznek-e egyéni különbségek a teljesítményükben (Bereczkei 
2008). A Kindermann-történetek során (részletesebben tárgyaljuk a 2.2.1. 
fejezetben) negyedrend! intencionalitásokig („A azt gondolja, hogy B úgy 
tudja, hogy C szerint D akar valamit”) jól teljesítettek a vizsgálati szemé-
lyek, azonban ez volt a határvonal. Innent"l ugyan még nyomon tudták kö-
vetni az események sorrendiségét (egészen hatodrend! intencionalitásig), 
azonban a mentális állapottulajdonításnál a negyedrend!nél magasabb 
intencionalitásokat a legtöbben már képtelenek voltak megérteni (Bereczkei 
2008). 

Szintén kevés ismeretünk van az elmeteória nemi különbségeivel kapcso-
latosan, feltételezések szerint a n"k másod- és harmadrend! intencionalitást 
igényl" feladatokban jobban teljesítenek (Bereczkei 2008). Ez talán magya-
rázható azzal, hogy a fér1akéhoz képest nagyobb szociális kompetenciával 
rendelkeznek, illetve az elmeolvasó képességek csökkenésével járó autizmust 
gyakran egy széls"séges fér1agyként de1niálják.



29A2 *,%*(,3.-@ 74A*--49*7 &=B&)$.=@-&9.

1.3. A modularitás

1.3.1. A moduláris felépítés

Jelenleg is vita tárgya, hogy az emberi elme milyen mértékben moduláris 
szerkezet! (Bereczkei 2008), azonban feltételezhetjük, hogy az elmeteó-
ria egy terület-speci1kus és valószín!leg moduláris szervez"dés! kognitív 
mechanizmuson alapul (Gallagher–mtsai 2000). A speci1kusság tekinte-
tében egyel"re megosztottak az elképzelések annak mértékét illet"en, tehát 
ahogy Pléh (2001) például hozza: a formalátásra egyetlen moduláris rend-
szer létezik-e, vagy vannak háromszögekre, négyzetekre és körökre elkülö-
nült modulok? Ugyanakkor konszenzusra leltek abban a tekintetben, hogy a 
területspeci1citás olyan magasabb rend! területekre is érvényes, mint az arc 
észlelése vagy a számfogalom (Pléh 2001). 

A moduláris felépítés elképzelésének lényege Miklósi (2005) szerint, hogy 
a szociális kogníció egyes jól körülhatárolt elemeinek reprezentálására kiala-
kult funkcionális m!ködési egységek – ún. modulok – léteznek az agyban. Ez 
a felépítés feltételezi, hogy a modul egy, a faj minden egyedére jellemz" ge-
netikailag meghatározott képesség, az egyedfejl"dés adott szakaszában jele-
nik meg, m!ködése automatikus és gyors, nem igényel tudatos agym!ködést 
vagy irányított 1gyelmet (Miklósi 2005).  Ett"l függetlenül Miklósi vélekedése 
szerint létezhetnek asszociatív mechanizmusok, viszont az egyes fajok egye-
dei egy olyan el"rehuzalozott reprezentációs rendszerrel rendelkeznek, amely 
a szociális környezetet adott kategóriák szerint bontja fel s ezzel meghatározza 
a kés"bbi értelmezési keretet is. Például a tekintet alapú érzelem-felismerés-
ben fontos szerepe van annak, hogy a szempárok merre néznek. Kutatók be-
számolója alapján feltételezhetjük, hogy egy neuronegyüttes – modul – végzi 
a tekintet-felismerést, mely külön erre specializálódott (Miklósi 2005). 

1.3.2. Szelektív agyi meghibásodások: autizmus

Az elme modularitásának legf"bb bizonyítéka, hogy bizonyos funkciók akár 
szelektíven is meghibásodhatnak, ez még nem jelenti feltétlenül az elmeteóri-
ára való képesség teljes elvesztését. Így például a speciális nyelvkészségbeli ká-
rosodást szenved"k nem képesek a másik elméjének reprezentációján alapuló 
feladatokat megoldani, azonban a károsodás mértéke és a feladat sikeressége 
között a kutatók (Miklósi 2005) nem találtak összefüggést. 

Ugyanígy különféle agyi károsodások a szociális ítél"képesség szelektív 
meghibásodását is okozhatják (Baron-Cohen–mtsai 1999) anélkül, hogy az 
általános problémamegoldó képességben de1cit jelenne meg. 
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Az autizmus a mentális állapotok reprezentáláshoz szükséges kognitív me-
chanizmusokban bekövetkez" speci1kus károsodások összessége, molekulá-
ris genetikai elemzések szerint meghatározott idegrendszeri elváltozásokhoz 
köthet" és genetikai alapokkal rendelkezik (Bereczkei 2008). Az autista gyer-
mekek általában két olyan viselkedésben mutatnak károsodást, mely normális 
esetben már tizenöt hónapos kortól jelen van, és mentális állapottulajdonítást 
igényel: a közös 1gyelemben és a mintha-játékban (Kerr–Durkin 2004). Szo-
ciális és kommunikatív képességeik hiányosak, képtelenek az érzelemkifeje-
zések helyes értelmezésére, a metaforák és az irónia megértésére (Bereczkei 
2008). Az autizmussal él"k képesek az önfelismerésre (Kiss 2005), azonban 
naiv tudatelméleti képességük sérült. 

Az autizmus az elmeolvasó képesség hiányával, vagy legalábbis nem meg-
felel" m!ködésével járhat. A tudatelméleti magyarázatok (Péley 2001) szerint 
az autistáknak az a képességük hiányzik, hogy gondolkodni tudjanak gondo-
latokról és érzésekr"l, vagyis de1citet szenvedett a kommunikatív és képzeleti 
képességük.  Feltételezik azt is, hogy az autizmussal él"k metareprezentációs 
képességeit érte sajátos károsodás, aminek következtében képtelenek a men-
tális állapotokról gondolkodni. Így tehát az autista gyermekek nem játsza-
nak mintha-játékot, mert nem tudnak másodlagos reprezentációt használni, 
Péley (2001) vélekedése szerint a mentális állapotok megértésére is képtele-
nek lehetnek. 

Egy átlagosan fejl"d" hároméves még elbukik a „Sally-Anne” hamis-
vélekedés-teszten, és a négyéveseknek sem mindig sikerül megoldani azt 
(Wimmer–Perner 1983), egy autizmussal él" gyermeknek még kés"bb sem. 
Wellmann és munkatársai szerint (Kerr–Durkin 2004) valószín!síthet", hogy 
az autizmussal él" gyermekek elmeolvasó képességének nehézségei a munka-
memóriájuk kapacitásában rejlik (Kerr–Durkin 2004). A magasabb intellek-
tuális képességekkel bíró autisták ugyan kilenc-tíz éves korukra elérhetik az 
átlagosan fejl"d" négyéves gyermekek szintjét és teljesíthetik a téves véleke-
dés tesztet, mégis képtelenek maradnak harmadszint! intencionális állapotok 
megértésére (Bereczkei 2008). Tehát soha nem fogják megérteni egy t"lük 
eltér" személy vélekedését egy harmadik személy vélekedésér"l. 

1.4. Az elmeteória felosztásai

1.4.1. Az implicit és az explicit tudatelmélet

Virányi (2001) megfogalmazásában a viselkedés bejóslásának hátterében 
különböz" rend! intencionalitásokat takaró mechanizmusok állnak. A leg-
egyszer!bb módszer a másikról való elképzelés kialakítására, ha közvetlenül 
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annak viselkedési sajátosságai alapján ítéljük meg "t. Elmeteóriáról akkor be-
szélhetünk, ha a másik viselkedését már az alapján jósoljuk meg, hogy mentá-
lis állapotot tulajdonítunk neki, vagyis elképzelésünk van arról, hogy a másik-
nak milyen vágya, szándéka, félelme stb. van a fejében (Virányi 2001). Ezen 
belül különböztethetjük meg az alacsonyabb szint!, vagy implicit illetve a 
magasabb szint!, vagy explicit tudatelméleti képességeket (Bereczkei 2008). 

Implicit elmeolvasásról beszélünk, amikor az egyén csak akkor képes a sa-
játjáétól eltér" mentális állapot megértésére, ha a mentális állapotváltozást kí-
sér" viselkedési változásokat módja van meg1gyelni (Bereczkei 2008). Ez egy 
tanulási folyamat eredménye, amikor a másik mentális állapotáról mindössze 
annak viselkedése alapján tudunk kialakítani elképzeléseket, tehát reprezen-
tálni csak a viselkedésben megnyilvánult, látható mentális állapotokat tudjuk 
(Virányi 2001). 

Ezzel szemben explicit vagy teljes elmeteóriája van az egyénnek, ha a másik 
viselkedésére vonatkozó elvárásainak kialakításához nincs szükség a látható 
mentális állapotokra, mert akkor is tud következtetni a még meg nem nyilvá-
nult, rejtett mentális állapotra, ha annak tartalma vagy változása magából a 
szituációból fakad (Bereczkei 2008).

1.5. A kutatás célja és a kutatási kérdések

Jelen kutatás célja a különböz" elmeolvasó képességek átjárhatóságának vizs-
gálata. Korábbi elképzelés, hogy egyetlen, nagy kognitív rendszerként kezel-
ték az elmeolvasó rendszert, melynek mindössze különböz" végrehajtó funk-
cióit különítették el egymástól. 

Baron-Cohen (1999) vélekedése szerint négy, a külvilág alapvet" tulaj-
donságait reprezentáló moduláris rendszert foglal magába az elmeteória 
mechanizmusa. Modularista felfogása szerint genetikailag el"írt, egymástól 
függetlenül m!köd" prekurzorok (korábban létrejöv", egyszer!bb kogni-
tív képességek, úgynevezett el"futárok) kognitív mechanizmusokat tartal-
maznak, melyeket csak a meghatározott környezeti ingerek kapcsolnak be 
(Bereczkei 2008), vagyis a kognitív struktúrák zártak és egymásba ágyazottak. 
A modularisták továbbá úgy vélik, hogy az elmeteória és annak prekurzor 
moduljai a tapasztalás által sem változnak, mindössze idegrendszeri érési fo-
lyamaton mennek keresztül (Bereczkei 2008), ezzel szemben az elmeolvasás 
kialakulását jelent"sen befolyásolják a környezeti hatások.

Mások is érvelnek az elmeolvasás veleszületettsége és a moduláris szerke-
zet mellett, azonban az elméleti álláspont másik tábora szembehelyezkedik 
a modulkoncepcióval és úgy véli, hogy terület-általános kognitív mechaniz-
musok felelnek a mentális állapottulajdonításért (Egyed 2006).  Leslie szerint 
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(Costall–Leudar 2004) az evolúció egyetlen nagy speciális modullal szerelte 
fel az emberi agyat, ez pedig az elmeolvasás modulja (#eory of Mind va-
gyis ToM modul), amely a normál fejl"dés! gyermekeknek segít abban, hogy 
megértség mások rejtett mentális állapotát. 

Csibra és Gergely (2002) úgy vélik, az is lehetséges, hogy nem egy mentális 
állapotokkal operáló kognitív mechanizmusról van szó, hanem a tudatelmé-
let konstrukcióját az emberi egyedfejl"dés során lehet"vé tev" többfunkciós 
reprezentációs és komputációs elemek összességér"l, s ilyen komponensnek 
tekintik a csecsem"korban kimutatható teleológiai hozzáállást is.

Fodor (1983) moduláris nézetei szerint a tudat olyan, mint egy központi 
feldolgozórendszer, melyben az egyes modulok csupán korlátozottan férnek 
további egységek információihoz, funkcionálisan meghatározó részhalmazai 
a kognitív rendszernek, de a magasabb szint! információfeldolgozást egy 
centrális egység végzi, mely hierarchikusan a többi felett áll – " ezt azonosítja 
a tudatossággal. 

Mindezen ambivalens elméletek ismereteinek tükrében született meg els" 
hipotézisünk:

1. Hipotézis: Különböz" elmeolvasó képességek léteznek, köztük átjárha-
tósággal.

A kutatók egyetértenek abban, hogy az explicit tudatelméleti modul kizá-
rólag humán-speci1kus tulajdonság, azonban az implicit modulról megoszla-
nak a vélemények. Mithel (Bereczkei 2008) vélekedése szerint már a százezer 
évvel ezel"tt megjelen" homo sapiens sapiens is kifejlett explicit tudatelmélet-
tel bírt, az implicit tudatelméleti modult meg sem említi, hiszen azt a legtöb-
ben kizárólagosan a f"eml"sök, még inkább az emberszer!ek képességének 
tartják.

Perner ugyan feltételezi és vizsgálja is a lehet"ségét, hogy a gyermekek 
négy-öt éves koruk el"tt mentalizálhatnak implicit tudatelméletet alkalmaz-
va (Egyed 2006), azonban végül kitart az explicit tudatelmélet mellett va-
lamint amellett, hogy egy radikális váltással hirtelen képes lesz a gyermek 
metarprezentációra. 

Fonagy és Target (1997) a szelf fejl"désében szerepet játszó reCektív funk-
ció és a köt"dés vizsgálata közben úgy találják, hogy egy kognitív er"feszí-
tést igényl" feladat, mint például a hamisvélekedés-teszt teljesítését el"segít-
heti a biztonságos köt"dés. A társas atmoszférának köszönhet" facilitáció a 
performancia faktorokat befolyásolhatja. Hipotézisük ellen"rzésére pedig 
úgy vélik, hogy a hamis vélekedés implicit és explicit megértését külön kéne 
vizsgálni. Explicitnek ítélik a verbális, vagy rámutatásos választ igényl" fel-
adatrészt és implicitnek az automatikus tekintetorientációt. Vizsgálatuk egy-
el"re még a kutatócsoporti tervezés szintjén van. 
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Mindezeken az ellentmondó vélekedéseken pedig második hipotézisünk 
alapszik:

2. Hipotézis: Implicit és explicit tudatelméleti modulok egyaránt léteznek a 
feln"ttkori elmeolvasásnál

II. Módszer

2.1. Vizsgálati személyek

A résztvev"k valamennyien önként jelentkez"k voltak, az eredmények 107 
személy vizsgálatából származnak, közülük 63 fér1 és 44 n". Összesített átla-
gos életkoruk 28,21 év (csak a fér1aknál nézve az átlagos életkor 30,41 év, csak 
a n"knél pedig 25,07 év). A mintát alkotó személyek végzettségének megosz-
lását az 1. ábra kördiagramja foglalja össze. 

Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy a kutatásban résztvev" személyek nem 
voltak pszichológushallgatók, tehát ezekr"l a tesztekr"l nem tanultak, meg-
oldásaikat nem ismerték, illetve az általunk felhasznált teszteket még nem 
vették fel velük, éppen ezért nem rendelkeznek teszttapasztalattal. A vizsgálat 
anonim volt, a vizsgálati személyek az egyes általuk kitöltött teszteket egy sza-
badon válaszható jeligével látták el, ez alapján tudtuk kés"bb összekapcsolni 
az egy emberhez tartozó válaszlapokat.

1. ábra A vizsgálati személyek legmagasabb végzettségének százalékos megoszlása
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2.2 Vizsgálati eszközök

A kutatás során összesen négy különböz" tesztet kellett felvenni a kísérleti 
személyekkel. Mivel ezek a tesztek egyesével is elég id"igényesek, eltekintet-
tünk attól, hogy egyszerre kelljen mind a négyet megoldani. A teszteket tet-
sz"leges sorrendben és id"közönként lehetett kitölteni, azonban az els" és a 
negyedik teszt teljesítése között nem telhetett el két hónapnál több id", vala-
mint értelemszer!en a már elkezdett tesztet be kellett fejezni a következ" fel-
adat megkezdése el"tt. A vizsgálati eszközöket az általunk kitöltésre ajánlott 
sorrendben mutatjuk be:

2.2.1. Történet-megértés

A mentális állapottulajdonítási képességet egy a feln"ttkori elmeteória nem-
zetközi kutatásának gyakorlatában használatos megértési feladat keretében 
mértük fel (Kindermann–Dunbar–Bentall 1998). Itt a résztvev"knek összesen 
öt rövid történetet kell olvasniuk olyan szituációkról, amelyekben szándékos 
vagy véletlen megtévesztés történik, majd ki kell tölteniük minden történet-
hez egy-egy kényszerválasztásos tesztet, ahol minden kérdésre két lehet"ség 
közül kell kiválasztaniuk a jó megoldást. Kétféle típusú kérdésre kell válaszol-
niuk: az egyik típus a történet kauzális összefüggéseire kérdez rá (ellen"riz-
vén, hogy a kitölt" memóriáját érintik-e hiányosságok), a másik a történetben 
szerepl"k mentális állapotára. Fontos megjegyezni, hogy a vizsgálati szemé-
lyek soha nem láthatják egyszerre a történetet és a hozzá tartozó kérdéseket. A 
továbbiakban az egyszer!ség kedvéért erre a tesztre Kindermann-történetek 
néven hivatkozunk. 

2.2.2. Érzelem-olvasás

Ezt követte a Szemekb"l olvasás (a továbbiakban csak Baron-Cohen) teszt 
(Baron-Cohen–mtsai 2001, magyarítás: Ivády, é.n.), amelyben a résztve-
v"knek az egyesével bemutatott szempárokról (példaként lásd: 2. ábra) kel-
lett megállapítani, hogy a felsorolt négy érzelem közül melyiket ábrázolják. 
Az eredeti teszt itemeit Baron-Cohen nevezi el"ször a szem nyelvének fel-
n"tt tesztjeként 1995-ben (adult test of the „language of the eyes”), alapozva 
Numenmaa (Baron-Cohen–mtsai 1997) korai feltevésére, miszerint a men-
tális állapotok kifejezésére létezhet egyfajta nyelvezete az arcnak („language 
of the face”).
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2. ábra: Példa a Baron-
Cohen Szemekb"l olvasás 

teszt képeire – nem eredeti 
méretben

A Szem tesztet (#e Eyes Task) Simon Baron-Cohen, 8erese Jolli/e, Catherine 
Mortimore és Mary Robertson jegyzi 1997-b"l. Ebben a tesztben még ösz-
szesen huszonöt, magazinfotókból összeválogatott fér1 és n"i szempárt kellet 
kényszerválasztás alapján hozzárendelni két felt!ntetett érzelemb"l egyhez. 
Mindegyik kép ugyanakkora és egyaránt fekete-fehér, az arcnak ugyanarról 
a részér"l származnak (az orrnyereg közepét"l a szemöldökig). A 2001-es 
revízió során a kényszerválasztás lehet"ségeinek száma négyre n"tt, ezzel is 
lecsökkentve a véletlenszer! találat (helyes tippelés) esélyeit. A tesztitemek (a 
szempárokat ábrázoló képek) számát is harminchatra növelték, hogy ezzel is 
növeljék az individuális kitölt"k által elért eredmények közötti különbséget, 
mivel az eredeti verziónál a legtöbben ugyanannyi pontot szereztek.

2.2.3. Folyamat-megértés

Ezután a Wechsler Adults Intelligence Scale – WAIS (Wechsler 1955b) magyar 
változatának (Magyar Wechsler Intelligenciateszt, vagyis röviden MAWI) egy 
részfeladatát kellett megoldaniuk. A MAWI eredeti magyar adaptációját Kun 
Miklós és Szegedi Márton (1971) készítették a hatvanas évek közepén, s azóta 
többször frissítették standardjait. Vizsgálatunkban a képek sorba rendezése 
részfeladatot kellett megoldaniuk az önkénteseinknek (az egyszer!ség ked-
véért a továbbiakban csak MAWI-ként hivatkozunk majd rá, mégse keverjük 
össze az egész MAWI teszttel). Itt megadott sorrendben mutatunk képeket a 
vizsgálati személyeknek, amelyekb"l egy összefügg" történetet kell kirakni-
uk. Minden egyes kártya hátulján egy szám és egy bet! található, a számok 
alapján kell a kutatásvezet"nek a vizsgálati személy elé helyeznie a képeket 
(értelemszer!en úgy, hogy a képek hátoldalán lev" számok növekv" sorrend-
be kerüljenek), majd a feladat teljesítése után szintén a hátlap kódjai segít-
ségével bizonyosodhat meg a kutatásvezet" az eredmény helyességér"l (itt a 
hátoldalon lev" bet!knek kell összeolvasva kiadnia egy értelmes szót, ami a 
történet címe is egyben). A vizsgálati személy természetesen nem láthatja a 
képek hátán elrejtett kódokat. 
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3. ábra Példa a MAWI teszt képek sorba rendezése részfeladatra (nem eredeti méretében)

Mivel célunk nem az intelligencia mérése volt, nem használtuk fel az egész 
MAWI tesztet, valamint nem mértük a kitöltés idejét sem, mindössze a képek 
sorba rendezése alapján kapható nyerspontokkal számoltunk.

2.2.4. Beszéd érzelmi tartalmának megértése

Végül Golan, Baron-Cohen és Hill (2006) 8e Cambridge Mindreading (a 
továbbiakban: CAM) tesztjének hangalapú érzelem felismerés része volt a 
befejez" feladat. Ezt Rutherford és munkatársai (Rutherford – Baron-Cohen 
–Wheelwright 2002) „Reading the Mind in the Voice” tesztjének mintájára 
készítették, mely eredetileg a BBC drámasorozataiból kiragadott negyven 
beszédtöredéket tartalmazott. A Golan és munkatársai általi verzió (2006) 
alapjául érzelmek egy új taxonómiája szolgált, melyet korábbi vizsgálatokra 
alapozva (Golan–mtsai 2006), 412 különböz" érzelem összesen 24, kölcsö-
nösen kizáró csoportba sorolása alkotott.  Ezen csoportokból 18 van jelen az 
összesen ötven itemb"l álló tesztben. Az egyes tesztelemek kiválogatása során 
gondosan ügyeltek arra, hogy egyaránt kerüljenek bele pozitív és negatív ér-
zelmek is, valamint, hogy a taxonómia magasabb szintjéb"l valók legyenek 
(olyan összetett érzelmek, amelyek megértéséhez legalább 15-16 évesnek, 
sokszor még id"sebbnek kell lenni). A végleges kérd"ív kidolgozásának rész-
letes leírását és validitásának vizsgálatát lásd máshol (Golan–mtsai 2006). 

A teszt során a kitölt"k véletlen sorrendben lejátszott rövid mondatokat 
hallottak, majd az el"z"ekhez hasonlóan itt is négy választási lehet"ségb"l 
kellet megjelölniük azt az érzelmet, amelyet szerintük a hangfelvétel tükröz. 
Mivel a CAM tesztnek egyel"re nincs publikált magyarítása, az eredeti, an-
gol nyelv! auditoros ingereket használtuk fel, ezzel is kiküszöbölvén, hogy az 
elhangzott mondatok tartalma esetleg befolyásolja a kísérleti személyeket. A 
választási lehet"ségek természetesen magyarul voltak felt!ntetve, illetve a ki-
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tölt"ket megkérdeztük arról is, hogy tudnak-e angolul, illetve ezen tudásukat 
felhasználták-e a teszt kitöltése során. 

2.3. Elemzés

A vizsgálathoz egy 128 oszlopból (nem, kor, végzettség, angoltudás, valamint 
a különböz" tesztekre adott válaszok, a pontok és a hibapontok összesítése) 
és 107 sorból (individuális vizsgálati személyek) álló táblázatot készítettünk. 
Minden egyes teszt esetében külön rögzítettük az egyes itemekre adott meg-
oldásokat, az összevetéshez pedig az eredmények illetve a hibapontok össze-
geit használtuk fel. A minta vizsgálatához az SPSS 18.0 programot használtuk, 
a kapott szigni1káns adatokat a továbbiakban csillagokkal jelöljük. 

III. Eredmények

3.1. A teljesítmények megoszlása

Az egyes tesztekben elért eredményeket százalékos megoszlásban foglalja 
magában a 4. ábra, nemekre bontva. A legtöbb jó megoldást a Kindermann-
történeteknél mértük, a fér1ak átlagosan 90,83%-ra, míg a n"k 92,96%-ra tel-
jesítették a feladatokat. A Baron-Cohen szemekb"l olvasás tesztnél a fér1ak 
átlagosan elért eredménye 69,13% volt, a n"knek valamivel több: 71,96%. A 

4. ábra Az egyes tesztekben elért százalékos eredmények nemekre bontva
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legnehezebbnek a MAWI képek sorba rendezése részfeladat bizonyult a he-
lyes válaszok száma alapján, itt ugyanis a fér1ak átlagosan 58,36%-ra, a n"k 
pedig 56,81%-ra teljesítettek. A CAM teszt során az átlagosan elért százalékos 
eredmény a fér1aknál 63,61% volt, a n"knél 63,5%. 

A vizsgálati személyek összesen 65,4%-a értett angolul (70 ember), ki-
zárólag a fér1akat nézve ez 61,9% (39 fér1), kizárólag a n"ket nézve pedig 
70,5% (31 n"). 

3.2. Nem, életkor, angoltudás és végzettség 

A kor semmilyen egyéb adattal nem állt összefüggésben, leszámítva termé-
szetesen az érthet" kapcsolatot a végzettséggel (r=0,451**; p=0,000).  Az an-
goltudás egyedül a CAM tesztnél volt hasznosítható, így itt szigni1káns kap-
csolatot találtunk (r=-2.26*; p=0,019). Független mintás T-próbával megálla-
pítottuk, hogy a nem (mint gender) nem állt szigni1káns kapcsolatban CAM 
teszttel (t(105)=0,044; p=0,965, n.s.), sem a Baron-Cohen teszttel (t(105)=-
1,403; p=0,163, n.s.), sem a MAWI-val (t(105)=0,520; p=0,604, n.s.). Ugyan-
akkor szigni1káns kapcsolatba hozható Kindermann-történetekkel (t(105)=-
2,285, p=0,024). 

A végzettség egyedül a CAM teszt hibapontjaival állt szigni1káns negatív 
kapcsolatban (r=-0,250**; p=0,00), vagyis minél magasabb volt valakinek a 
végzettsége, annál könnyebben volt képes a hangalapú érzelem-felismerésre. 

3.3. A különböz! tesztek közötti kapcsolatok

A Kindermann-történetek kizárólag memóriára vonatkozó része, illetve a ki-
zárólag elmeteóriára vonatkozó része között találtunk egy gyenge, de szigni1-
káns kapcsolatot (r=0,253**; p=0,009). Ugyanakkor er"s, szigni1káns korre-
láció van a memóriára vonatkozó kérdések és az összesített történeti hibapont 
között (r=0,727**; p=0,000), továbbá az összesített hibapontszám er"sen és 
szigni1kánsan korrelál a kizárólagosan elmeteóriai hibákkal (r=0,846**; 
p=0,000).

A memóriát érint" kérdésekre adott hibás válaszok száma és a Baron-
Cohen szemekb"l olvasás teszt hibás megoldásainak száma között is van szig-
ni1káns, ám gyenge kapcsolat (r=0,217**; p=0,025). Ugyanez igaz a memóri-
ás kérdések és a MAWI képek sorba rendezése részfeladat hibás eredményei 
közötti kapcsolatra is (r=0,284**; p=0,004). A CAM hang alapú érzelem-fel-
ismerésének hibaszáma volt az utolsó, amely szintén gyenge, de szigni1káns 
korrelációt mutatott a Kindermann-történetekben elvétett tisztán kauzális 
kérdésekkel (r=0,284**; p=0,003). 
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A történetek kizárólag elmeteóriára vonatkozó kérdéseinek összesített 
hibapontszáma szigni1káns korrelációt mutat a Baron-Cohen szemekb"l 
olvasás teszt hibás válaszainak számával (r=0,321**; p=0,001), gyenge, de 
szintén szigni1káns kapcsolatot a MAWI képek sorba rendezésének hibáival 
(r=0,291**; p=0,002), valamint a CAM érzelem-felismerés elrontott megol-
dásainak számával (r=0,205*; p=0,034). 

A Kindermann-történetekben elkövetett összes hiba száma és a Baron-
Cohen teszt hibaértéke szigni1kánsan korrelál (r=0,353**; p=0,001), ugyan-
így összefüggésben van vele a MAWI hibaszáma (r=0,354**; p=0,000) és a 
CAM hibaszáma is (r=0,305**; p=0,001).

A már el"bb említett eredményeken kívül a Baron-Cohen teszt hibás meg-
oldásainak száma gyenge de szigni1káns kapcsolatot mutatott a CAM teszt 
hibás eredményeiével, (r=0,260**; p=0,007). 

A Baron-Cohen szemekb"l olvasás teszten elért hibaszámok nem voltak 
összefüggésben a MAWI képek sorba rendezése feladat hibáival (r=0,131; 
p=0,177, n.s.). Továbbá a CAM hang alapú érzelem-felismerés teszt és a 
MAWI képek sorba rendezése részfeladat között egyáltalán nem találtunk 
szigni1káns kapcsolatot (r=0,148; p=0,127, n.s.). 

A letisztultabb eredmények érdekében a hibaszámokat átforgattuk talála-
tokká, így a következ" kapcsolatokat kaptuk:

A CAM teszten elért pontszámok szigni1káns kapcsolatot mutattak a 
Baron-Cohen teszten elért pontszámokkal (r=0,260**; p=0,007), valamint a 
Kindermann-történetekkel (r=0,250*; p=0,034), azonban nem voltak kapcso-
latban a MAWI pontszámokkal (r=0,140; p=0,148, n.s.).  A Baron-Cohen teszt 
is mutatott szigni1káns kapcsolatot a Kindermann-történetekkel (r=0,321**; 
p=0,001), viszont nem állt kapcsolatban a MAWI-val (r=0,143; p=0,141, n.s.). 
A fentieken kívül még a MAWI és a Kindermann-történetek között találtunk 
szigni1káns kapcsolatot (r=0,291**; p=0,002). 

3.4. A klaszteranalízis

A négy mentális állapottulajdonítást mér" eljárás összesített pontszámán hi-
erarchikus klaszteranalízist végeztünk euklidészi távolság-meghatározással. 
Az eljárás célja az, hogy megvizsgáljuk, a négy pontérték változó milyen cso-
portokba sorolható és alátámaszthassuk a vizsgálat hipotézisében megfogal-
mazott függetlenséget az implicit és explicit tudatelméleti modulok között. Ez 
a dimenziócsökkent" eljárás homogén csoportokba (ún. klaszterekbe) ren-
dezte adatainkat aszerint, hogy melyik milyen távolságra van egymástól. 

A dendogramon (5. ábra) világosan látszik, hogy a négy teszt két nagyobb 
csoportba osztható: a MAWI és a Kindermann-történetek alkotnak egy cso-
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portot, a CAM és a Baron-Cohen teszt pedig egy másodikat. Az ábrán is ki-
vehet", hogy a MAWI és a Kindermann-történetek közelebb vannak egymás-
hoz, mint a CAM és a Baron-Cohen. 

IV. Megvitatás

4.1. Hipotéziseink igazolása

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy eredményeink igazolták mindkét hipoté-
zisünket.

1. Hipotézis: Különböz" elmeolvasó képességek léteznek, köztük átjárha-
tósággal.

Az els" hipotézissel összhangban vizsgálataink szerint az eredeti vélekedé-
sekkel ellentétben nem egyetlen nagy ToM rendszer létezik az elmeolvasásra, 

5. ábra A hasonlóságok alapján klaszterekbe összevont tesztek dendogramja
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hanem legalább két kognitív alrendszer. Vagyis, ellentétben a korábbi feltevé-
sekkel, például a tekintetészlelés illetve a hang alapú érzelem-felismerés nem 
pusztán végrehajtó funkciók, hanem az elmeolvasáson belül megkülönböz-
tethet" képességek. Ezen képességek pedig egymással gyenge kapcsolatban 
állnak, köztük átjárhatóság létezhet.

2. Hipotézis: Implicit és explicit tudatelméleti modulok egyaránt léteznek a 
feln"ttkori elmeolvasásnál.

A második hipotézissel összhangban, az emberben valóban egymás mellett 
létezhet az implicit és explicit elmeteória modulja. Korábbi téves vélekedés 
volt, hogy az ember kizárólagosan explicit tudatelméleti modullal bír, hiszen 
éppen a darwini fejl"dés értelmében az ember nem tér el gyökeresen a f"em-
l"sökt"l (pontosabban az emberszabásúaktól), hanem egyszer!en csak túl-
mutat rajtuk fejl"désével. Az implicit tudatelméleti modul kifejezést sokszor 
hibásan használják, illetve pontosabban hibásan nem használják, mivel pél-
dául hideg és meleg empátiával próbálják megkülönböztetni a Baron-Cohen 
szemekb"l olvasás teszt itemeit, holott valójában mind implicit tudatelméleti 
modult mérnek. 

4.2. A Baron-Cohen és a CAM teszt, 
mint implicit tudatelméleti modulok

Világossá vált, hogy a négy teszt összesen két kognitív alrendszerét foglalja 
össze a ToM rendszernek. Közös csoportba sorolható a Baron-Cohen és a 
CAM, valamint egy másik közös csoportba a Kindermann-történetek és a 
MAWI. Természetesen néhány teszt gyenge korrelációt mutat egymással az 
élesen szétválasztható csoportokon keresztül is, hiszen végs" soron mind el-
meolvasást illetve érzelem felismerést vizsgáló tesztek. 

Eredményeink tükrében úgy véljük, hogy a Baron-Cohen Szemekb"l ol-
vasás teszt, illetve a CAM teszt egyaránt implicit tudatelméleti modulnak 
tekinthet". Az implicit modul magában foglalja, hogy a mentális állapot 
tulajdonításához és annak megértéséhez szükség van arra, hogy az állapot-
változást kísér" viselkedéses változást meg1gyelhessük (Bereczkei 2008). Az 
érzelmek arcon illetve hanglejtésben történ" megjelenése pedig egyértel-
m!en viselkedéses változás. Bereczkei (2008) megfogalmazásában az érzel-
mek jelzik az egyénnek a túléléshez és szaporodáshoz szükséges er"források 
megszerzésének várható sikerét vagy kockázatát, ez alapján különíthetjük el 
a pozitív és negatív érzelmeket. Tehát evolúciós adaptációk, melyek össze-
hangolják és mozgósítják azon speci1kus élettani és pszichológiai mecha-
nizmusokat, amik az adaptív viselkedési válaszok létrehozásában szüksége-
sek (Bereczkei 2008). Bonyolult, összetett érzelmekb"l szándékot vagy más 
mentális tartalmat kiolvasni nem natív képesség, hanem tanulási folyamat 
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eredménye. Ekman (Bereczkei 2008) megállapította, hogy sokszor a tapasz-
talt szakemberek sem képesek észrevenni a különbséget az arckifejezések és 
a valódi szándékok között.

A beszéd kizárólagosan humánspeci1kus képességünk, sok tekintetben 
eltér az állatok zárt kommunikációjától: képesek vagyunk önkényesen abszt-
rakt szimbólumokat használni egy küls" referencia megjelölésére, például a 
külvilág árnyalt leírására (Bereczkei 2008). A fonémák megkülönböztetésére 
és az anyanyelv preferálására már a néhány hónapos csecsem"k is képesek, vi-
szont maga a nyelv mégis tanulási folyamat eredménye.  Malle (2002) szerint 
az elmeteóriához nélkülözhetetlen a protonyelv megléte, majd az elmeteória 
vezet a nyelvelsajátításhoz. Eredményeink alapján a CAM tesztet szintén az 
implicit tudatelméleti modulokhoz soroljuk, mivel itt is a viselkedésben már 
megnyilvánult mentális állapotváltozásról van szó. 

4.3. A Kindermann-történetek és a MAWI képek sorba rendezése, 
mint explicit tudatelméleti modulok

Egy meg1gyelés szerint a regényírók elmeolvasó képessége fejlettebb az át-
lagosénál, hiszen gyakran ötödrend! intencionalitásokat foglal magában 
munkájuk (az Író szándéka, hogy az Olvasó azt higgye, hogy A azt gondolja, 
hogy B úgy véli, hogy C akar valamit), míg az olvasónak a regény megértésé-
hez mindig elég eggyel kevesebb intencionalitás-fokozat is.  Érdekes elmélet 
(Bereczkei 2008), hogy a krimi írók még ennél is nagyobb képességgel ren-
delkezhetnek, hiszen egy ideig szándékosan félre kell vezetniük olvasóikat a 
b!nügyi történet során. A Kindermann és munkatársai (1998) nevéhez f!-
z"d" tesztben ilyen szándékos megtévesztéseket tartalmazó történetekben 
kellett nyomon követni a kauzalitást és a szerepl"k mentális állapotát, ami 
a legtöbbször csak negyedszint! intencionalitásig szokott sikerülni a feln"t-
teknek. Ezzel szemben, ahogy már említettük, vizsgálati személyeink ered-
ményei kimagaslóak voltak. Mindenesetre a szövegben szerepl" személyek 
mentális állapotváltozását sok esetben a szituációból kellett kikövetkeztetni, 
illetve sokszor nincs szó konkrét viselkedésben megnyilvánuló mentális álla-
potváltozásról, csak rejtettr"l (például a „Balázs gondolkodik” nev! rövid tör-
ténetben nincs is konkrét cselekmény, csak Balázs eszmefuttatását láthatjuk). 
Kijelenthetjük tehát, hogy a Kindermann-történetek egyértelm!en az explicit 
tudatelméleti modulhoz tartoznak. 

A Magyar Wechsler Intelligenciateszt képek sorba rendezése részfeladat 
klaszteranalízisünk szerint egyértelm!en a Kindermann-történetekkel áll a 
legszorosabb kapcsolatban, és szintén explicit elmeolvasást mérhetünk vele. 
A képek sorba rendezése feladattípust már évek óta (Baron-Cohen, Leslie 
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és Frith 1986) sikeresen használják egészen kicsi gyermekeknél is az oksági 
kapcsolatok vizsgálatára. Ahhoz, hogy a képeket helyes sorrendbe tudjuk 
rendezni, meg kell értenünk – illetve az adott helyzetb"l, a körülményekb"l 
kell kikövetkeztetnünk - az ábrákon látható személyek rejtett mentális álla-
potát. Noha látjuk a különböz" képkockákon egy adott szituáció alakulását 
(emlékezzünk vissza a 3. ábrán lev" példára a fészkét épít" madárról), itt 
nincs szó a mentális állapot viselkedéses megnyilvánulásáról. Csak akkor 
tudjuk megoldani a feladatokat, ha megértjük a szerepl"k szándékait és 
aszerint rendezzük el a képeket, ez teszi a sorrendiségi részfeladatot egyér-
telm!en explicitté. 

4.4. Nemt!l, kortól és végzettségt!l való függetlenség

Érdekes eredménynek tartjuk, hogy a tesztek szinte teljesen függetlenek voltak 
nemt"l, kortól és végzettségt"l is. A korábbi vizsgálatokban (például Baron-
Cohen–mtsai, 1997, 2001, Golan–mtsai, 2006) rendszerint a n"k teljesítettek 
jobban. Az elmeolvasás feltétele az empátia, s az eltér" adaptációs problé-
mák illetve szelekciós nyomóer"k hatására a n"k eltér" szociális stratégiákat 
alakítottak ki, jobb érzelemfelismer"k és ezáltal jobb elmeolvasók is lettek 
(Bereczkei 2008). Jelen kutatás során egyedül a Kindermann-történeteknél 
találtunk szigni1káns nemek közötti különbséget, itt is mindössze átlagosan 
két százalékkal értek el jobb eredményt a n"k a fér1aknál. Ez az eredmény 
esetlegesen betudható a minta elemszámának és összetételének is.

Nem meglep" eredmény, hogy a kor egyáltalán nem áll kapcsolatban a 
kitöltött teszteken elért pontszámokkal. Az elmeteória kialakulása az em-
bereknél 3-5 éves korra tehet", s ekkor már a feln"ttéhez igen hasonló el-
meolvasási készséggel rendelkezhetnek a gyermekek (Csinády 2010). A ha-
misvélekedés-teszt vízválasztóját átlépve gyakorlatilag már nincs számottev" 
különbség az egyes korosztályok elmeolvasó képességeiben, ráadásul min-
tánkban az átlagos életkor majdnem harminc év volt, ekkorra az emberek 
már képesek az olyan összetett érzelmek megértésére is, melyeket például a 
CAM tesztben hallhattak.

Ugyancsak 1gyelemre méltó eredmény, hogy a végzettség egyedül a hang 
alapú érzelem felismerés tesztben játszik szerepet, ám itt sem befolyásolja a 
CAM interakcióját másik tesztekkel. Amennyiben összefüggésbe hozzuk a 
végzettséget és a memóriát (tehát ha feltételezzük, hogy minél magasabb vala-
kinek a végzettsége, annál jobb memóriával bír), valamint feltételezzük, hogy 
a CAM implicit tudatelméleti modult vizsgáló teszt, máris magyarázhatjuk az 
összefüggést a végzettség és az elért eredmény között. Mivel az implicit elme-
teória tanulásalapú, ezért alapvet" szükséglet hozzá a jó memória. 
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4.5. A teszteken elért eredmények összefoglalása

Amint azt már említettük, vizsgálati személyeink saját bevallásuk alapján 
még nem találkoztak ezekkel a tesztekkel, a Kindermann-történetek eseté-
ben eredményeik mégis kimagaslóak voltak – ez utalhat a teszt elévülésére 
vagy egy különlegesen jó elmeolvasó képességekkel rendelkez" minta vélet-
lenszer! összeállására. Korábbi vizsgálatok (Kindermann–mtsai 1998) során 
azt találták, hogy az ötödik szint! intencionalitásnál a válaszadó túlnyomó 
többsége már helytelenül teljesít, ezzel szemben kutatásunkban a történetek 
egyszeri elolvasása után a teszteket átlagosan 90% körül teljesítették a vizsgá-
lati személyek. 

A legtöbb kutatásnál problémát szokott jelenteni, hogy a Baron-Cohen 
tesztben sokan elérik a plafonértéket, vagyis a maximális, vagy ahhoz közeli 
pontszámot szereznek, ami akár a kutatás validitását is megkérd"jelezheti. 
Többek között Baron-Cohen és munkatársai (2001) is ezért alkották meg 
tesztjük revízióját. Jelen vizsgálatban ez szerencsére nem okozott problémát, 
az eredmények átlagosan 70%-os teljesítést mutattak. A leggyengébb elért 
eredmény itt 25% volt, azonban ugyanez a személy a többi három tesztben 
átlagos eredményt mutatott.

6. ábra: Részlet a MAWI képek sorba rendezése részfeladat „UTAZÁS” elemének 
megoldásából - nem eredeti méret

A MAWI intelligenciatesztnek mindössze egy részfeladatát használtuk fel, 
így csak nyerspontokkal dolgoztunk, a teljesítési id"t"l eltekintve. Ez nem 
bevett gyakorlat a MAWI felvétele során, azonban a képek sorba rendezé-
séhez egyértelm!en elmeolvasó képesség használatára van szükség. A teszt 
pontozását az utasításoknak megfelel"en végeztük, azonban a képi anyagot a 
vizsgálati személyek sokszor túl kidolgozatlannak ítélték, valamint egy eset-
ben (az „Utazás” történet kirakásakor, lásd a 6. ábrán) még a megoldókulcs 
és a képek helyes sorrendjének ismeretében is nehézséget okozott a vizsgálat 
vezet"i számára a történet megalkotása, illetve megértése. 

Bizonyos feladatokban már nem volt elég a szerepl"k mentális állapotát 
megérteni és beleképzelni magunkat a helyükbe, a helyes megoldáshoz az ar-
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cukon megjelen" érzelmeket is le kellett volna tudni olvasni, azonban ez néha 
– szerintünk – lehetetlennek bizonyult.

A CAM tesztben nyújtott eredmények arra utalnak, hogy az eredeti, angol 
hangingerek alkalmazásával valóban sikerült elkerülnünk, hogy a túlságosan 
sugalmazó szöveg (például a „nosztalgikus” fér1 azt mondja: Ah, to be young 
again – szabad fordításban körülbelül: Ó, ha újra $atal lehetnék) befolyásolja az 
emberek döntését. Ugyanakkor a tesztben a válaszlehet"ségek között sokszor 
igen bonyolult érzelmek és néha hangulatfest" és állapotjelz" szavak (például 
viharvert) is szerepeltek – igaz, ezek soha nem a helyes megfejtések voltak. 

4.6. Összefoglalás és távlati elképzelések

Vizsgálati személyeink számos kritikát állítottak fel a MAWI képek sorba ren-
dezése részfeladat itemeivel kapcsolatban. Bár a teszt standardjait az elmúlt 
években többször is frissítették, a tesztfeladatok nem követték a hazai társa-
dalmi és kulturális változásokat, sem pedig az eredeti mér"eszköz szerkezeti 
változásait (Rózsa–Nagy–Oláh 2006). Erre a problémára talán megoldás lehet 
az új, 2008-ban megjelent és 2009-ben Rózsa és K" által magyarra adaptált 
MAWI IV. teszt használata a jelenleg birtokunkban lév" kiadás helyett.

Minthogy a legtöbb szerz" egyetlen komplex modulként tekinti az elmete-
óriát, mindeddig kevés 1gyelmet szenteltek annak, hogy az elmeolvasás több, 
egymástól részben független folyamatot is magában foglal. Pontosan ebben 
rejlik kutatásunk újszer!sége, hiszen sikeresen bemutattuk, hogy a feln"tt-
kori elmeolvasásban elkülöníthet" a viselkedési jellegzetességeket kiértéke-
l", úgynevezett implicit elmeteória és a pusztán kontextus alapján m!köd" 
explicit elmeteória. Ennek a kett"s kapacitásnak a vizsgálata fontos szerepet 
tölthet be a jöv"ben a legkülönböz"bb társas kapcsolatok megértése során. 
Éppen ezért szándékunkban áll vizsgálatunkat ennél is kiterjedtebb mintával 
megismételni, hogy az eredmények még pontosabbak legyenek. 
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Écsi Júlia 

A munkamemória vizsgálata a#ektív ingerekre 
történ! emlékezeti feladattal hiperkinetikus zavarral 

(ADHD) küzd! gyermekek körében

Research of working memory and ADHD

Recently, more and more studies have been dealing with the disorders of ADHD. 8at is 
the reason why the number of diagnosed children with hyperkinetic disorder have been 
continously increasing. Consequently, it is important to examine this frequent problem 
from several perspectives. ADHD’s main symptom is the lack of attention. Apart from 
this, concentration disorders also generate problems in many situations. 8erefore, it 
could be possible that they are less able to store and recall information which results in 
lower memory capacity shown. 8e aim of this research is to prove that children su/ering 
from ADHD perform poorer in work-memory tasks than the control group. Altogether 
138 people participated in the research. Among these people, 70 children were treated 
in Vadaskert Kórház és Szakambulacia (Vadaskert Hospital and Outpatient Dedartment) 
with the average age of 12,99 years. 8e control group included 69 7th grade students from 
an elementary school with the average age of 12,96 years. During the study, the working 
memory was examined with a situation of a delayed reminiscence. At 1rst, pictures were 
shown to the kids. ADer that, they were asked to 1ll in two questionnaires (CBCL – 
Child Behaviour Checklist, SDQ – Strenght and DiEculties Questionnaire). After that, 
the visualization of thepictures took place. The results developed in the expected way: 
children with ADHD provided worse performance in the delayed reminiscence test than 
the control group.

Bevezetés

Számos kutatás foglalkozik napjainkban az eltér" munkamemória vagy 
más néven a rövid távú emlékezet (RTM) teljesítményének magyarázatával. 
Németh Dezs" kutatásaiban például foglalkozik az RTM más kognitív terü-
letekkel való összekapcsolásával, a munkamemória teljesítményéért felel"s 
idegrendszeri területekkel (Németh 2002). 

Az ADHD (Attention De1cit and Hiperactivity Disorder) vagyis a 
hiperkinetikus zavar vizsgálata is számottev"en megn"tt az elmúlt években. 
Az ADHD egy olyan tünetegyüttes, melynek a vezet" tünetei a hiperaktivitás-
impulzivitás valamint a 1gyelemzavar (Farkas é.n.). A fent említett két kutatá-
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si területet próbálom meg összekapcsolni abban a tekintetben, hogy a 1gye-
lemzavar következtében fellép" koncentrációzavar mennyire befolyásolja az 
érzelmi ingerekre történ" emlékezeti teljesítményt.

Elméleti háttér

Munkamemória

Emlékezetnek nevezzük az embereknek azt a képességét, hogy nagy meny-
nyiség! információt tudnak elraktározni az agyukban, amit a kés"bbiekben 
képesek el"hívni a megfelel" emlékezeti tárból (Bernáth–Révész 2002). Az 
emlékezettel foglalkozó klasszikus elméletek a memóriarendszer felépítését a 
tárak számában írják le. Alapvet"en számos elmélet született, melyek között 
nagy átfedések 1gyelhet"k meg. Atkinson és Shi/rin többszöröstár-elmélete 
a memóriafolyamatok m!ködésének feltérképezésében fontos szerepet töl-
tött be. Talán az els" olyan modell volt, amely a memóriarendszert alkotó 
szerkezetek és folyamatok magyarázatát adta meg. A modell rövid bemuta-
tása a téma szempontjából azért releváns, mert sok mai memóriaelmélet ezt 
a modellt használta kiindulópontként. 

A többszöröstár-elméletek szerint háromféle memóriatárat különbözte-
tünk meg. Az egyik fajta az érzékel" tárak, melyek nagyon rövid ideig tud-
ják csak tárolni az információt, valamint modalitás-speci1kusak. A másik a 
korlátozott kapacitású rövid távú tár, melyben az információt maximum 30 
másodpercig tudjuk raktározni és kapacitása 7+/-2 egység. Az elemek hosz-
szúsága nem meghatározó, csak az elemek száma. A harmadik a gyakorlatilag 
korlátlan kapacitással rendelkez" hosszú távú tár, ami igen hosszú ideig képes 
raktározni az emléknyomokat. Ez a többszörös modell a memória felépítésére 
és m!ködésére is tesz javaslatot. Az alapvet" szerkezeti egységeket maguk a 
memóriatárak alkotják. A gyakorlás és 1gyelem, mint folyamatok a tárak kö-
zötti információáramlást irányítják. 

A környezetb"l érkez" inputokat kezdetben az érzékel" tárak fogadják. 
Modalitás-speci1kusságuk azt jelenti, hogy minden egyes érzékel" modali-
tásnak (pl. hallás, látás) egy-egy külön tár felel meg. Szinte minden kutatás, 
amely ezzel a tárral foglalkozott a látási és hallási modalitást érintette, hiszen 
ezek a legfontosabbak a hétköznapokban. Azon információ, amely ide be-
kerül, csak nagyon rövid ideg marad a tárban, s az információ egy része a 
1gyelem középpontjába kerülve feldolgozásra átkerül a rövid távú tárba. A 
beérkez" adatok tárolása sérülékeny a rövid távú tárban, mivel a legkisebb 
1gyelemelterelés is azzal járhat, hogy elfelejtjük az információt, amelyet csak 
párszor tíz másodpercig tudunk itt raktározni. Ez az alapvet" különbség a 
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rövid távú és hosszú távú tár között. Ha az RTM-ben megfelel" módon (pl.: 
ismételgetéssel) és elegend" ideig tartjuk az információt, tartalma a hosszú 
távú memóriatárba (HTM) íródik. Ha ez késve történik, vagy nem történik 
meg, az információt elfelejtjük. A HTM-ben az információ akár korlátnak 
ideig is képes tárolódni (Eysenck–Keane 2003).

A rövidtávú emlékezet kapacitását Joseph Jacobs londoni tanár mérte fel 
el"ször. Kidolgozott módszerét azóta a RTM terjedelem mér"eljárásaként 
ismerjük. A kísérleti személyeknek általában egy sor elemet, többnyire szá-
mokat vagy bet!ket mutatnak be és feladatuk, hogy a hallott vagy az olvasott 
sorrendben visszamondják "ket. George Miller hasonló módon végzett kísér-
letében nullából és egyesekb"l álló számsort mutatott az alanyoknak. Kísér-
letének eredménye ma is megállja a helyét, hogy az RTM kapacitása 7 +/- 2 
egység. Másik eredménye, hogy az inputokat vagy abban az egységben tá-
roljuk, ahogy kaptuk, vagy tömbösítjük, azaz más egységekké alakítjuk "ket, 
majd ezekben tároljuk tovább az információt. Tehát a rövidtávú emlékezet 
terjedelmét „tömbök” határozzák meg nem pedig az elemek száma. Egyaránt 
tudunk bet!ket és számokat is tömbösíteni. A folyamat után már nem egy 
szám vagy bet! lesz egy egység, hanem egy háromjegy! szám, vagy egy szó. 
Ehhez segítségül szolgálhat a hosszú távú tárban már meglév" információ, 
ami segítheti a tömbösítést megel"z" csoportosítást. E folyamat által az RTM 
befogadóképessége azonnal megnövekszik. A kapacitáskorlát (7 +/- 2 egység) 
a különböz" érzékszervekb"l bejöv" ingerek összes fajtájánál fennáll, ezek le-
hetnek számok, bet!k, szavak, képek vagy akár értelmetlen szótagok, monda-
tok (Bernáth–Révész 2002).

A többszöröstár-elmélettel kapcsolatban számos kritika született, többek 
között az, hogy túlságosan leegyszer!síti a rövid távú és hosszú távú memó-
riatárak magyarázatát. Viszont megalapozta a rövid távú memóriával kapcso-
latos mai nézeteket. Atkinson és Shi/rin 1986-os modelljében – amit modális 
modellnek nevezünk – az információ el"ször különböz" szenzoros pu/erek-
ben kerül feldolgozásra. Majd ezek által történik az input betáplálása a korlá-
tozott kapacitású rövid távú tárba (RTM), ami ezek után kapcsolatba kerül a 
hosszú távú tárral (HTM). Kiemelked" szerepe van az RTM-nek a modellben, 
mivel nélküle az információ se bekerülni nem tudna az HTM-be. Elméletük 
szerint minél tovább tárolódik a kontrollfolyamatok révén az információ a 
rövid távú tárban, annál valószín!bb, hogy átkerül a hosszú távú tárba. 

Atkinsonék számos kísérlettel próbálták ellen"rizni hipotézisüket, hogy 
az RTM kognitív feladatok megoldása közben segédkezik, valamint, hogy 
ez egy egységes tár. Ezekben a vizsgálatokban párhuzamosan végrehajtandó 
feladatokat kellett megoldaniuk a vizsgálati személyeknek. Egy memóriaka-
pacitást kimerít" feladatot és egy kognitív, tanulási-következtetési feladatot 
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kellett a kísérleti személyeknek párhuzamosan végrehajtani. A feladat egy 
számterjedelmi feladat volt, amelynek során a számokat hangosan kellett is-
mételgetniük miközben végrehajtották a következtetési feladatot. Így bizto-
sították, hogy a két feladatot tényleg párhuzamosan végezzék a kísérleti sze-
mélyek. A kísérlet eredményeként azt várták, hogy a párhuzamosan végzett 
RTM-feladat nagymérték! teljesítménycsökkenést fog mutatni. Az eredmé-
nyek nem támasztották alá azt a feltevést, hogy a számemlékezeti feladat le-
rontja majd a kognitív munkavégzést. Olyan eredmények születtek viszont 
a vizsgálatból, hogy a következtetési id" párhuzamosan n" a megjegyzend" 
számterjedelemmel, valamint, hogy a másodlagos feladat eredménye nem 
volt olyan rossz, mint amit vártak. Továbbá, a párhuzamosan végrehajtott 
számemlékezeti feladat nem csökkentette az emlékezeti el"hívás pontossá-
gát, de megnövelte az el"hívás idejét. Tehát az a hipotézis, hogy az RTM egy 
egységes tár, semmiképpen nem helytálló kijelentés. 

Felvet"dött az az elképzelés, hogy a RTM több alrendszerb"l tev"dik össze, 
és a számterjedelemi feladat csak a lehetséges alrendszerek egyikét érinti.

Baddeley és Hitch 1974-ben els"ként alkalmazták a munkamemória fo-
galmát a rövid távú tár helyett. Kutatásaik alapján Baddeley és munkatár-
sai megalkottak egy új munkamemória-modellt, amelyben helyt kapott egy 
kontrolláló 1gyelmi rendszer, amit végrehajtó funkciónak neveztek el. Fel-
adata, hogy koordinálja és ellen"rizze a periférikus alrendszerek m!ködését 
(Baddeley 2001).

Baddeley és Hitch tehát felváltotta az egységes rövid távú tárat egy több-
elem! munkamemória-rendszerrel. A modellt olyan korlátozott kapacitású 
rendszerként írják le, ami hozzáférést biztosít az eltér" reprezentációkhoz. 
A rendszer képes fenntartani és manipulálni az információt a kognitív fel-
adatokban, ilyen például a nyelvi megértés, következtetés, tanulás, problé-
mamegoldás. Ezeken felül képes a független információkat összekapcsolni. 
Elméletük szerint a munkamemória három alkotórészb"l áll. Az els" egy 
modalitás független központi végrehajtó, ami nagyon hasonlít a 1gyelemre. 
A második egy artikulációs hurok, amely fonológiai (beszéd alapú) formá-
ban raktározza az információt. A harmadik egy vizuális-téri vázlattömb, 
mely vizuális és téri információ kódolására alkalmas. Baddeley a kés"b-
biekben kiegészítette az artikulációs hurokról alkotott elméletüket. Azt a 
megállapítást tette, hogy az artikulációs hurok a következ" részekb"l áll: 
egy passzív fonológiai tárból, ami közvetlenül a beszédészleléssel hozható 
összefüggésbe, valamint egy artikulációs folyamatból, ami a beszédproduk-
cióhoz kapcsolható. A kés"bbiekben került hozzá a modellhez az epzodikus 
pu/er, mint negyedik alkotórész (Eysenck és Keane, 2003). A következ" 
szakaszban áttekintjük a modell egyes komponenseit.
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A. Központi végrehajtó
A központi végrehajtó egy korlátozott kapacitású, modalitás független rend-
szer. Feladata, hogy megfelel" összeköttetést biztosítson a téri-vizuális váz-
lattömb, a fonológiai hurok és a hosszú távú memória között. A rendszert 
1gyelmi rendszernek is nevezzük, mivel Baddeley a Norman és Shallice által 
kidolgozott ellen"rz"-1gyelmi rendszerhez hasonlítja. A Normanék által ki-
dolgozott modell egy véges kapacitású 1gyelmi rendszer, melynek feladatai 
az ellen"rzés, a perifériák vezérlése és összehangolása, a tervezés és válaszgát-
lás (Csépe–mtsai 2007). Hasonlóan ehhez Baddeley modelljében a központi 
végrehajtó rendszer feladatai közé tartozik a kognitív folyamatok, valamint a 
különböz" érzékszervekb"l befutó információ irányítása. A végrehajtó funk-
ció használatára akkor van szükségünk, ha például döntést illetve tervezést 
igényl" feladattal állunk szemben, vagy új, nem tanult viselkedést kell produ-
kálnunk. A végrehajtó funkciók már gyermekkorban kialakulnak. A központi 
végrehajtó vizsgálatára kidolgozott mér"eszközök közé sorolhatjuk a torony-
teszteket (Hanoi-torony, London-torony, Toronto-torony), az útveszt" felada-
tokat, a Cuencia vizsgálatokat, vagy például a kártyaszortírozási próbát. 

A Hanoi-torony feladatnál a kísérleti személyek feladata az, hogy egy fa 
játékon, amin három rúd és azokra illeszthet" különböz" méret! korongok 
találhatók, úgy helyezzék el a korongokat, ahogy a kísérletvezet" játékán is 
látják. Mindezt meghatározott szabályok és meghatározott lépésszám szerint 
(egyszerre egy korongot mozgathat a rudakon, illetve mindig kisebb korong 
kerülhet nagyobb korongra). A kísérleti személyeknek három próbálkozása 
lehet egy lépésmenet végrehajtására. Ha ebb"l kett"t hibátlanul végrehajt, 
folytathatja a feladatot. Összesen hat feladatszint hajtható végre a háromlépé-
ses mozgatástól a kilenclépéses mozgatásig. A korongok száma kett", három 
illetve négy lehet a feladat nehézségének megfelel"en. A feladatnak A illetve 
B része van, aszerint, hogy a korongokból a kísérleti személyeknek kell felépí-
teni a tornyot, avagy a kész tornyot lebontania.

B. Fonológiai hurok
A fonológiai vagy artikulációs hurok (verbális munkamemória) feladata a 
verbális információ átmeneti tárolása és frissítése. Két komponensb"l áll. Az 
egyik a fonológiai tár, mely a beszéd alapú információ megtartásával foglal-
kozik, a másik pedig az artikulációs kontrollfolyamat, ami a bels" beszéden 
alapszik. Az artikulációs kontrollfolyamatok lényege az, hogy frissíteni tudjuk 
az emlékeket, amelyek egyébként másfél-két másodperc alatt elhalványulná-
nak. Ez úgy m!ködik, hogy a folyamatok kiolvassák és visszatöltik az adatokat 
a fonológiai tárba. Például, amikor magunkban ismételgetjük az információt, 
amit nem szeretnénk elfelejteni. A kontrollfolyamatok funkciói közé tartozik, 
hogy az írott információt is be tudják táplálni a fonológiai tárba megfelel" 



53A %<57.%*%@)>. 3>2-9&,.=. .??*7=:3 >59*)*7)*...

átalakítás után. Mér"eljárásai közé tartozik a szóterjedelem-teszt, a számter-
jedelem-teszt vagy a nem-szóismétlési feladat (Baddeley 2001). A számterje-
delem tesztnél például a kísérleti személyeknek két részb"l álló feladatot kell 
megoldaniuk. Az els" feladat, mikor egymás után sorrendben kell visszamon-
dani a hallott számsort. A feladat második része, mikor fordított sorrendben 
kell a kísérleti személyeknek a hallott számsorozatot visszamondaniuk. A 
számsor legkevesebb három számból, legtöbb kilenc számból állhat. Egy-egy 
blokk négy egyforma elemszámú számsorozatot tartalmaz. A feladat folyta-
tásának kritériuma, hogy a kísérleti személyek kihagyás és felcserélés nélkül 
ismételjék meg a számsorozatokat.

C. Téri-vizuális vázlattömb
A modell harmadik komponense a téri-vizuális vázlattömb (téri munkame-
mória). Feladata, hogy megtartsa és manipulálja a téri-vizuális inputokat. Ez 
az egység is két részb"l áll. A tárgyak látható jegyeivel foglalkozó vizuális al-
egység, valamint a tárgyak helyével és mozgásával dolgozó téri alegység. Az 
inputok két féle úton kerülhetnek be a téri-vizuális vázlattömbbe. Az egyik út 
a vizuális észlelésen át vezet, a másik közvetett úton, a vizuális képzeleten át. 
Fontos szerepet tölt be a téri tájékozódásban, a téri feladatok végrehajtásában 
és megtervezésében. Mér"eljárási közé tartozik például a Corsi Kockák vizs-
gálat, melyben a vizsgálatvezet" egy 5G5 osztású négyzethálón egymás után 
megérint ötöt az el"tte elhelyezked" kilenc kockából, amelyet a vele szemben 
ül" kísérleti személynek ugyanabban a sorrendben kell megérintenie. A kí-
sérleti személy téri munkamemória terjedelmét a legtöbb helyesen reprodu-
kált téri pozíció fogja adni. (Racsmány 2001). 

D. Epizodikus pu"er
Ennek az alkotóelemnek a feladata, hogy különböz" helyr"l érkez" informá-
ciókat integráljon. Feltételezések szerint kapcsolatban áll a szemantikai rend-
szerrel és a hosszú távú emlékezettel. Fontos szerepet tölthet be az epizódok 
összeállításában és a HTM-b"l való információ el"hívásban (Baddeley 2001). 
A munkamemória legfontosabb funkciói közé tartozik tehát, hogy csak id"le-
gesen tudja tárolni az információkat, amelyeket csak korlátozott kapacitásban 
tud raktározni, valamint, hogy egymástól független információkat hoz inter-
akcióba (Racsmány 2001). 

Hiperaktivitás

A dolgozat másik pillérét a hiperaktivitással kapcsolatos elméletek képezik. A 
hiperaktivitás mint tünetegyüttes leírását a 19. században is használták, számos 
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szakember próbálta már megalkotni a „tökéletes” de1níciót a hiperaktivitásra. 
E feladat nehézségét jól tükrözi, hogy a szakemberek más-más de1níciókat 
használnak. Valamennyi meghatározás szerves részét képezi az állandó izgés-
mozgás, valamint a nyugtalanság (Földi 2004). Dr. Farkas Margit a követke-
z"képpen vélekedik a hiperaktivitásról: olyan fokozott motoros aktivitást ért 
alatta, amely nem megfelel" az adott gyerek fejlettségének, valamint a min-
dennapi tevékenységeknek meghatározó része. A hiperaktivitás megjelenhet 
pszichiátriai zavar következményeként is (például depresszió, szorongás, má-
nia stb.) (Farkas é.n.). A tünetek egészen csecsem"kortól kezdve fennállnak, de 
legkés"bb a gyermek hetedik életéve körül már jól látható adaptációs nehéz-
ségeket mutatnak (Gádoros é.n.). Korosztályonként meg1gyelhet"k jellegze-
tes tünetek. Csecsem"korban napszakeltolódás, eltér" mérték! alvászavarok, 
extrém motoros nyugtalanság, ingerlékenység. Két-három éves korban ezek a 
gyerekek gyakran sodorják magukat veszélyhelyzetbe és a túlmozgásosság is 
jellemzi "ket. Az óvodáskor vezet" tünetei közé lehet sorolni a 1gyelmetlen-
séget, fáradékonyságot, szervezetlenséget, észlelési zavarokat, alkalmazkodási 
nehézségeket, a jó értelmi képesség ellenére kérdéses iskolaérettséget, ingerlé-
kenységet. Iskolás korban meg1gyelhet" a szétszórtság, szertelenség, befolyá-
solhatóság, gyenge várakozást!rés, képesség alatti teljesítés. 

Különböz" koordinációs zavarok is felléphetnek kísér" tünetként, pél-
dául 1nommotoros m!ködés korlátozottsága, enyhébb egyensúlyzavar. A 
hiperaktív gyerekeknél az interperszonális viselkedés terén is mutatkoznak 
problémák, például ellenállás a társadalmi elvárásokkal szemben, fokozott 
függetlenség, alkalmazkodási nehézség (Földi 2004).

A hiperaktivitásra jellemz" tünetek megnyilvánulásait két csoportba tud-
juk osztani a DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
IV. revizió) feltétel rendszere segítségével: impulzivitás-hiperaktivitás és 
1gyelemzavar. A diagnózis felállítása, a 1gyelmetlenség és hiperaktivitás-
impulzivitás, összesen 18 tünete közül legalább hat-hat fennállását igényli 
(Gádoros é.n.). A diagnózis kialakítása fontos kizáró kritériumokkal is dol-
gozik. Ilyen például, hogy a tünetek nem hozhatók összefüggésbe, semmilyen 
szer használatával, valamint, hogy nem magyarázhatók gyerekpszichiátriai 
vagy egészségügyi rendellenességgel (Farkas é.n.).

A hiperaktivitás-impulzivitásra jellemz" kilenc tünet a következ": a gyer-
mek gyakran babrál, keze-lába állandóan mozgásban van, fészkel"dik, nehe-
zen tud egy helyben megülni, nem marad a padban, sokat rohangál, ugrál, 
mászkál, amikor nem szabadna (id"sebbeknél a nyugtalanság szubjektív él-
ménye jelentkezik), nem képes önállóan, nyugodtan játszani, vagy a játékban 
részt venni, folyton „izeg-mozog”, mint akit „felhúztak”, túl sokat beszél, nem 
várja ki a kérdést, túl gyorsan válaszol, nehezére esik várakozni, gyakran félbe-
szakít másokat (beszélgetésben, játékban). A 1gyelmetlenségre jellemz" kilenc 
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tünet a következ": gyakran nem 1gyel a részletekre, gondatlanságból iskolai 
és egyéb feladatban hibákat vét, feladat- vagy játéktevékenység során gyakran 
nehezére esik a 1gyelmét tartani, úgy t!nik nem 1gyel, ha beszélnek hozzá, 
nem követi az instrukciókat, nem fejezi be feladatait, munkáját, nehézségei 
vannak a feladatok vagy tevékenységek megszervezésében, a tartós mentális 
er"feszítést igényl" helyzeteket gyakran elkerüli, gyakran elveszti a feladatok-
hoz vagy tevékenységhez szükséges felszereléseit, küls" ingerek könnyen el-
vonják 1gyelmét, gyakran feledékeny mindennapi tevékenységeiben. 

Tehát, a fent említettek alapján, a diagnózis felállításához a kilencb"l hat 
típusos tünet megjelenése szükséges, valamint az, hogy legalább két terüle-
ten (iskola, család, kortársak) funkcionális károsodás legyen meg1gyelhet". 
A DSM-IV rendszer szerint, ha csak az egyik csoport tünetei 1gyelhet"k 
meg, akkor tisztán hiperaktív-impulzivitást (HD= Hiperactivity Disorder), 
vagy tisztán 1gyelemzavart (AD= Attention De1cit) lehet diagnosztizálni. Ha 
mindkét csoportból legalább hat-hat tünet 1gyelhet" meg, akkor kombinált 
típusról, azaz hiperaktivitás és 1gyelemzavarról (ADHD= Attention De1-
cit and Hiperactivity Disorder) beszélhetünk (Gádoros é.n.). Az esetek 20-
55%-a f"leg 1gyelemzavar, 25-30%-a f"leg hiperaktív-impulzív és 20-55%-a a 
kombinált altípusba sorolható (Farkas é.n.).

Hiperkinetikus zavar (ADHD)

Az ADHD egy olyan létez" jellegzetes tünetegyüttes, melynek vezet" tüne-
tei a hiperaktivitás-impulzivitás és 1gyelemzavar (Farkas é.n.). A Betegsé-
gek Nemzetközi Osztályozásának (BNO) tizedik kiadása szerint az ADHD 
(hiperkinetikus zavar) három kategóriába sorolható. Az els" az aktivitás és 
1gyelemzavar, mely minden jellegzetes tünetet (kilenc-kilenc tünetb"l leg-
alább hat-hat jelen van) mutat. A második a hiperkinetikus magatartásza-
var, melyben az ADHD tünetei mellett viselkedési zavar is meg1gyelhet". A 
harmadik az egyéb és nem meghatározott hiperkinetikus zavarok köre (Gá-
doros é.n.). Az ADHD gyakorisága 1úknál nagyobb, mint a lányok körében 
(1ú:lány arány 3:1).

A 1gyelemhiány-hiperaktivitás zavar okainak feltárása napjainkban is 
folyik. A genetikai hajlam jelent"ségét hangsúlyozzák például a család, iker, 
örökbefogadási vizsgálatok (Sharp–mtsai 2009). Neuropszichológiai kuta-
tásokat végz" szakemberek például a homloklebeny elüls" részének sajátos 
m!ködését 1gyelték meg a zavart mutató személyeknél (Sheidman 2006). A 
gyermekkor kés"bbi részében nagy jelent"sége van a pszichés, szociális ténye-
z"knek (De Boo–Prins 2007). Ezek befolyásolják a tünetek megjelenésének 
intenzitását, vagy az általuk létrejött funkcióromlás mértékét (Farkas é.n.).
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Az ADHD és munkamemória kapcsolata

Számos kutatás alátámasztja azt a hipotézist, hogy az ADHD egyik kiemelke-
d" problémája a munkamemória de1cit lenne. Tehát a hiperkinetikus zavar 
szorosan kapcsolódik az információ fenntartásának és újraszervezésének ne-
hézségéhez (Tárnok 2007).

A fent írottak alapján tudjuk, hogy a hiperkinetikus zavar egyik vezet" tü-
nete a gyermek 1gyelmetlensége. Ebb"l adódóan nehezen tud koncentrálni 
a feladatok megoldására, nehezére esik kódolni és raktározni a beérkez" in-
formációkat, tehát munkamemória de1citek is jellemezhetik a hiperkinetikus 
zavarral küzd" gyerekeket. Barkley és munkatársai (2003) az ADHD-s gyere-
kek gyengébb munkamemória teljesítményét a végrehajtó funkciók zavarával 
magyarázták. West és munkatársai kutatásaik során azt a meg1gyelést tették, 
hogy ADHD-s személyek gyengébben teljesítenek az azonnali és késleltetett 
verbális és nem verbális memória-feladatok során egyaránt. Cutting és mun-
katársai is rámutattak arra, hogy az ADHD-s gyerekek késleltetett felidézéses 
feladatokban gyengébben teljesítenek a kontrollcsoportnál. Ezen vizsgálatok 
alapján, a hiperkinetikus zavar esetében a már feldolgozásra került informá-
ciók felidézésében mutatkozik különbség a kontrollcsoporthoz képest. Ez az 
eredmény valószín!leg a nem megfelel" stratégia használatával is magyaráz-
ható. Az ADHD-s gyerekek által használt ismétlési stratégia kevesebb er"fe-
szítéssel jár, ebb"l adódóan kevésbé hatékony emlékezeti teljesítményt biztosít 
(Szabó 2009). Tárnok és munkatársai kutatásukban vizsgálták többek között 
az ADHD-s gyerekek munkamemória kapacitását is. A rövid távú memória 
kapacitás tekintetében a hiperkinetkius zavarral küzd" gyerekek szigni1kán-
san gyengébb teljesítményt mutattak, a vizsgálat során (Tárnok 2007).

Ezekb"l a kutatási eredményekb"l kiindulva, a saját vizsgálatunkban meg-
próbáljuk igazolni, hogy a hiperkinetikus zavarral küzd" gyerekek gyengébb 
teljesítményt mutatnak érzelmi ingerekre történ" emlékezeti feladatban, mint 
a kontrollcsoport.

Vizsgálat

Vizsgálati csoport

A kísérletben összesen 138 gyermek vett részt, 82 1ú és 56 lány. A vizsgálatban 
résztvev" kísérleti személyeket a budapesti Vadaskert Kórház és Szakambu-
lancián kezelt gyermekek alkották. A kísérleti csoportba 70 gyermek tartozott, 
51 1ú és 19 lány. Átlag életkoruk 12,99 év (szórás: 2,026). A kísérletben egye-
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sével vettek részt a gyerekek. A vizsgálat id"tartama 40-45 perc volt gyerme-
kenként. Az adatfelvétel nyáron történt, az id" alatt, míg a gyerekeket egy hé-
ten át vizsgálták a pszichiátrián. A kontrollcsoportot normál általános iskolát 
végz" hetedik osztályos diákok alkották. A kontrollcsoportot 68 gyermek, 31 
1ú és 37 lány alkotta. Átlagéletkoruk 12,96 év (szórás: 0,438). Az adatfelvételre 
csoportosan került sor a diákok osztályf"nöki óráinak keretében.

Vizsgálati módszer

A vizsgálat négy részb"l állt. Els"ként 20 képet láthattak a gyerekek, amelyek 
különböz" érzelmi állapotokat váltottak ki. A képeket Peter J. Lang és munka-
társai (2005) által kifejlesztett adatbázisból válogattam. A képeket négy cso-
portba soroltuk: kellemes, kellemetlen, semleges tárgyakat ábrázoló, és egy 
speciális hívóinger képcsoportot, melyet semleges szociális hívóingernek ne-
veztem el. Ebbe a csoportba tartozott például egy kiabáló n" képe, egy dühös 
fér1t ábrázoló jelenet, vagy egy üvölt" kis1úról készült fotó.

A második szakaszban két kérd"ív kitöltésére került sor. Az els" teszt a 
Gyermekviselkedési Kérd"ív (CBCL) volt, melynek a rövidített változatát al-
kalmaztuk a vizsgálatban. Ezt a változatot a Vadaskert Kórház és Szakambu-
lancia próbálta ki, és standardizálta 1991-ben. A rövidített változat a gyerekek 
érzelmi és viselkedési problémáit vizsgálja, összefoglalva az érzelmi életben és 
a viselkedésben megjelen" problémákat tartalmi jellegzetességük szerint. A 
tesztnek három változata létezik: egy szül"i, egy tanári és egy önértékel" ver-
zió. A kísérlet során az önértékel" kérd"ívet töltettünk ki a gyerekekkel. Ez 44 
kérdést tartalmaz, és háromfokú skálán történhet a válaszadás. Nulla pontot 
adhatunk a „nem jellemz"” válaszért, egy pont a „kissé jellemz"” válaszért és 
két pontot a „nagyon jellemz"ért”. 

A 44 kérdésre adott válaszok hat alskálába csoportosíthatók. A ská-
lák a következ"k: 1. társkapcsolati problémák, 2. szorongás, depresszió, 3. 
szomatizáció, 4. 1gyelmi problémák, 5. deviáns viselkedés, 6. agresszivitás. 
A hat skálából további két származtatott kategóriát lehet összeállítani: 1. 
internalizáció, ami a társkapcsolati problémák és a szorongás-depresszió ská-
lájának összeadásából jön létre, 2. externalizáció, mely a deviáns viselkedés 
és az agresszivitás skálán megjelen" pontok összege. A teszt felvételével nyert 
mutatók önmagukban semmiféle pszichiátriai diagnózist nem jeleznek. Ezek 
a gyermek viselkedéses jellegzetességeit vázolják fel.

A Képességek és Nehézségek Kérd"ívet (SDQ) töltötték ki a gyerekek máso-
dik kérd"ívként. Ezt Robert Goodman dolgozta ki 1994-ben. Célja a gyermek 
viselkedéses nehézségeinek felmérése. A teszt különbözik a CBCL-t"l, ugyanis 
a gyerek képességeit azaz proszociális viselkedését is képes mérni. Az SDQ-nak 
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is van szül"i, tanári és önkitölt"s változata. Hasonlóképpen, mint a CBCL-nél, 
az önkitölt"s formát alkalmaztam. A kérd"ív 25 tételt tartalmaz, melyek 5 fak-
torba sorolhatók: 1. hiperaktivitás, 2. érzelmi tünetek, 3. magatartásbeli prob-
lémák, 4. kortársakkal való kapcsolat nehézségei, 5. proszociális magatartás. A 
válaszadás háromfokú skálán történt. Nulla pont járt a „nem igaz” válaszért, 
egy pont a „valamennyire igazért” és két pont a „határozottan igazért”. 

Az utolsó feladatban a gyerekek memóriáját egy késleltetett felidézéses 
helyzettel vizsgáltuk. Miután kitöltötték a gyerekek a kérd"íveket, megkértük 
"ket, hogy írják le azokat a képeket, amelyekre emlékeznek a korábban látott 
20 képb"l. A sorrendben való felidézést"l eltekintettünk. Tehát, a már fent 
tárgyalt CBCL és SDQ kérd"ívek kitöltése szerepelt elterel" (közbeiktatott) 
feladatként. A kísérlet elején nem hívtuk fel a 1gyelmet arra, hogy a képek-
re kés"bb emlékezni kell. Ez az utolsó feladat tehát a rövidtávú emlékezetet 
vizsgálta.

Eredmények

Az adatok statisztikai elemzéséhez az SPSS program független mintás T-pró-
báját használtunk, melyet négy különböz" feladat kiértékelésére futtatunk le. 
El"ször összevetettük a T-próba segítségével, az ADHD-s csoport és a kontroll 
csoport teljesítményét a CBCL kérd"ív összprobléma mutató mentén. Azt az 
eredményt kaptuk, hogy szigni1káns különbség 1gyelhet" meg a két csoport 
kérd"ívekre adott válaszai mentén; t (141) = 5,55 p<0,05. Ez alátámasztja, 
hogy a vadaskerti ADHD-s csoport valóban problémásabb a kontrollcsoport-
nál. Az ADHD-s csoport átlaga 28,12, míg a kontrollcsoporté 16,1. Ezt a kü-
lönbséget szemlélteti az I. számú gra1kon. 

Másodszor az SDQ összesített nehézségek mutató mentén vetettük össze a 
kontrollcsoport eredményit az ADHD-s csoport értékeivel. Itt is szigni1káns 
különbséget kaptunk; - t (142) = 6,15 p<005. Tehát, az ADHD-s csoport által 
elért magasabb pontszám, arra utal, hogy problémásabbak a kontrollcsoport-
nál. Az ADHD-s csoport 17,27-es átlagot ért el, míg a kontrollcsoport 11,77-
es értéket. A kett" közti különbséget mutatja a II. számú gra1kon. 

Az ADHD-s és a kontrollcsoport képekre való emlékezeti teljesítményét és 
a nemek közti különbséget kétszempontos varianciaanalízissel vizsgáltuk. A 
statisztikai eljárás során az alábbi kérdésekre keressük a választ: A két vizsgá-
lati csoport, képekre való emlékezeti teljesítménye között van-e különbség? A 
képcsoportokra való emlékezeti teljesítményben van-e eltérés a nemek között? 
Van-e interakció a két vizsgált változó között (nem, vizsgálati csoportok)?

Az els" kérdésünkre azt a választ kaptuk, hogy szigni1káns különbség 
(F=47,86 p<0,05) van a két vizsgálati csoport – ADHD-s vs. kontroll – em-
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lékezeti teljesítménye között. A két csoport által elért átlag értékek: ADHD-s 
csoport 9,04, kontrollcsoport 13,26. Tehát, a kontroll csoportos gyerekek tel-
jesítménye jobb volt. A különbséget a III. számú gra1 kon is szemlélteti.
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Második kérdésünkre, tehát, hogy a nemek között van-e különbség a ké-
pek felidézését tekintve, szigni1 káns különbséget kaptunk (F=5,74 p<0,05). 

A 1 úk átlagos emlékezeti teljesítménye két elemmel gyengébb volt, mint a 
lányoké: 1 úk 10,04 kép, lányok 12,54 kép. A különbséget a IV. számú gra1 ko-
non mutatja be. 
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A nemek közti különbséget részletesebben is megvizsgáltuk, külön az 
ADHD-s csoportban és külön a kontrollcsoportban. Az eredmények a követ-
kez"k: ADHD-s 1 úk 8,76 kép, ADHD-s lányok 9,75 kép. Kontroll 1 úk 12,32 
kép, kontroll lányok 14,05 kép. A részletes eredményeket az V. számú gra1 kon 
szemlélteti.

A harmadik kérdésre, hogy a két változó között van-e interakció, azt az 
eredményt kaptuk, hogy nincs interakcióban a két változó (F=0,42 p>0,05).

Két szempontos varianciaanalízissel összevetettük az ADHD-s és kontroll-
csoport négy képcsoportra (kellemes, kellemetlen, semleges szociális, semle-
ges tárgy) való emlékezeti teljesítményét.

Szigni1 káns különbséget kaptunk a kellemetlen képekre való felidézésben 
az ADHD-s és kontrollcsoport között; F= 11.33 < 0,01. Az ADHD-s csoport 
2,89-es átlagot ért el, míg a kontrollcsoport teljesítménye jobb volt, 3,61-es 
átlaggal. A különbséget a VI. számú gra1 kon szemlélteti.

Nem kaptunk szigni1 káns különbséget a nemek között a kellemetlen ké-
pekre való felidézés tekintetében F= 0,16 p>0,05.

A vizsgálati csoportok és nemek között nem találtunk interakciót F= 0,43 
p>0,05.

A kellemes képekre való emlékezeti teljesítményben is szigni1 káns kü-
lönbséget kaptunk; 

F= 30,75 p<0,01. Az ADHD-s csoport kevesebb képre emlékezett, mint a 
kontroll csoport. A 2,30-as átlaggal szemben 3,47-es átlagot kaptunk, amit az 
VII. számú gra1 konon láthatunk.
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A kellemes képek felidézése tekintetében nem kaptunk szigni1 káns kü-
lönbséget a nemek között F= 2,91 p>0,05.

A nemek és a vizsgálati csoportok között interakciót nem kaptunk F= 1,93 
p>0,05.

Szigni1 káns különbséget kaptunk a semleges szociális képekre való emlé-
kezeti teljesítményben is; F=15,05 p<0,05. 
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A különbséget a VIII. számú gra1 konon is láthatjuk, mely a két csoport 
által elért átlag értékeket szemlélteti: ADHD-s csoport: 2,15; kontrollcsoport: 
3,22.

A semleges szociális képek felidézésben szigni1 káns különbséget kaptunk 
a nemek takintetében F=5,34 p<0,05. 
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A különbséget a X. számú gra1 konon láthatjuk: ADHD-s Fiú Csoport: 
1,97, ADHD-s Lány Csoport: 2,6, Kontroll Fiú Csoport: 2,96, Kontroll Lány 
Csoport: 3,43.

Interakciót ebben az esetben sem kaptunk a nemek és a vizsgálati csopor-
tok között F=0,11 p>0,05.
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A semleges tárgyakat ábrázoló képekre való emlékezeti teljesítményben is 
szigni1káns különbséget kaptunk a hiperkinetikus és kontrollcsoport között; 
F=18,88 p>0,001. 

A csoportok által elért átlag értékeket a X. számú gra1konon láthatjuk. 
Az ADHD-s csoport emlékezeti teljesítménye 1,75-ös átlagot mutat, míg a 

kontrollcsoport 2,75-ös értéket ért el.
A semleges tárgy képekre való emlékezeti teljesítményben szigni1káns kü-

lönbséget kaptunk a nemek tekintetében F= 4,28 p< 0,05. 
A különbséget a XI. gra1kon szemléltetei: ADHD-s Fiú Csoport: 1,63, 

ADHD-s Lány Csoport: 2,05, Kontroll Fiú Csoport: 2,51, Kontroll Lány Cso-
port: 2,94.

A nemek és vizsgálati csoportok között interakciót nem kaptunk F= 0,001 
p>0,05.

Megvitatás

Vizsgálatunk arra irányult, hogy bebizonyítsuk, hogy az ADHD zavarával 
küzd" gyerekek munkamemória teljesítménye eltér" módon alakul a kont-
rollcsoportéhoz képest. Az ADHD egyik vezet" tünete a 1gyelmetlenség, e 
mellett koncentrációzavar és a feladathelyzetben való megmaradás is nehéz-
séget okoz a hiperkinetikus zavarral küzd" gyerekeknek, ezért elképzelhet", 
hogy kevésbé képesek kódolni és felidézni az információt, amely gyengébb 
memóriakapacitást okozhat. A vizsgálat során különböz" képeket mutattunk 
a gyerekeknek, amiket két kérd"ív kitöltése után szabadfelidézéses helyzetben 
kellett el"hívniuk emlékezetükb"l.

A vizsgálat eredményei az elvárásoknak megfelel"en alakultak. Szigni1-
káns különbséget kaptunk a hiperkinetikus vizsgálati csoport és a normál 
általános iskolai csoport memória teljesítménye között. Az ADHD-s cso-
port átlag emlékezeti teljesítménye lényegesen gyengébben alakult a nem 
problémás csoport átlag emlékezeti teljesítményéhez képest. Részletesebben 
is megvizsgáltuk a különbséget, tehát a négy képcsoportra való emlékezeti 
teljesítményt is összevetettük és szigni1káns különbséget kaptunk a kelle-
metlen, kellemes, semleges szociális, semleges tárgy képek felidézésben a 
kontrollcsoport és az ADHD-s csoport között. Mind a négy csoportra való 
emlékezetben jobban teljesítettek a kontrollcsoport tagjai a hiperkinetikus 
csoportnál. 

A kapott eredmények alátámasztják azokat a feltevéseket, miszerint az 
ADHD-s gyerekeknek több nehézségük van az információ tárolásával, feldol-
gozásával és el"hívásával, mint a kevesebb problémával küzd" gyerekeknek. 
Az eredményeinket magyarázhatjuk azzal, hogy a hiperkinetikus zavar egyik 
vezet" tünete a 1gyelemzavar. 
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Az ADHD-s gyerekek gyengébb munkamemória teljesítményét Ronda 
Martinussen a következ"képpen magyarázza: a munkamemória sérült az 
ADHD-s gyerekeknél, mind a téri, mind a központi végrehajtó területen, ki-
sebb a sérülés a verbális tartományban. A téri feladatokban sokkal rosszab-
bak, mint a verbális feladatokban. Oka, hogy a téri feladatok a jobb féltekéhez 
kötöttek, és ez érintettebb az ADHD-s gyerekeknél. Az is elképzelhet", hogy 
a téri feladatok egyszer!en nehezebbek, mint a verbális feladatok, a megoldá-
sukhoz több olyan folyamat szükséges, amelyek az ADHD-s gyerekek számá-
ra kevésbé ismer"sek. A téri munkamemória gyengeségét az is alátámasztja, 
hogy nagyon sok ADHD-s gyereknek motoros nehézségei vagy koordinációs 
zavarai vannak (Kwon–mtsai 2002. idézi Martinussen–mtsai 2005).

Felvet"dik a kérdés, hogy a végrehajtó funkciók mennyire egységesek. 
Castellanos és munkatársai (2006) szerint a végrehajtó funkciók további két 
alcsoportra bonthatók: „hideg és meleg” végrehajtó funkciókra. A hideg végre-
hajtó funkció egy döntés kognitív aspektusait tartalmazzák, és a dorsolateralis 
prefontális kéreghez köthet"k. Ezzel szemben a meleg végrehajtó funkció a 
döntések a/ektív oldalát jelentik, és az orbitofrontális és mediális prefrontális 
kérgi m!ködésekkel kapcsolatosak. Az el"bbit vizsgálják a Stroop feladattal, 
a Go/No-Go helyzettel, amelyek az automatikus folyamatok elnyomásának 
képességét vizsgálják, vagy az instrukciók megtartását és munkamemóriá-
ban történ" reprezentációját. A meleg végrehajtó funkciók szükségesek ah-
hoz, hogy magas érzelmi bevonódást igényl" helyzeteket megoldjunk, vagy 
egy érzelmileg jelent"s ingert rugalmasan tudjunk kezelni. Zelazo és Muller 
(2002, idézi Castellanos–mtsai 2006) feltevése szerint az ADHD els"sorban a 
hideg végrehajtó funkciók zavara, míg Castellanos és munkatársai a két tünet-
típushoz eltér" diszfunkciókat társítanak: a 1gyelemzavaros tünetek inkább 
a hideg végrehajtó funkciók zavarának köszönhet"k, míg a hiperaktivitás-
impulzivitás tünetek a meleg végrehajtó funkciók de1citjéhez köthet"k. Ez 
magyarázatot adhat arra, hogy némely ADHD-s gyermeknél els"sorban a 
meleg végrehajtó diszfunkciók jelentkeznek, míg mások els"sorban hideg 
végrehajtó funkcióbeli de1citeket mutatnak és vannak, akiknél mindkett" je-
lentkezhet. Castellanos rámutat arra is, hogy az ADHD-val foglalkozó szak-
irodalom túlnyomórészt a hideg végrehajtó funkciók zavarára koncentrált, 
de a tünetegyüttes alaposabb megértéséhez több kutatási eredményre lenne 
szükség, amelyek feltárják a hideg és meleg végrehajtó funkciók zavarait, bele-
érte az incentív, motivációs és jutalomfügg" állapotokat is (Castellanos–mtsai 
2006). Kutatásunkban a meleg végrehajtó funkciókat vizsgáltuk az érzelmi 
tartalmú képekre való késleltetett felidézési feladattal és meger"sítettük a ko-
rábbi kutatási eredményeket, miszerint az ADHD-s csoport gyengébb telje-
sítményt mutat, mint a kontrollcsoport.
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Kitekintés

Castellanos és munkatársai (2006) megközelítése új szempontokra hívja fel a 
1gyelmet. A hideg és meleg végrehajtó funkciók megkülönböztetése hozzáse-
gíti a szakembereket a pontosabb diagnózis felállításához. Fontosnak tartjuk 
azonban, hogy a koncepció megfelel" alátámasztást nyerjen kísérleti úton is. 

Továbbá lehet"ségeket látunk olyan vizsgálati eljárások kifejlesztésében, 
amelyek jól el tudják különíteni az ADHD fent tárgyalt két részterületét (1-
gyelemzavar, hiperaktivitás-impulzivitás). A kísérlet folytatásaként azt tervez-
zük, hogy megismételjük a fenti eljárást két ADHD-s alcsoport bevonásával 
és arra keresnénk a választ, hogy az érzelmi ingerekre való emlékezetben fel-
ismerhet"k-e különböz" mintázatok a 1gyelemzavaros, illetve a hiperaktív-
impulzív alcsoportok között.
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Pachner Orsolya – Spaits Annamária

A nyelvi kategória modell magyar nyelv$ vizsgálata

Testing Linguistic Category model in the Hungarian Language

8e linguistic category model (LCM) of Semin and Fiedler distinguishes four abstraction 
level of interpersonal language. As we go from the descriptive action, verbs (DAV) 
through the interpretative action verbs (IAV) and state verbs (SV) to the adjectives 
(Adj) – with the increasing in abstraction – increases the information about the person 
(attribution), reduces the information about the situation, the statement is more enduring, 
less veri1able and more disputable. 8e aim of our research was the veri1cation of LCM 
in Hungarian language. We used only three categories: DAV, IAV and Adj. 144 university 
students partecipated in this research. We used SVO (subject-verb-obcejt) sentences and 
only asked about the attribution (of the subject, object and other circumstances) and the 
temporal stability (of the subject and obejct). 8e discriminant analysis was not signi1cant 
but in comparision with the other categories (with one-sample variance analisys), we 
found signi1cant di/erences in each of the 1ve variable. 8e attribution of the subject and 
the object as well as the temporal stability was consistent with the prediction of the LCM.

1. Bevezet!

A nyelv olyan szimbólumok rendszere, amellyel képesek vagyunk a gondo-
latainkat és érzéseinket kifejezni, közvetíteni a másiknak – vagyis kommuni-
kálni (Sapir 1971). Ez a szimbólumrendszer egy kultúrán – és nyelven – belüli 
közmegegyezésen alapuló jelek összessége (Balázs 2002). Ez egy hihetetlenül 
bonyolult jelenség, m!ködésének megértéséhez számos tudományág egyidej! 
er"feszítése szükséges (Pléh 1998). A pszichológiában a pszicholingvisztikai 
kutatások – „amelyek a nyelv mentális leképezésének, használatának és elsa-
játításának vizsgálatával foglalkoznak” (Pléh–Boros 2008) – akkor kezd"dtek 
el, amikor a nyelv önálló problémaként, s nem más jelenségek tükreként ve-
t"dött fel (Ülkei 2002). 

Napjainkban a nyelv és gondolkodás viszonyát sokan kutatják. Vannak, 
akik a gondolkodás nyelv általi meghatározottságát hangsúlyozzák, "k a nyel-
vi relativisták (Kenesei 1984). A nyelvi relativizmus elméletét Sapir és Whorf 
dolgozta ki. Humboldt azon elgondolásából indultak ki, hogy az ember olyan 
világban él, amelyet a nyelv megjelenít számára (László 1994). Tehát a nyelv 
nem csak a gondolatok közlésére, hanem formálására is szolgál (Whorf 1956). 
A nyelvi relativitás szerint a különböz" nyelveken beszél" emberek másképp 
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látják a világot (Forgács é.n.). Vannak, akik a nyelv gondolkodás általi meg-
határozottságát tartják alapvet"nek. Hk a kognitív relativisták, akik úgy vé-
lik, hogy kulturális okokból adódó tapasztalati különbségek vezettek a nyelvi 
különbségek kialakulásához (Kenesei 1984). A legvalószín!bb, hogy nem 
egyirányú kapcsolatról van szó, hanem egy interakciós folyamatról (Semin 
2009). A nyelv és gondolkodás között kétféle folyamat közvetít: az, amir"l 
beszélünk és az, ahogyan beszélünk (Szabó–mtsai 2010).

2. Elméleti háttér

Az, amir"l beszélünk a nyelv propozicionális tartalma, vagyis, ami expliciten 
hat a gondolkodásunkra; az, ahogyan beszélünk a nyelv strukturális formá-
ja, vagyis, ami impliciten hathat a gondolkodásunkra (Semin 2000). Mivel 
a nyelv strukturális formája is képes befolyásolni kognitív folyamatainkat, 
ezért a strukturális elemzések mellett, azok funkcióval való összekapcsolása 
is fontos, hiszen a nyelv használata során a különböz" struktúrák alkalma-
zásának funkciója van a közvetíteni kívánt információ szempontjából (Ro-
binson 1977). Például a magyar nyelvben az esetragok jelölik ki a mondat 
tematikus szerepl"jét, akikkel az üzenet dekódolói többet foglalkoznak, több 
véleményük van róla és több felel"sséget is tulajdonítanak neki a szituációval 
kapcsolatban (Szabó–mtsai 2010).

Semin két dimenzióra osztotta a strukturális jegyeket aszerint, hogy mi-
lyen implicit tartalmat közvetítenek. Az egyik ilyen dimenzió az okozás, a 
másik a személyközi tér és id" kifejezése (Semin 2000). 

Az implicit struktúrák – mint például a személyközi igék – vizsgálata szo-
rosan kapcsolódik az oktulajdonítás problémájához, amely kiterjedt területét 
képezi a szociálpszichológiának (Kiss 2005). Heider (Heider 1958), az els" 
attribúció – egy esemény okára vonatkozó észlelés vagy következtetés – el-
mélet kidolgozója, a laikus embert naiv tudósként írta le, aki a meg1gyelhet" 
magatartást nem meg1gyelhet" okokkal kapcsolja össze. Ennek kutatása nagy 
fejl"désen ment keresztül. Az " felosztása szerint egy cselekvésnek lehetnek 
személyes és környezeti okai, amik különböz" arányokban oszlanak meg az 
adott esemény analízise során. Jones és Davis ezen túlmen"en azt tartották 
fontosnak az attribúciós folyamatban, hogy a viselkedés megfelel-e a cselekv" 
stabil tulajdonságának (Hewstone–Antaki 1995).

További el"relépést jelentett Kelly modellje, amely a kovariancia és a kon-
1guráció elvére épül. Eszerint egy eseménynél fontos a személy, a körülmény 
és a tárgy befolyása a következményre, illetve feltételezi, hogy az egyszer 
meg1gyelt eseményeknél már kész attribúciókkal rendelkezünk, úgynevezett 
kauzális sémákkal (Hewstone–Antaki 1995). Ezek a sémák az egyetértés, a 
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konzisztencia és a megkülönböztetés információját hordozzák, amelyek min-
tázatából a személyek döntést hoznak az oktulajdonításra vonatkozóan. Az 
attribúció kutatásában gyakran használják a személyközi igéket, mint a nyelv 
strukturális egységeit (Szabó–mtsai 2010).

2.1 Az interperszonális igékben rejl! kauzalitás elmélete

Brown és Fish 1983-ban alkották meg az interperszonális igék implicit ka-
uzalitására vonatkozó elméletüket, melyben – részben Heider attribúció el-
méletéb"l kiindulva (Kiss 2005) – azt állítják, hogy attól függ"en, hogy a be-
szél" milyen igét használ, a hallgatóban különböz" attribúciók jönnek létre. 
Három igei csoportot különböztettek meg: cselekv"-elszenved" igék (példák: 
segít, csal, verseng, bánt), melyek akciót írnak le; átél"-inger igék (példák: sze-
ret, tisztel, fél), melyek olyan mentális állapotokat írnak le ahol az alany az 
átél"; valamint inger-átél" (példák: megfélemlít, leny!göz) igék, melyek szin-
tén mentális állapotokat írnak le, de ez esetben az alany az inger (Kiss 2005). 
Tehát Brown és Fish az állapotjelz" igéknél különbséget tettek aszerint, hogy 
a mondat alanya vagy tárgya az élmények, bels" állapotok el"idéz"je. Az in-
ger-átél" igéknél a mondat alanya, aki átéli az állapotot, élményt, amit a tárgy 
el"idézett. Az átél" – inger igéknél pedig az alany idézi el" az élményt, amit a 
tárgy átél (Szabó–mtsai 2010).

Azt tartják, hogy az úgynevezett minimál mondatokban (SVO) – amelyek-
ben csak alany, ige és tárgy szerepel – a cselekv"-elszenved" igék, illetve az 
inger-átél" igék használatakor a cselekv"ben, míg az átél"-inger igék esetén a 
tárgyban találjuk meg a cselekvés okát.

Rudolph és Fösterling arról ír, hogy több tucat vizsgálatban számos igével 
igazolták a taxonómia érvényességét. Azonban tisztázatlan maradt, hogy mi 
képezi a hidat az egyes igék és az általuk kiváltott attribúció között. Erre a 
jelenségre három nagyobb magyarázatot adtak: az egyik Kelley kovariancia 
elmélete, amely azt feltételezi, hogy az interperszonális igék különböz" uni-
verzális gondolkodási sémákat aktiválnak, a másik lehet"ség az igék morfoló-
giai alakjából indul ki, a harmadik pedig a láthatóságot nevezi meg az implicit 
oktulajdonítás okaként (Szabó–mtsai 2010).

2.2 Az interperszonális igék magyar nyelv$ vizsgálata

Kiss és munkatársai 2005-ös (Kiss 2005) kutatásukban két kérdést határoztak 
meg: (1.) Magyar nyelven is m!köd" képes-e a fent bemutatott modell? (2.) A 
magyar melléknévi igenév rendszer változtat-e a modell m!ködésén? Brown 
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és Fish szerint az angolban az igékb"l képzett melléknevek arra vonatkoz-
nak, aki az oki szerepet hordozza, például: like-likable, help-helpful; addig 
a magyarban a melléknévi igeneveket gyakran két formában is használjuk, 
például: segít"-segített, zaklató-zaklatott. Tehát Kiss és munkatársai szerint a 
melléknévi igenév rendszere is befolyásolja az oktulajdonítást, amelyet igazol-
tak vizsgálatukban 36-ból 16 magyar igén.

2.3 Nyelvi Kategória Modell

Az igék és a melléknevek olyan lényegre tör" nyelvi eszközök, amelyek képe-
sek leírni az embereket és kapcsolataikat, vagy akár a személyközi eseménye-
ket. A szakirodalomban számos különbség mutatkozott az igék és mellékne-
vek pszichológiai implicit tartalmainak meghatározásában (például: cselekv" 
igék az állapot igékkel szemben Brown és Fish, fentebb; közvetlen (igék) és 
közvetett (melléknevek) kifejezések Semin és Greenslade). Ezek a különbsé-
gek sok elméleti illetve empirikus eredményt hoztak, azonban nem volt átjá-
rás közöttük és hiányzott egy általános keret. Semin és Fiedler 1988-as vizs-
gálatukban megpróbálta ezeket a kifejezéseket egy szisztematikus vonás mellé 
rendezni, hogy a következtetésekre és a kognitív folyamatokra való hatásukat 
együttesen értelmezve lehessen vizsgálni (Semin–Fiedler 1991).

Egy átfogó általános taxonómiát alkottak meg a személyközi térben hasz-
nált kifejezések részére, oly módszertani elkötelezettséggel, hogy egyéni és 
társas szinten is lehetséges legyen a nyelv elméleti és empirikus elemzése 
(Coenen–Hedebouw–Semin 2006). 

Az igék olyan eszközök, amiket arra használnak, hogy cselekvéseket vagy 
pszichológiai állapotokat írjanak le, míg a melléknevek lényegében a szemé-
lyek tulajdonságait, jellemvonásait, vagy diszpozícióit jelenítik meg. A nyelvi 
kategória modell három igei csoportot és egy melléknévi kategóriát különböz-
tet meg (Semin–Fiedler 1991). A kategóriák jellemzését lásd Táblázat 2.1.1.

A táblázatból is látható, hogy a legtöbb nehézséget a leíró és értelmez" 
igék egymástól való elkülönítése jelenti (Semin–Fiedler 1988), viszont az 
igék és melléknevek elkülönítése egyértelm!, hisz a melléknevek tulajdon-
ságokat, míg az igék cselekvéseket vagy pszichológiai állapotokat fejeznek ki 
(Coenen–mtsai 2006). Továbbá az állapot kifejez" igék mentális és érzelmi ál-
lapotokat fejeznek ki, míg a másik két kategória (DAV és IAV) meg1gyelhet" 
viselkedéseket ír le. A leíró és értelmez" cselekv" igéknek világosan meghatá-
rozott eleje és vége van, míg az állapotot kifejez" igei csoportban ilyen nincs. 
Ezen kívül az absztraktabb nyelvi kategóriák kevesebb információt hordoz-
nak speciális helyzetekr"l és kevésbé ellen"rizhet"ek, vitathatóbbak a konkrét 
kifejezéseknél (Semin–Fiedler 1988).
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Semin és Fiedler (Semin–Fiedler 1988) a modell ellen"rzésére vizsgálatot 
is végeztek. Öt függ" változóval dolgoztak, amik a következ"k voltak: ala-
nyi információtartalom (Hogyan jellemzi a cselekvés/tulajdonság a mondat 
alanyát?), szituációs információtartalom (Mennyire speci1kus és konkrét 
a szituáció, amelyben az alany van?), tartósság/id"beli stabilitás (Mennyire 
tartósan jellemzi a cselekvés/tulajdonság a mondat alanyát?), igazolhatóság/
ellen"rizhet"ség (Mennyire ellen"rizhet" objektíven a fenti állítás?), és vitat-
hatóság (Mennyire tartja valószín!nek, hogy a fenti állítás nézeteltéréshez ve-
zethet?). A szavak kiválasztásánál oda1gyeltek arra, hogy jellemz" legyen az 
angol kommunikációs kultúrára, ne szerepeljen benne kétértelm! vagy me-
taforikus szó, valamint ne legyen másik létez" szóból képzett ige. Így 72 szót 
válogattak ki. Azonban minden kísérleti személy csak nyolc minimál monda-
tot kapott. Az eredmények szerint 72 szóból 61-et (ami a szavak 84,72%- át 
teszi ki) soroltak jó helyre, a maradék 11-b"l pedig egy olyan szó volt, amit 
nem tudtak besorolni hasonló kategóriába sem. Az öt kérdésb"l pedig akár 
egyetlen is elegend" volt ahhoz, hogy négyb"l három kategóriát be tudjanak 
sorolni. Tehát az eredmények alátámasztották elvárásaikat. Összességében 

1. táblázat Nyelvi kategóriák de$níciói, kritériumai

1. Leíró cselekv" igék (DAV- descriptive action verb)
Példák:
Üt, sétál, csókol, felkiált, hív, 
tart

De$níció: 
A legkonkrétabb szint, szabad szemmel meg1gyelhe-
t", jól meghatározható kezdettel és véggel rendelkez" 
események, amelyekben egy 1zikailag invariáns tulaj-
donság is részt vesz.

2. Értelmez" cselekv" igék (IAV- interpretative action verb)
Példák:
Segít, támad, bánt, megsimo-
gat

De$níció: 
Még mindig szabad szemmel látható, jól meghatároz-
ható kezdettel és véggel rendelkez" cselekvések, de 
tartalmaznak értelmezést, viszont 1zikailag invariáns 
tulajdonságot nem, így lehet"séget adva annak, hogy 
számos különböz" viselkedés egy kategóriába legyen 
besorolható.

3. Állapot kifejez" igék (SAV- State action verb)
Példák:
Meglep, megdöbben, szeret, 
gy!löl, utál, csodál

De$níció: 
Szabad szemmel már nem látható, cselekv" által átélt 
bels" állapotokra utalnak.

4. Melléknevek (ADJ- Adjectives)
Példák:
Agresszív, okos, szép, barátsá-
gos

De$níció:
A legabsztraktabb szint, diszpozíciókra, tulajdonsá-
gokra utalnak, hosszan tartóak.
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kiderült, hogy minél absztraktabb a megfogalmazás annál kevesebb informá-
ciót tartalmaz a szituációról és annál többet a személyr"l. Az absztraktabb 
nyelvi kifejezés id"i stabilitása valószín!bb, viszont kevésbé vitatható és el-
len"rizhet".

2.4 A nyelvi kategória modell alkalmazhatósága

Ez az objektív osztályozása a személyközi szavaknak megfelel" keretet ad a 
kognitív és szociális jelenségek vizsgálatához, megmutatva az interperszoná-
lis szóhasználat árnyalatnyi különbségeit (Semin–Fiedler 1991, Semin 2009). 
A modell nem csak egy területspeci1kus vizsgálatot tesz lehet"vé – mint a 
színek használata – a nyelv és a gondolkodás viszony meghatározásában, ha-
nem egy sokkal általánosabb megközelítést nyújt. Többek között alkalmas az 
oktulajdonítás vizsgálatára is, hiszen a személyr"l való informativitás és az 
id"beli stabilitás fontos tényez"k az attribúciós folyamatokban. Ezt nem csak 
a személyek közötti interakciók szintjén lehet értelmezni, hanem a csopor-
tok közötti kommunikációban is. Jó példa erre a sokat kutatott csoportközi 
elfogultság (LIB) és az elvárási elfogultság (LEB) jelensége, amelyeket többek 
között a nyelvi kategória modellel is vizsgálták (Szabó–mtsai 2010).

El"bbi azt jelenti (LIB), hogy a saját csoportot jobbnak látjuk a másik cso-
porttal szemben. Például az emberek a saját csoporttagjaik pozitív cselekedeteit 
inkább bels" okoknak tulajdonítják, míg a másik csoport tagjainál a szituá-
ciónak. A negatív cselekedetek esetén fordított a helyzet: a saját tagok esetén 
küls" oknak tulajdonítják, míg a másik csoport tagjainál bels" okokra követ-
keztetnek (Hewstone–Antaki 1995). Kézenfekv" megvizsgálni, hogy ezt az 
attribúciós hajlamot milyen implicit nyelvi eszközök közvetítik. Mass, Salvi, 
Arcuri és Semin (Mass–mtsai 1989) azt feltételezték, hogy erre alkalmas lehet 
a nyelv absztraktsági fokának megválasztása, amit több vizsgálattal alá is tá-
masztottak, legf"képp a küls" csoportra vonatkoztatva (Szabó–mtsai 2010). Ez 
a gyakorlatban fontos lehet például az igazságszolgáltatás terén, hiszen a tanúk 
befolyásolhatják a bírósági ítéletet a nyelv absztraktsági fokának megválasztásá-
val. Másutt – például az afrikai médiában – azt vizsgálták, hogy a „feketékhez” 
és „fehérekhez” milyen nyelvi kifejezéseket illesztenek. A „feketéknél” f"ként 
f"neveket alkalmaztak (ami a nyelvi kategória modell kiterjesztett változatánál 
a legabsztraktabb szint) és szinte teljesen hiányoztak a cselekv" igék, míg a „fe-
héreknél” fordítva: f"leg cselekv" igéket használtak (Mass–mtsai 1989).

A másik jelenség – vagyis az elvárási elfogultság – szerint inkább arra van 
hajlamunk, hogy az általunk elvárttal összhangban lév" cselekvéseket abszt-
raktabban, míg azzal ellentétes cselekedeteket konkrétabban fogalmazzuk 
meg. Ez legtöbbször hasonló eredményekkel jár, mint a LIB, hiszen a saját 
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csoportunktól általában jó cselekedeteket várunk el, míg a másik csoporttól 
negatívakat. Megvizsgálták, hogy a kett" közül melyik érvényesül jobban, és 
eszerint az elvárási elfogultság (Szabó–mtsai 2010). Viszont abban a hely-
zetben mikor két csoport – ami er"sen meghatározza identitásunkat – er"s 
ellentétben áll egymással akkor az elvárási elfogultság és csoportközi elfogult-
ság együtt er"síti egymást (Mass–mtsai 1989).

Ehhez kapcsolódik a sztereotípiák vizsgálata. Hiszen a sztereotípiák so-
rán gyakorlatilag elvárásokat támasztunk másokkal szemben, vagyis egy-
egy személyhez vagy csoporthoz bizonyos tulajdonságokat kapcsolunk. Az 
ennek megfelel" cselekvéseket absztraktabban fogalmazzuk meg, amik sze-
mélyhez kötött attribúciókat váltanak ki, míg a nem várt cselekvéseket konk-
rétabb nyelvhasználat jellemzi, ami küls" okokra való attribúciókhoz vezet 
(Wigboldus–Semin–Spears 2000).

Egy másik kutatási irány a nyelvi absztraktság kognitív folyamatokra való 
hatásának vizsgálata. Ilyen a 1gyelmi fókusz is, ami könnyedén befolyásolha-
tó az absztraktság által: a konkrét nyelvhasználat a szituáció speci1kusságára 
hívják fel a 1gyelmet, így a kontextusra irányítják a 1gyelmi fókuszt, míg az 
absztrakt nyelvhasználaton keresztül a globális vonások kerülnek el"térbe 
(Semin 2009). Ezt kísérletileg is bizonyította Stapel és Semin (2007). Vizsgá-
latukban a személyeket egy 1lm leírására kérték. Az elkülönítés aszerint tör-
tént, hogy az instrukcióban egy személyiség leírását kérték t"lük (absztrakt 
nyelvhasználatot), vagy a viselkedés leírását (konkrét nyelvhasználatot). Ez-
után globális-lokális fókuszt vizsgáló feladatokat adtak nekik. Az eredmények 
szerint az absztraktabb nyelvhasználat tényleg globálisabb 1gyelmi fókuszt 
indikált, míg a konkrétabb a lokális jegyeket emelte ki.

2.5 Nyelvi kategóriák speci%kussága és általánosíthatósága

Meg1gyelhet", hogy a szituáció-speci1kus használaton túl, a személyekre jel-
lemz" egy általános nyelvi stílus, ami többek között azt tükrözi – a személy 
absztrakt vagy konkrét nyelvhasználatán keresztül –, hogy a kauzális gon-
dolkodására inkább a küls" vagy a bels" oktulajdonítás a jellemz" (Semin–
Fiedler 1991). Vagyis, hogy a 1gyelmi fókusza a lokális részletekre koncentrá-
lódik (konkrét nyelvhasználat – küls" oktulajdonítás), vagy a globális jegyek-
re (absztraktabb nyelvhasználat – bels" oktulajdonítás) (Semin 2009). Tehát 
nem csak azt az információt közvetíti a nyelvi absztraktság, hogy az adott 
szituációval kapcsolatban a beszél"nek milyen attribúciói vannak, hanem egy 
általános nyelvhasználat információt ad a beszél"r"l is: arról, hogy milyen 
attribúciós gondolkodásra hajlamos. Az, hogy ez a következtetés mennyire 
tudatos folyamat, még vizsgálatra szorul (Douglas–Sutton 2006).
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És azon túl, hogy a személyeknek van egy általános hajlama a nyelvhasz-
nálatra a konkrétság-absztraktság dimenzión, a kultúrákat is jellemzi. A füg-
getlen, individualista kultúrákban az absztraktabb nyelvhasználat a jellem-
z"bb egy személy vagy egy szociális esemény leírásánál, míg az egymástól 
függ", kollektivista társadalmakban a konkrét nyelvhasználat a gyakoribb 
(Semin 2009). Ezt például Maas és munkatársai 2006-ban is megvizsgálták 
olasz és japán mintán. A japánok több cselekv" igét használtak egy személy 
leírásánál, míg az olaszok inkább melléknevekkel írták le ugyanazokat a 
személyeket (Stapel–Semin 2007). A kultúrák között az észlelés eltéréseit is 
vizsgálták, például Kitayama és munkatársai (2003) azt találták, hogy a ja-
pánok a kontextuális információra érzékenyebbek, mint az észak-amerika-
iak. Masuda és Nisbett (Nisbett–Miyamoto 2005) egy videóklipet mutattak 
be a víz alatti életr"l, halakkal, növényekkel, sziklákkal, majd megkérték a 
személyeket, hogy meséljék el, amit látnak. Az amerikaiak a nagy, szembe-
ötl" tárgyakkal kezdték a leírást, míg a japánok a környezeti háttér leírásá-
val. Tehát a kollektív társadalmak a környezet lokális jegyeire fókuszálnak, 
míg az individualista társadalmak a környezet globális jegyeire. Stapel és 
Semin (2007) úgy gondolja, hogy az " kutatásuk a kulcs az észlelés és a 
nyelv kultúrák közötti összehasonlításához. Szóval a kollektív társadalmak 
konkrét nyelvhasználata együtt jár a kontextusra érzékenyebb percepcióval 
és az individuális társadalmakra az absztraktabb nyelvhasználat és a globá-
lis fókusz jellemz". Ez még meghagyja a „tyúk és tojás” problémáját, misze-
rint nem tisztázott, hogy az észlelés alakítja a nyelvet vagy a nyelv irányítja 
a 1gyelmi fókuszt.

2.6 A nyelvi kategória modell magyar nyelven való alkalmazottsága

Magyarországon a nyelvi kategória modellt alkalmazva Banga, Szabó és László 
2009-ben (in: Szabó–mtsai 2010) végeztek vizsgálatot. A nyelvi absztraktság 
fokát, mint függ" változót kapcsolták össze a történelmi konCiktusok észlelt 
lezártságával, valamint a történelmi dimenzió láthatóságával. Az általuk hasz-
nált vizsgálati helyzetben a csoportközi viszonyok szempontjából semleges 
szituációban a vizsgálati személyek rajzolt képeket láttak, amelyeken kis1úk 
viselkedéseket hajtottak végre. A bemutatott 1úk vagy a saját csoport, vagy 
különböz" küls" csoportok tipikus tagjaként voltak felt!ntetve. A vizsgála-
ti személyeknek a kis1úk cselekvéseire leírást kellett adniuk egy kötött vá-
lasztásos feladatban, amelyben a felajánlott négy választási lehet"ség a nyelvi 
kategória modell különböz" szintjeit képviselte. A nemzetiség megjelölésén 
kívül a csoportközi viszonyok egyéb jelzései nem szerepeltek. A történelmi 
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dimenziót láthatóvá tév" helyzetben a vizsgálati személyek történelmi fény-
képeket láttak, amelyeken például els" világháborús katonák szerepeltek. A 
kísérleti személyek feladata ugyanaz volt, mint az els" vizsgálati helyzetben: 
kényszerválasztással a képhez ill" címet kellett kiválasztaniuk. Eredményeik 
szerint a nyelvi absztraktság egy viszonylag semleges szituációban általáno-
san megjelenik a küls" csoportokkal szemben, azonban, amint a történelmi 
dimenzió láthatóvá válik, az elfogultság már csak a releváns csoportokkal 
szemben jelentkezik.

3. Kutatási kérdés

Célunk a nyelvi kategória modell magyar nyelven való vizsgálata, ellen"rzése 
illetve beigazolása volt. Vagyis feltételeztük, hogy a személyekr"l és szituáci-
óról való informativitás és az id"beli stabilitás ugyanúgy megfelel az elméleti 
nyelvi kategóriákba sorolásnak a magyar nyelvben is, mint Semin és Fiedler 
vizsgálatában. Tehát minél absztraktabb egy nyelvi kifejezés annál több okot 
tulajdonítunk az alanynak és annál kevesebbet a tárgynak, valamint id"ben 
stabilabbak az alanyra vonatkozó absztrakt megfogalmazások. Továbbá kuta-
tási kérdésünk volt, hogy egy minimális információ (jelen esetben a mondat-
ban szerepl"k neme) elegend"-e ahhoz, hogy megváltoztassa az absztrakt-
ságból ered" attribúciós folyamatokat. Hipotézisünk értelmében kultúrától 
függetlenül m!köd"képes a modell.

4. Vizsgálati módszerek

4.1 Vizsgálati személyek

Vizsgálati csoportunkat összesen 144 egyetemista alkotta, f"ként pszicho-
lógushallgatók, azonban a minta végleges elemszámának eléréséhez felkér-
tünk más bölcsészettudományi és természettudományi karos hallgatókat is 
a kérd"ív kitöltésére – ahol már egyénenkénti tesztkitöltésre került sor. 144 
személyre azért volt szükséges, hogy minden esetre elegend", egyenl" szá-
mú megítélés szülessen. A személyeket hozzáférés alapján választottuk, akik 
önként vállalták a közrem!ködést. A kísérleti személyek kiválasztása során 
úgy kezeltük a nyelvi kategóriák vizsgálatát, ami bármilyen mintán azonosan 
m!ködik, ezért nem volt szempont az életkor illetve a hallgató szakja sem. 
További adatok a táblázatban (4.1.) láthatóak. 
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2. táblázat Vizsgálati személyek nemi és életkori megoszlása

Vizsgálati csoport
Minta elemszám: 144
Fér1: 38
N": 105
Életkor 18 és 50 év között
Átlagéletkor 21,37 év

4.2 Vizsgálati eljárások

4.2.1 Szavak kiválasztása, minimál mondatok 

Semin és Fiedler (Semin–Fiedler 1988) által használt szavakból választottunk 
ki tizenhárom szót (csillaggal jelöltek), majd huszonhárom szót mi határoz-
tunk meg azért, hogy szóhármasokat tudjunk alkotni. Az állapotjelz" igéket 
abból a megfontolásból hagytuk ki a vizsgálatból, mert ezek többszörös fel-
osztásuk miatt nehezen besorolhatóak, illetve egy köztes kategóriát képeznek 
az absztraktság-konkrétság dimenzión (Coenen–mtsai 2006). Az alábbi szó-
hármasok kerültek kiválasztásra:

Leíró (DAV)  Értelmez"(IAV)  Melléknév (ADJ)
1. megüt    bánt*   agresszív* 
2. átkísér   segít*   udvarias 
3. belerúg    megtámad*  goromba
4. megérint* megsimogat  barátságos*
5. rákiált*   parancsolgat*  akaratos*
6. ölel*  megvigasztal empatikus
7. ad  ajándékoz nagyvonalú
8. etet  gondoskodik kedves
9. szemezik udvarol  sikeres*
10. kiabál  veszekedik undok
11. néz*  bámul*  féltékeny*
12. elgáncsol kötekedik gonosz

A szavak meghatározása után úgynevezett minimál mondatokat (SVO: 
subject – verb – object) hoztunk létre. A minimál mondatok csupán alanyt, 
igét és tárgyat tartalmaznak (Szabó–mtsai 2010). Példamondat: Péter megüti 
Gábort.
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Egy újabb változót képeztünk az alany illetve a tárgy nemének változta-
tásával. Minden személyközi szó négyféle mondatban szerepelt: (1) amikor 
mindkét szerepl" 1ú, (2) amikor az alany 1ú és a tárgy lány, (3) amikor az 
alany lány és a tárgy 1ú, (4) valamint amikor mindkét szerepl" lány.

4.2.2 Kérd!ívek összeállítása

A nemi változó miatt mind a 36 szót négy mondatban használtuk fel. Így ösz-
szesen 144 mondatunk jött létre. Azonban személyenként csak 12 mondatot 
ítéltettünk meg három kérdés (de öt változó) mentén – tehát 12 féle kérd"-
ívvel dolgoztunk. Egy kérd"íven belül kitétel volt, hogy ugyanaz a szó nem 
szerepelhetett kétszer, valamint az összetartozó szóhármasok (leíró – értel-
mez" – melléknév) sem lehettek egymást követ"en. Mind a 12 féle kérd"ívet 
12 személy töltötte ki. Tehát egy szót – ha a nemek változóját nem vesszük 
1gyelembe – 48 személy ítélt meg.

A három kérdés (amely öt változót takar) így szólt: Példa: Ákos megüti 
Katát.

1. Kérjük írja be a táblázatba, hogy ön szerint mennyiben felel"sek a mondat-
ban szerepl" cselekvésért Ákos, Kata vagy az egyik szerepl"höz sem köthet" 
körülmények! A felel"sség mértékét százalékban adja meg úgy, hogy a három 
válasz összege 100%-ot tegyen ki!

Ákos Kata egyéb körülmények

Kérjük, a következ" hétfokú skála segítségével jelölje meg, hogy mennyire 
tartja valószín!nek, hogy Ákos a jöv"ben is megüt valakit?
1 2 3 4 5 6 7

Kérjük, a következ" hétfokú skála segítségével jelölje meg, hogy mennyire 
valószín!, hogy Katát a jöv"ben is megüti valaki?
1 2 3 4 5 6 7

(1-nem valószín!, 7-nagyon valószín!)

A teszt instrukciójában tájékoztattuk a személyeket – Semin és 
Fiedler (Semin–Fiedler 1988) vizsgálatához hasonlóan – arról, hogy egy 
pszicholingvisztikai kutatásban vesznek részt, amelyben különböz" igéket és 
mellékneveket vizsgálunk.
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4.3. Procedúra

A vizsgálatot öt különböz" alkalommal végeztük el. Négyszer egyetemi 
el"adás keretein belül, csoportosan töltötték ki a személyek a tesztet, majd a 
személyek egyenkénti felkeresésével zajlott tovább a munka a megfelel" minta 
elemszám eléréséig. Egy kérd"ív kitöltése körülbelül 15 percet vett igénybe.

5. Eredmények

5.1. Nyelvi kategóriák vizsgálata

A statisztikai próbákat SPSS 15.0 és 17.0 programok segítségével hajtottuk 
végre. Semin és Fiedlerhez (Semin–Fiedler 1988) hasonlóan diszkriminancia 
analízist végeztünk az öt változóval való nyelvi kategóriákba sorolhatóság el-
len"rzésére. Az elemzés során a szavakra vonatkozóan a 144 vizsgálati sze-
mély öt kérdésre adott értékeléseinek átlagait használtuk. Az eredmény sze-
rint nem voltak elkülöníthet"k a csoportok (J(10)=0,722 p>0,05) az öt változó 
mentén. Összesen 58,3%-ban határozták meg jól a szavak besorolását. A leíró 
igék 66,7%-ban (8 szó), az értelmez" igék 33,3%-ban (4 szó), a melléknevek 
75%-ban (9 szó) feleltek meg az elméleti besorolásnak. 15 szó nem a megfele-
l" kategóriába került, ebb"l 13 a sajátjával szomszédos kategóriába esett.

Egy szempontú varianciaanalízis eljárással megvizsgáltuk a Semin és 
Fiedler által meghatározott – és általunk használt – három nyelvi kategória 
(leíró és értelmez" cselekv" igék, melléknév) különbségeit az öt kérdés tekin-
tetében. Szigni1káns különbséget kaptunk mind az öt változó esetében. 

Az alanynak való oktulajdonítás (F (2; 1699) = 7,119 p<0,01) esetén a mel-
léknévi szint különbözött a másik kett"t"l (lásd 5.1.1. ábra). Tehát a magasabb 
absztraktságú melléknévi szinten több okot tulajdonítottak az alanynak. 

1. ábra Alanynak való oktulajdonítás átlagai a három nyelvi kategória esetén
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A tárgynak való oktulajdonítás (F (2; 1699) = 6,694 p<0,01) esetén csak 
a leíró szint különbözött a másik kett"t"l (5.1.2. ábra). Tehát magasabb 
oktulajdonítás jelent meg a leíró szintnél. 

2 ábra: Tárgynak való oktulajdonítás átlagai a három nyelvi kategória esetén

Az egyéb körülményekre való oktulajdonítás (F (2; 1699) = 3,624 p<0,05) 
esetén csak a melléknév különbözött az értelmez"t"l. Utóbbinak több okot 
tulajdonítottak (5.1.3. ábra).

3. ábra Egyéb körülményeknek való oktulajdonítás átlagai a három nyelvi kategória esetén

Az alanyra vonatkozó id"beli stabilitás (F (2; 1700) = 9,152 p<0,01) esetén 
mind a három nyelvi szint különbözött (5.1.4. ábra). Tehát az absztraktság 
növekedésével n"tt az id"beli stabilitás az alanyra vonatkozóan. 

4 ábra Alanyra vonatkozó id"beli stabilitás átlagai a három nyelvi kategória esetén
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A tárgyra vonatkozó id"beli stabilitás (F (2; 1700) = 8,603 p<0,01) esetén 
szintén mind a három nyelvi szint különbözött (5.1.5. ábra). Tehát az abszt-
raktság növekedésével csökkent az id"beli stabilitás az alanyra vonatkozóan.

5. ábra Tárgyra vonatkozó id"beli stabilitás átlagai a három nyelvi kategória esetén

5.2 Nemek változójának vizsgálata

A nemek változójának vizsgálatára többszempontú varianciaanalízist haj-
tottunk végre. Nem találtunk szigni1káns interakciót a nemek változója és a 
nyelvi kategóriák között. Külön a nemek változójának sem volt szigni1káns 
hatása az öt változónkra.

6. Megvitatás

Diszkriminancia analízis segítségével nem voltak elkülöníthet"ek a csopor-
tok: 21 szó került a helyes kategóriába a 36-ból, ami nem bizonyult szigni-
1káns eredménynek, de mindeközben a hibásan besorolt szavak többsége a 
megfelel" melletti kategóriába esett. A szigni1káns eredmény hiánya többek 
között annak is lehet köszönhet", hogy más öt változóval dolgoztunk, példá-
ul két Seminék által alkalmazott változót teljesen kihagytunk a vizsgálatból 
(igazolhatóság, cáfolhatóság). Mégis a nyelvi kategóriák között megjelen" 
szigni1káns különbség azt jelzi, hogy az absztraktsági szinttel egyenes arány-
ban n" az alanynak való oktulajdonítás, míg a tárgynak való oktulajdonítás 
csökken, az id"i stabilitás az alany esetén n", tárgy esetén csökken. Ezek az 
eredmények alátámasztják a kategória modell elméletét. Valószín!, hogy a 
diszkriminancia analízis eredményes végrehajtásához még több szóval kellett 
volna dolgoznunk.

Meg1gyelhet", hogy az értelmez" cselekv" igei szint sorolható be a leg-
nehezebben. Ehhez hozzájárulhatott, hogy az értelmez" cselekv" igék egy 

4,74
4,58

4,35

4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8

leíró szint értelmező
szint

melléknévi
szint

tárgyra  vonatkozó  időbeli
stabilitás



83A 56*,3> 7.=*9@)>. %(+*,, %.96.) 56*,3I 3>2-9&,.=.

köztes helyet foglalnak el az absztraktság-konkrétság dimenzión a két másik 
kategória között.

A különböz" nem! alanyok és tárgyak által meghatározott változó egy szi-
tuációfügg" változónak mondható, ami már az egyszer!, azaz SVO monda-
toknál is megjelenhet. Azért alkalmazták kezdetekt"l a nyelvi kategóriák vizs-
gálatához az SVO mondatokat, mert ezek egy leegyszer!sített sémát adnak, 
és kizárják a bonyolultabb attribúciós folyamatokat (Semin–Fiedler 1988). 
Kutatási kérdésünk volt, hogy az eseményt leíró személyközi szavak mellett 
– mint a személyközi igék és a melléknevek – olyan tényez"k is könnyedén 
befolyásolják-e a megítél"t a felel"sség tulajdonításában, mint az alany illetve 
a tárgy neme. Ez az eddigi vizsgálatokban könnyedén kiküszöbölhet" volt a 
„nemtelen” szerepl"k alkalmazásával, mint például A és B (Kasof–Lee 1993). 
Edwards és Potter (Edwards–Potter 1993) az ilyen vizsgálati helyzeteknél kri-
tikaként fogalmazzák meg, hogy a kísérleti személyeknek minden kontextust 
nélkülözve kell attribúciós döntést hozniuk, ami nem életszer!.

A nemek változójának bevezetésével egyik célunk némi kontextuális in-
formáció behelyezése volt a minimál mondatokba. Azonban eredményeink 
szerint nem volt hatása annak, hogy a mondat alanya vagy tárgya n" vagy 
fér1. Ez azt jelenti, hogy az absztraktság hatása az oktulajdonításra és id"beli 
stabilitásra olyan nagymérték! volt a vizsgálatunkban, hogy a nemi sztereotí-
piák nem változtattak rajta.
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Márjánovics Diána

„De miféle hivatalnokok ezek és miféle üzenetek?”
Az értelmezés nehézségei a Ka#a-prózában

Problems Related to the Interpretation of Ka&a’s Prose

Literary works of Franz Ka0a have been examined by numerous researchers so far. In 
the course of the history of Ka0a-reception, several theoretical schools of literature were 
concerned with the interpretation of the writer’s pieces. 8is is the result of the main 
characteristic features of Ka0a’s writings, as they proved to be fructiferous for every 
literary trend. In this paper, I examine the main diEculties which are typically connected 
to the interpretation of the prose of Ka0a. I put the main emphasis on the novel titled 
#e castle. I point out that the so-called „empty places” cause the hermeticism and the 
ambiguity of the work. According to my primary hypothesis, the enigmatic character of 
the writer’s works provokes permanent interpretational endeavouring. Certain elements, 
while ensuring the radical ambiguity, urge the interpretations and call forth many kinds 
of readings of the literature theory as well. I analyse the history of reception, the enigmatic 
crises of identity among the characters of the novel as well as the narration of the story.

Bevezetés

Franz Ka0a a világirodalom egyik legkutatottabb, legtöbbször interpretált 
szerz"je – élete és munkássága egyaránt kivívta az irodalmárok, teológusok, 
1lozófusok „elemz" buzgalmát”, „talányfejt" szenvedélyét” (Györ/y 1990: 
35). A személyéhez, m!veihez köthet" szekunder irodalom – tetemes mé-
retei mellett – zavarbaejt" sokféleséget mutat. A Ka0a-m! az "t más-más 
kulcsokkal nyitogató, egymással verseng" értelmezések számára termékeny 
táptalajként szolgálhatott; a recepció formálódásával ugyanakkor egyre 
hangsúlyozottabbá vált a szövegek azon lényegi tulajdonsága, miszerint az 
egyértelm! értelemtulajdonítással szemben ellenállónak, hermetikusnak bi-
zonyulnak: „Nincs más olyan szerz", akinek a nevét  annyira szorosan ösz-
szekapcsolták volna az interpretáció alapvet" elméleti problémájával, mint 
Ka0áé. Ka0a munkássága emiatt válik az interpretáció alapproblémájának 
metonímiájává” 1 (Jagow–Jahraus 2008: 304). A m!veket az értelmezési ne-

1 „Kein anderer Name eines Autors ist so eng mit dem grundlagentheoretischen Problem 
der Interpretation verknüpD wie der Ka0as. Ka0as Werk wird somit zur Metonymie 
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hézségek fel"l vizsgáló olvasat (így jelen írás is) kiindulópontját, ti. az értel-
mezhet"ség problémáját tartja a Ka0a-szöveg (és mint azt majd kés"bb látni 
fogjuk, minden Ka0a-szöveg) lényegének, mely újra és újra értelemképzésre 
ösztönöz, s így hívja el" az egyéni és paradigmákba illeszked" olvasatok kü-
lönböz" fajtáit.

Dolgozatom – a Ka0a-recepció tendenciáinak, egyes állomásainak fel-
vázolását, írásai alapvet" sajátosságának bemutatását követ"en – arra vál-
lalkozik, hogy az egyik töredékben maradt Ka0a-regény, A kastély egyes 
szöveghelyeinek, motívumainak kiemelésével, vizsgálatával és egyéb, témám 
szempontjából releváns m! segítségével rámutasson: melyek, s milyenek 
ezek a „hermetikusnak” nevezett, „többféleképpen kitölthet" üres hely[ek]” 
(Györ/y 1990: 75), amelyek az interpretációk ezen sokféleségét biztosítják; 
miben ragadható meg a ka0ai m! jellegzetes világa, mely a professzionális 
irodalmár, a laikus olvasó, s"t, Ka0a h"sei számára is értelmezési „kihívás-
ként” szolgál, s ezzel „szakadatlanul értelmezési próbálkozásokat provokál” 
(Müller 2006: 87).

I. A Ka&a-m$ befogadástörténetének rövid vázlata

Walter Benjamin Ka0áról írott esszéjében úgy fogalmaz: az egyetlen módja, 
hogy kapcsolódjunk ahhoz, amit eddig mondtak az íróról, az, hogy meg-
mutatjuk, „hogyan nem szabad Ka0át értelmezni” (Benjamin 2001: 141). 
A benjamini módszer mentén (abból kiindulva vagy t"le függetlenül) egyre 
gyarapodtak hát az újabb, egymást hol támogató, ám feltevéseikben jórészt 
gyökeresen különböz" interpretációk. A folyamat napjainkban meg1gyelhe-
t" ellenpontját jelzi az a szokás, hogy az irodalomtudósok egy-egy új, Ka0a-
szöveggel foglalkozó (és azon egy, addig még nem tárgyalt szempontot be-
mutató) interpretációt apológiával vezetnek be. Teszik ezt azért, mert mára 
szinte megszámlálhatatlan biztosnak vélt elemzést és számos elméletet em-
líthetünk, amely sikerrel értelmezte az író m!veit. Az irodalomteoretikusok 
(illetve a 1lozófusok, a teológusok) azzal, hogy lefordították a m!veket „az 
éppen divatos dialektusok egyikére” (Müller 2006: 8), saját módszertanukat 
próbálhatták ki, elméletüket mutathatták meg azokon. Ka0a prózája épp 
ezeknek az – egymástól javarészt eltér", szempontjaikban és módszereikben 
összeegyeztethetetlen – olvasatoknak köszönhet"en foglal el sajátos helyet 
az irodalomban; s a Ka0a-recepció éppen emiatt bír kiemelked" jelent"-
séggel az irodalomtudományban, hiszen annak alakulását, huszadik századi 

für eine grundsätzliche Problematik der Interpretation.” Oliver Jahraus, „Ka0a und die 
Literaturtheorie” (saját fordítás).
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állomásainak jól kitapintható tendenciáját viseli magán. Míg az egyes isko-
lák csak bizonyos, preferált, rendszerükbe jól beilleszthet" szerz"ket hívtak 
segítségül elméletük bemutatására, a Ka0a-m! olyan matériának bizonyult, 
amely szinte valamennyi áramlat számára eredményekkel szolgálhatott. A 
ka0ai próza így lehet ma – Joós Katalin szavaival - „megbízható indikátora 
az irodalomtudomány szemléleti alakulásának, tendenciaváltásainak.” (Joós 
2007/3: 251)

Vázoljuk hát fel e folyamat egymást követ" (s persze párhuzamosan is 
m!köd", nem éles, de egyértelm!en meghúzható határokkal rendelkez") 
állomásait.2 Ka0a életében és nem sokkal halálát követ"en publikált m!vei 
(utóbbiak a még általa kijavított, s így saját akaratából kiadott írások, neveze-
tesen Az éhez"m!vész cím! kötet négy elbeszélése) „mintegy kétszázötven 
könyvoldalnyi írás[t]” (Györ/y 1990: 7) tartalmaznak, teljes életm!vének 
alig tíz százalékát teszik ki. A szerz" saját m!veivel szemben alkalmazott szi-
gorú kritikussága, és az önmagának, önmagáért alkotó írói attit!d, melyet 
Györ/y Miklós Ka0a naplóiról, leveleir"l szóló munkájában monologizá-
lásnak nevez (Györ/y 1990: 7), hozzátartozik a „Ka0a-mítoszhoz”. Ennek 
nem kevésbé citált, s"t, ha lehet, még nevezetesebb mozzanata a Max Brod 
által végrehajtandó, az írói korpusz „maradék” részét megsemmisít" „t!z-
halál-ítélet” („kivétel nélkül (…) és a naplókat se felejtsd ki … mindet, ki-
vétel nélkül (…) és könyörgöm, tedd meg ezt, amilyen gyorsan csak lehet”3 
(Ackermann 1950: 105) – s ennek elmulasztása.

A kortársak fel1gyeltek a csekély mennyiség! nyilvánosságra hozott rö-
vidprózára, az író munkásságát tehát már életében is 1gyelemmel kísérték. 
F"leg irodalmár barátai, ismeretségi köréb"l származó szerz"k tettek emlí-
tést Ka0áról: kritikákat írtak, cikkeket jelentettek meg m!veir"l a nagy prá-
gai napilapokban, jelent"sebb folyóiratokban; s rajtuk kívül Bécsben, Berlin-
ben, Münchenben, s"t, már Magyarországon is „számon tartották olyan írók 
például, mint Sternheim, Rilke, Musil vagy éppen Márai Sándor” (Györ/y 
1990: 8). Az els" kritikai reCexió a szerz" barátjához, támogatójához, Max 
Brodhoz köthet", aki már két évvel azel"tt, hogy az író valamely írását publi-
kálta volna, említést tett Ka0áról. Brod egyik cikkében (amely 1907. február 
9-én a berlini Die Gegenwart cím! hetilapban jelent meg) hívta fel a 1gyel-
met Ka0a szokatlanul 1nom stílusára.

Max Brodnak nem csupán az írói korpusz megmentésében és gondozá-
sában van fontos szerepe; az els" jelent"s interpretációk is t"le származnak. 
A nagy Ka0a-recepció az író halála után, 1924-t"l vette kezdetét a hagyaték 

2 A következ"kben nagyrészt Ludwig Dietz felosztása szerint haladok (Dietz 1990) 
3 „without exception (…) and be sure not to forget the notebooks, … all this, without exception 
… and that you should do it as soon as possible is what I beg of you…” (saját fordítás).
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gondozójától származó teológiai olvasatokkal. A m!veket a zsidó-keresztény 
hagyomány fel"l értelmez" Brod a kés"bbi kutatásra nagy befolyást gyakorló 
értelmezési hagyományt teremtett meg. Számos irodalmár követte, akik – az 
általa létre hívott teológiai értelmezés paradigmáján belül maradva – vallá-
sos értelmet tulajdonítottak a m!veknek. Ezen szakirodalmak közé tartoz-
nak a keresztény vonásokat hangsúlyozó megközelítések, s azok a kabbalista 
hagyomány fel"l közelít", nagyrészt judaista szerz"kt"l származó Ka0a-ol-
vasatok is, melyek az írások „megoldásának” kulcsát Ka0a zsidó származá-
sában vélik felfedezni.

A teológiai interpretációkat követ"en alakult ki az író 1lozó1ai, f"ként 
egzisztencialista 1lozó1ai recepciója: ezen értelmezési módok kiinduló-
pontjában olyan 1lozófusok álltak, mint Nietzsche, Schopenhauer, az író 
által olvasott és kedvelt Kierkegaard, Heidegger, valamint Sartre s a Ka0áról 
esszét is publikáló Camus. Az író szövegeit f"ként Franciaországban olvas-
ták „a semmi költészetét” („die Dichtung des Nichts”) példázó m!vekként: 
„[Ka0a] munkássága látszik megvilágítani az egzisztencializmus jelszavait: 
a világ abszurditását, a szorongást, Isten halálát, a semmit és az undort”4 – 
írja Waldemar Fromm. Az egzisztencialista értelmezések közé sorolhatjuk 
Németh Andor Párizsban, francia nyelven megjelent (magyarra napjainkig 
le nem fordított) Ka&a ou le mystere juif (Ka0a avagy a zsidó rejtély) cím! 
könyvét is.

A pszichologizáló, pszichoanalitikus szekunder irodalom is jelent"s he-
lyet kapott a recepcióban. F"ként angolszász, illetve német irodalomtudo-
mányos munkák dolgozták fel Ka0a írásait ebb"l a szempontból. Györ/y 
Miklós szerint ezek az elemzések „el"szeretettel hivatkoztak Ka0a szemé-
lyes frusztrációira, kiváltképp apa-komplexusára, s az apa személye és világa 
ellen való (…) lázadás[ra]” (Györ/y 1990: 36). A pszichologizáló interpre-
tációk bevonták a vizsgálódásba Ka0a naplóit, levelezéseit. A m!veket az 
apához f!z"d" problematikus viszony fel"l olvasó értelmezések egyik fontos 
szövege lett A levél apámhoz cím! írás. Az az elterjedt feltevés is a pszicho-
analitikus elemzésekhez köthet", miszerint a ka0ai írásmód az álommunka 
sajátosságait mutatja: Selma Fraiberg szerint gyakran egy, az író által lejegy-
zett álom vagy látomás képezi egy-egy töredék vagy történet kiindulópontját 
(Fraiberg 2008: 48).

Az eddig tárgyalt olvasatok közös vonása, hogy az író életrajzi adatait 
gyakran hívják el" elméletük támogatására azzal a feltevéssel, hogy „Kaf-
ka élete és írásai különlegesen szoros egységet alkotnak, (…) tehát az egyes 
életszakaszok feltárásán keresztül a m!vekhez is közelebb” (Müller 2006: 8) 

4 „Sein Werk schien die Schlagworte des Existenzialismus zu verdeutlichen: die Absurdität der 
Welt, die Angst, den Tod Gottes, das Nichts und den Ekel.” (Jagow–Jahraus 2008: 256).
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juthatnak. A magánszféra feltérképezése és a releváns életrajzi adatok fel-
használása számos esetben eredményezett érdekes, értékes megfontolásokat, 
miközben megkerülhetetlen elemévé vált a recepciónak. Az élettörténet be-
mutatását azonban nem egyszer úgy végezte el az éppen aktuális elmélet, 
hogy egyes, a bizonyítás szempontjából fontos életrajzi elemeket kiemelt, 
netán túlhangsúlyozott, másokat felületesen említett vagy egyszer!en ki-
hagyott: „az el"re adott elemek felhasználásával, válogatásával és megfelel" 
elrendezésével konstruált” (Joós 2007: 279) egy új történetet.

Az ehhez hasonló narratíva, újraírási stratégia sokkal intenzívebben, jel-
legzetesebben él a m!vek értelmezési módszerében, melyre maguk a szöve-
gek adhatnak okot: sajátosságuk, hogy hermetikusságukkal és értelmezési 
kihívásaikkal mintha úgy volnának „megalkotva, hogy mindenkor beállít-
hatók a bizonyítás összefüggéseibe” (Benjamin 2001: 142). A ka0ai m! jel-
legzetessége ugyanakkor abban is áll, hogy ezen hermetikus magját nem fejti 
(nem fejtheti) fel teljesen egyetlen értelmezés sem. Horst Steinmetz 1983-
ban írott, ötven évnyi Ka0a-kutatást összegz" szavaival élve: „a számtalan, 
s"t, a szó szoros értelmében megszámlálhatatlan értelmezés, interpretáció, 
elemzés (…) nagy mértékben gazdagította ismereteinket a szerz"r"l és élet-
m!vér"l; és mégis olybá t!nik, mintha a m!vek úgyszólván érintetlenek 
maradtak volna, mintha épp leglényegükhöz nem jutottunk volna közelebb” 
(idézi Müller 2006: 7).

A ’70-es évek elejét"l – mindezeket 1gyelembe véve, s átlépve az eddigi 
elemzési hagyomány elvárásait – a kutatás a m!vek mélységeinek kiaknáz-
hatatlanságát hangsúlyozza, s „az értelmezést mint olyat tematizálja” (Müller 
2006: 81). A szóban forgó, hermeneutikai problémákra koncentráló elem-
zések szerint „a Ka0a-szövegek ugyanúgy, mint bármely más írás, csak ép-
pen szokatlanul nagy mértékben, nem nyújtanak rögzített, az olvasó által 
passzívan befogadható értelmet, hanem meghatározatlanságokból és üresen 
maradt helyekb"l állnak. Az olvasó azzal, hogy ezeket az üresen maradt he-
lyeket értelemmel tölti ki, meger"szakolja a szöveg hermeneutikai struktú-
ráját, és az általa ismert tapasztalati mintákra redukálja azt” (Müller 2006: 
81). A m!vek tehát hermetikus zártságuk és hermeneutikai nyitottságuk mi-
att végtelen lehet"séget rejtenek magukban az értelemalkotás számára, így 
képviselhetik az ecoi nyitott m! – mely „mindig valami más látnivalót ígér”, 
„megújul és egyre mélyebb m!élvezetre ingerel” (Eco 1998: 136) – egyik is-
kolapéldáját. Eco maga így ír Ka0áról: „A jelentésrétegek nem egyértelm! 
formában adottak, nem rögzíti "ket semmilyen enciklopédia és nem vala-
mely világrenden nyugszanak. Ka0a szimbólumainak egzisztencialista, teo-
lógiai, klinikai, pszichoanalitikus stb. értelmezései csak részlegesen merítik 
ki a m!ben lev" lehet"ségeket: valójában a m! megmarad kimeríthetetlen-
nek és nyitottnak, mert többértelm!, tehát mert benne egy általánosan elis-
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mert törvények szerinti rendezett világ helyére olyan világ lép, amely a (…) 
többértelm!ségen alapszik” (Eco 1998: 82).

II. A Ka&a-próza enigmatikussága

Tézisem szerint tehát a ka0ai írásm!vészet gyújtópontja az enigmatikusság, 
s a m!vek imént ismertetett értelmezéseinek kiindulópontja minden esetben 
az interpretációk végpontja is egyben. Az írások hermetikussága nem egy 
nehezen érthet", bonyolult nyelvben gyökerezik (hiszen Ka0a prózastílusa 
– 8omas Mann szavait citálva – „lelkiismeretesen tárgyszer!, különösen 
részletes, korrekt és világos” [idézi Fraiberg 2008: 50]), hanem az elbeszélt 
jelenségek, alakok, szituációk, történések mibenléte (és azok „elbeszélhet"-
sége”) válik kérdésessé, maga a megkonstruált szövegvilág tételez"dik prob-
lémaként.

A feltevés meger"sítésére – miszerint a m!vek alapvet" sajátossága, hogy 
nem nyújtanak rögzített értelmet – Ka0a azon írásai szolgálhatnak, melyek 
saját munkáira reCektálnak. Kevés ilyet tartalmaz a Ka0a-korpusz, melyek 
közül Az ítéletr"l szóló „interpretációkban” találhatjuk meg a szempontunk-
ból fontos szöveghelyeket. Ka0a írói munkásságának egyik legjobban sike-
rült darabját vélte felfedezni e m!ben, így a hozzá kapcsolódó reCexiókban 
adhatta meg az általa sikerültnek vélt „irodalmi szöveg lényegi kritériumát” 
(Müller 2006: 12): a végs" értelemalkotás lehetetlenségét. Felice Bauernek 
egyik levelében így ír az elbeszélésr"l: „találsz az »Ítéletben« valamiféle ér-
telmet, úgy értem, valamiféle egyenes, összefügg", követhet" értelemet? Én 
nem, és megmagyarázni sem tudok benne semmit. De van azért a dologban 
valami furcsa”; majd kés"bb határozottan kijelenti: „Az »Ítélet« nem meg-
magyarázható” (idézi Müller 2006: 11-12). 

Ka0a a világ egyértelm!, bizonyossággal rendelkez" nyelvi leírásához ele-
ve szkeptikusan viszonyul: „a tényleges érzelem és a hasonlító leírás között 
tátongó szakadékot” feltételez, s úgy véli, „képtelenek vagyunk a dolgokat a 
nekik kijáró néven nevezni” (Müller 2006: 46). Ezt jól szemléltetheti az az 
életrajzi anekdota is, mely szerint Az átváltozás cím! elbeszélés 1915-ös ki-
adásakor Ka0a tiltakozott a f"h"s címlapon történ" megjelenítése, lerajzo-
lása ellen. Nem az értelmezéseknek, jelentés-artikulálásoknak feleslegessé-
gér"l vagy hiábavalóságáról van itt szó, hanem az egy, változhatatlan értelem 
lehetetlenségér"l s az ecoi értelemben vett „végtelen számú lehetséges olva-
sat felé nyitott” (Eco 1998: 103) m! lehet"ségeir"l, amit Ka0a így fogalmaz 
meg: „egy történet bels" igazsága soha nem állapítható meg általánosságban, 
hanem újra meg újra minden egyes olvasónak vagy hallgatónak magának 
kell azt meger"sítenie vagy tagadnia.” (Müller 2006: 31).
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Magukban a m!vekben is fellelhet" a – tág értelemben vett – interpre-
táció rögzíthetetlenségének, a (szöveg)világ többértelm!ségének gondolata. 
Az elrohanók cím! elbeszélés esetében egy hétköznapi esemény (az elbeszél" 
elképzeli, hogy egy éjszaka két ember fut felé) mutatkozik többféleképpen 
értelmezhet"nek: „ezek ketten talán csak szórakozásból kergetik egymást, 
esetleg mindketten egy harmadikat üldöznek, meglehet, ártatlanul üldözik 
az els"t, vagy az üldöz" épp gyilkolni akar (…), s hátha nem is tudnak egy-
másról, mindkett" csak úgy egymagában fut, haza lefeküdni, miért ne lehet-
nének éji vándorok is, és ki tudja, nincs-e az els"nél fegyver?” [Ka0a 1973: 
23]). Az ütés a nagy kapura címet visel" m! már nem egy esemény vagy 
cselekedet, hanem egy kézmozdulat „értelmét”, szándékosságát relativizálja. 
Az elbeszél" n"vére séta közben ráütött egy kapura: a gesztus miatt (amely 
lehet, hogy meg sem történt: „nem tudom, szándékosan ütött-e a kapura, 
vagy szórakozottan, vagy csak megrázta az öklét, és nem is ütött” [Ka0a 
1973: 399]) a testvérpár ellen hatósági eljárás indul. A Prométeusz cím! elbe-
szélés a mitológiai történet négyféle változatát parafrazáló összefoglalás után 
már az ismeretelméleti szkepszis szavaival zárul: „A monda a megmagyaráz-
hatatlant próbálja magyarázni. Mivel a valóságra épül, újra megmagyaráz-
hatatlanságban kell végz"dnie” (Ka0a 1973: 411). Ka0a regénytöredékeiben  
szintén megjelenik az értelmezés problémája: A per parabolájának magya-
rázataira reCektáló, pap által kifejtett interpretáció-felfogás a példabeszéd 
értelmezési módszerének szokatlanságáról tanúskodik: „Valaminek a helyes 
értelmezése és ugyanannak a dolognak a félreértelmezése nem zárja ki tel-
jesen egymást” (Ka0a 1984: 209). A levelezésekben Ka0a nyelvi szkepszi-
sére, a biztos közlés megkérd"jelezésére utaló példát találhatunk. Milenának 
címzett levelében a következ"képpen ír a szerz": „Franz hibás, F hibás, a te 
hibás, már nem, csend, mély erd".”5 (Ka0a 1977: 101)

Az értelmezési kihívásokat rejt" aforisztikus, parabolisztikus jelleg a szer-
z"i szándékból publikált szövegekre s a „t!zhaláltól” megmentett alkotások-
ra (elbeszélésekre, regénytöredékekre) bizonyosan érvényes, ám – Györ/y 
Miklós meg1gyeléseit el"hívva (Györ/y 1990) – megállapítható: nemcsak 
ezen írások, hanem minden Ka0a-szöveg (így a naplók és levelezések is) 
rendelkezik egyfajta „hozzáférhetetlen maggal”: „szinte veleszületett az a 
hangnem, amelyen m!veit és nem csak azokat, hanem a töredékeket is és 
mindennem! feljegyzését megírta. (…) gyakran zavarba ejti az olvasót a 
nehezen követhet", túlbonyolított vagy éppen ellenkez"leg: feltörhetetlenné 
tömörített okfejtés, példálózás” (Györ/y 1990: 11). Ka0a tehát „mindig és 
mindenütt tökéletesen tud ka0ául” (Györ/y 1990: 11): „furcsa, elemezhe-
tetlen, kezdet és vég nélküli prózakezdeményeket, novellisztikus helyeket” 

5 „Franz falsch, F falsch, Dein falsch, nicht mehr, Stille, tiefer Wald.” (saját fordítás)
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(Györ/y 1990: 11) tartalmazó naplói, levelei, különös állattörténetei, para-
bolái, regényei, azaz az összes, keze alatt íródott sor „egész életm!vön végig-
vonuló stiláris egységet” (Györ/y 1990: 11) mutat. Ezen írások egy közös 
vonásban érnek össze: a Ka0a-szöveg gyújtópontjában álló többértelm! ele-
mek biztosította felfejthetetlenségben.

III. Az értelmezés nehézségei A kastélyban

1. A szerepl!k identitásának hiánya

Vegyük hát górcs" alá ezeket a „katalizátorként funkcionáló” helyeket – a to-
vábbi vizsgálódásom tárgyát képez" regénytöredékben – A kastélyban. A m! 
a szerz" leginkább interpretált írásai közé tartozik; nem véletlen ez, hiszen a 
recepció számára ezen szöveg is rendkívül sokféleképpen felhasználhatónak 
bizonyult. Az értelmezések sora az – 1925-ben, Ka0a halála utána egy évvel 
publikált – els" kiadás Max Brodtól származó utószavával kezd"dött. Ebben 
Brod a saját, m!höz intézett kérdésére – „mit jelent a »kastély«, a maga kü-
lönös aktáival, hivatalnokainak kifürkészhetetlen hierarchiájával, szeszélye-
ivel, furfangjaival (…)?” – még a „»kegyelem«, (…) a Kabbala értelmében 
vett istenség” (idézi Müller 2006: 170) választ adja. A kérdés azonban ezzel 
nem t!nt megválaszoltnak, újra és újra aktuálissá vált. 

A szövegben nem csupán a kastély mibenléte mellé tehet" kérd"jel: már 
a f"szerepl" K.-nak s A kastély többi szerepl"jének alakja is értelmezési kihí-
vásokkal szolgál. Az identitás hiányát leginkább mintázó alak Klamm. Nevé-
nek többrét!sége (Klamm: sz!k, szurdok; klammern: hozzákapcsol, össze-
kapcsol; anklammern: odakapcsol; visszahatója: fogódzkodik, kapaszkodik; 
cseh jelentése pedig illúzió, csalódás [Fried 1989: 167]) összevillan változé-
kony alakjával. A regény azon szerepl"je ", akinek személyér"l nem tud sen-
ki semmi biztosat, külsejének milyensége állandó polémia tárgyát képezi; 
mint ahogyan az Olga következ", Klammról szóló elbeszéléséb"l ki is derül: 
„egyébként azonban változékony (…) Egészen másként fest, amikor a faluba 
érkezik, s megint egészen másként, amikor eltávozik; más, miel"tt sört iszik, 
és más utána; más ébren és más alva, más egyedül és más beszélgetés köz-
ben, s ami ezek után érthet": teljességgel más fönt a kastélyban” (Ka0a 1984: 
433). Klamm változatos megjelenítésének – a lány elmondása szerint – nem 
valami rejtélyes metamorfózis, különös átváltozás az oka, hanem az a meg-
1gyel"k néz"pontjának különböz"ségéb"l, az egymástól eltér" leírásokból 
ered: „abból a pillanatnyi hangulatból, a fölindulásnak abból a fokából, a 
reménynek és kétségbeesésnek abból a számtalan változatából származnak, 
amely a néz"t, aki ráadásul csak futólag láthatja Klammot, alkalomadtán el-
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tölti” (Ka0a 1984: 433). Olga a Klammhoz köt"d" poliszémiát a regény ösz-
szes, kastélyhoz tartozó hivatalnokára, a kastély egész hatóságára kiterjeszti. 
Szerinte „mindennek, ami »föntr"l« jön, több jelentése van” (Müller 2006: 
181). Michael Müller kiemelése jól összefoglalja Olga ezen véleményét: „[Bar-
nabásnak] már régen kapnia kellet volna (…) szolgálati öltönyt, már meg is  
ígérték neki, de az e/ajta dolgokban a kastélyban nagyon nehézkesek, s ami a 
legrosszabb, hogy az ember sosem tudja, mit jelent ez a huzavona; jelentheti 
azt, hogy (…), jelentheti azt, hogy (…), végül azonban jelentheti azt is, hogy 
(…). Pontosabbat err"l nem lehet tudni, csak hosszú id" múlva”. (A kastélyból 
idéz Müller 2006: 181)

A kastélyban olyan – a hagyományos interpretatív tevékenységet kizökken-
t" – szöveghellyel is találkozunk, ahol a regény alakja nemcsak a róla készült 
leírások különböz"sége folytán megy át változásokon, hanem a személy va-
lódi metamorfózisára kerül sor. K. egyik szolgája, Jeremiás furcsa szerzet. A 
másik segéd (Artúr) és Jeremiás külsejét tekintve alig lehet különbséget tenni 
köztük („mindkett" középtermet! volt, mindkett" karcsú, mindkett" feszes 
ruhában, arcban is nagyon hasonlítottak egymásra” [Ka0a 1984: 237.]), cse-
lekedeteik és viselkedésük is minden esetben megegyezik (K. egy helyen azt 
mondja nekik: „nem bírok különbséget tenni köztetek. Úgy is fogok hát bánni 
veletek, mintha egyetlen ember lennétek, és mindkett"töket Artúrnak foglak 
hívni (…) Ha Artúrt elküldöm valahova, mentek mind a ketten; ha Artúr-
nak munkát adok, végzitek mind a ketten” [Ka0a 1984: 244]). Azonban egy 
alkalommal, mikor K. Jeremiással találkozik, nem ismeri meg segédét: „Ki 
vagy te tulajdonképpen? – mondta K. hirtelen, mert mintha nem a segéd lett 
volna. Öregebbnek, fáradtabbnak, ráncosabbnak tetszett (…) Nem ismersz 
meg? – kérdezte – Jeremiás vagyok, a régi segéded. – (…) De egészen más 
a képed. – Mert egyedül vagyok – mondta Jeremiás – Ha egyedül vagyok, 
odavan a vidám 1atalság is” (Ka0a 1984: 497). Pár fejezettel kés"bb K. újra 
meger"síti iménti tapasztalatát: „Jeremiás, ha jobban megnézem, egy nem túl 
egészséges, öreged" 1ckó.” (Ka0a 1984: 516). A szolgákról els" megjelené-
sükt"l kezdve furcsa kép alakulhat ki bennünk. A földméréshez nem értenek 
(„ – Lehetetlen alakok vagytok! – mondta K. – Értetek valamit a földmérés-
hez? – Nem – mondták” [Ka0a 1984: 243]), szemtelen, hóbortosan infantilis 
viselkedésükkel állandóan terhére vannak K.-nak. Külsejükben is van valami 
furcsa („undorító ez az ellentét szinte jogászhoz ill", feln"ttes arcuk meg gye-
rekesen bolondos viselkedésük közt” [Ka0a 1984: 389]), magatartásuk bizarr, 
már-már állathoz hasonlatos: evéskor például Frida és K. lábánál ülnek, egy 
helyütt pedig a következ"képpen ír róluk Ka0a: „Még soha nem mostátok 
ki a vackaitokat – mondta K., nem haragosan, hanem inkább bizonyos jóin-
dulattal. Azok észrevették, kemény szájuk nyomban szétnyílt, kivillant szép, 
er"s, állati foguk, hangtalanul nevettek” (Ka0a 1984: 338). 
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Az animális vonásokkal rendelkez" lényeknek, a különböz" állatfajok hib-
ridjeinek, tehát „a pontosan meg nem határozott fajtájú állati lényeknek Kaf-
ka egész prózájában fontos a szerepe.” (Györ/y 1990: 33). Ilyen lény Az egy 
családapa gondja szerepl"je, ODRADEK, a Keresztez"dés félig macska félig 
báránya, a Jelentés az Akadémiának majomembere, az Egy kutya kutatásaiban 
szerepl" „légikutya” és Az átváltozás bogara; A perben állatias vonásokkal ren-
delkezik Leni is („a két ujj közt csaknem a legföls" ujjpercig ért az összeköt" 
hártya” [Ka0a 1984: 109]). A kastély segédeinek esetében Walter Benjamin 
meg1gyeléséhez kapcsolható jelenséggel találkozunk. Benjamin így ír: „hosz-
szan olvashatjuk Ka0a állattörténeteit, észre sem vesszük közben, hogy nem 
emberr"l van szó (…), ha névre bukkanunk, akkor riadtan pillantunk föl” 
(Benjamin 1980: 795). A regényben azonban emberi lényekr"l kapunk olyan 
meghökkent" képi benyomásokat, különös leírásokat, melyek a kezdetben 
róluk alkotott képet állandóan felülírják az olvasóban.

2. „K. h!s vagy szélhámos?”6 – a f!szerepl! alakja

K., a f"szerepl" – a Györ/y által jellemzett Josef K.-hoz hasonlóan „névtelen, 
arc nélküli 1gura”, „üres forma, amelyet a regény (…) parabolikus sokértelm!-
séggel tölt meg” (Györ/y 1990: 48). Vidékr"l jött, idegen ember, Mann vom 
Lande ", ahogyan azt segédeinek egy helyütt maga is kifejti: „Én itt idegen 
vagyok, és ha a régi segédeim vagytok, akkor idegenek vagytok ti is. Nekünk 
három idegennek, össze kell tartanunk” (Ka0a 1984: 244). A falu közvélemé-
nye s annak „szócsöve”, a kocsmárosné is kívülállónak tartja K.-t: „Nem való 
a kastélyból, nem való a faluból, egyszer!en semmi. De sajnos, mégis valami: 
idegen, olyasvalaki, aki fölöslegesen és mindenütt útban van, aki miatt foly-
ton vesz"dsége van az embernek” (Ka0a 1984: 280). A senkihez és sehová 
sem tartozó idegen, a „Jedermann” és a gyermektelen agglegény „prototípu-
sa” (Györ/y 1990: 48) a ka0ai h"söknek. Az „Akárki” szerepl"-típusok jel-
legzetes vonásaival K. rendelkezik is: már a neve is „éppen csak annyit mond, 
mint amit egy zsebkend"n vagy a kalap bels" peremén találunk anélkül, hogy 
általa aztán hitelesen azonosíthatnánk az elt!nt személyt” (Benjamin 2001: 
141), alakjáról nem szerzünk biztos ismeretet, „nincs pontosan meghatároz-
ható identitása, sem származása” (Bretter 1970: 105). Amennyiben 1gyelme-
sebben olvassuk a regényt, felt!nik, hogy K. mégsem egyértelm!en mond-
ható agglegénynek. Bár mint n"tlen ember kéri meg Klamm szeret"jének, 
Fridának a kezét, a lánykérés el"tt, A kastély bizonyos, els" olvasásra tán fel 
sem t!n" szöveghelyén már elhangzott, hogy n"s. „Még nem ismerem a gró-

6 Richard Sheppard kötetének címe.



95„D* %>?4,* $>3.=.,5(7(7 *2*7 4- %>?4,* K2*5*=*7L”

fot – mondta K. – Azt mondják, a jó munkát jól meg1zeti, igaz? Ha az ember 
ilyen messze elkóborol az asszonytól meg a családtól, legalább haza akar vinni 
valamit” (Ka0a 1984: 227) – hangzanak K. szavai. Nem csupán a f"szerepl" 
családi állapota, hanem foglalkozása (ti. földmér"sége) és a faluban tartózko-
dásának célja mellé is kérd"jel tehet". Már a regény felütésében furcsa módon 
értesülünk K. – állítólagos – megbízatásáról, vidéken betöltend" állásáról. 
Megérkezése estéjén mintha nem is tudná, hol van pontosan („Milyen falu-
ba tévedhettem? Hát van itt valami kastély?” [Ka0a 1984: 224]), pár sorral 
lejjebb már határozottan kijelenti: „egyébként vegye tudomásul, én vagyok 
az a földmér", akit a gróf hivatott ide” (Ka0a 1984: 224). Viszont amint ezen 
állításának ellen"rzése végett felhívják a kastélyt, az a válasz érkezik, hogy 
„nyoma sincs semmiféle földmér"nek” (Ka0a 1984: 226).  Pár perccel kés"bb 
érkezik az újabb telefon, melynek tartalmáról Schwarzer szavaiból értesü-
lünk: „Szóval tévedés? (…) Maga a hivatalf"nök telefonált? Különös, különös. 
Hogy magyarázzam meg a földmér" úrnak? - K. föl1gyelt. Szóval a kastély 
kinevezte földmér"nek” (Ka0a 1984: 227). K. tehát ekkor szerzett tudomást 
földmér"i megbízásáról, kés"bb, mint ahogyan azt " állította. 

K. múltjáról szóló ismereteink is hiányosak, a meglév"k valódisága pedig 
kérdéses. Azt is csak sejthetjük, hogy milyen szándékkal, egyáltalán szándé-
kosan jött-e a faluba (a regény elején úgy t!nik, csak odatévedt, máskor azon-
ban így nyilatkozik: „Mi csalhatott volna erre a sivár vidékre, hacsak nem az a 
vágy, hogy itt maradjak?” [Ka0a 1984: 386]). Az iskolaszolgai kinevezés után 
a narrátor (kinek helyzetér"l a kés"bbiekben szó esik majd) tudatja velünk, 
hogy K. Schwarzer felt!n" és 1gyelemfelhívó fogadtatása nélkül szeretett 
volna érvényesülni a faluban: „Schwarzer ostoba módon már az els" órában 
fölhívta a hatóság 1gyelmét K.-ra (…) Ki tudja, egy éjszakával kés"bb nem 
minden másként, nyugodtan, félig-meddig titokban történt volna-e; min-
denesetre senki sem tudott volna róla semmit, senki sem gyanakodott volna 
rá, legalábbis nem vonakodott volna t"le, hogy egy szép napon, mint vala-
milyen vándorlegényt, a színük elé engedjék; látták volna, hogy használható 
és megbízható, ennek híre terjedt volna a szomszédságban, és valószín!leg 
hamarosan beállhatott volna valahová szolgának” (Ka0a 1984: 419). A kér-
dés, földmér"-e K., nyitva marad. Ugyan a töredékben maradt regény utolsó 
lapjain található párbeszéd – amely a kocsmárosné és K. között zajlik le – a 
kérdésre adható negatív választ látszik er"síteni („– Mi vagy tulajdonképpen? 
– Földmér". – Mi az? – K. elmagyarázta; a kocsmárosné ásítozott közben. – 
Nem az igazat mondod. Miért nem mondod meg az igazat? – Te sem mondod 
meg” [Ka0a 1984: 592] – hangzik K. válasza), a dilemmán még mindig nem 
emelkedik felül.

Michael Müller szerint „ha sikerül kritikai távolságot kialakítanunk K.-
tól, fölismerjük, hogy mindig újabb és újabb szerepeket ölt – többek között 
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a földmér"ét.” (Müller 2006: 178). Ka0a ezt nem fedi fel olvasója el"tt, s"t, 
tudatosan formálta K.-t ilyen „ambivalens alaknak” (Müller 2006: 179). E hi-
potézis meger"sítésére Müller egy olyan, a regényb"l kimaradt szövegrészt 
citál, amelyben Ka0a egyértelm!síti K. az idáig lebegtetett alakját. A korábbi 
szövegváltozat 9. fejezetének végén a f"szerepl" a következ", róla szóló jegy-
z"könyvet olvassa: „Világos, hogy a földmér" nem szereti Fridát, s hogy nem 
szerelemb"l veszi feleségül. (…) Ez a tényállás. Különböz" módokon lehetne 
értelmezni a viselkedését: K. gyenge vagy buta, nemes lelk! vagy hitvány em-
ber színében is fölt!nhetne el"ttünk. Ám egyik jellemzés sem helytálló. Csak 
akkor juthatunk el az igazsághoz, ha pontosan végigkövetjük a nyomokat, me-
lyeket itt följegyeztünk, a megérkezést"l egészen a Fridával való kapcsolatáig. 
Ha így rábukkanhatunk a hajmereszt" igazságra, akkor persze még hozzá is 
kell szoknunk ahhoz, hogy elhiggyük, de akkor nem marad más hátra. Csakis 
a legmocskosabb fajta számításból környékezte meg K. Fridát, és mindaddig 
nem fogja elhagyni "t, amíg él benne valami remény, hogy számítása helyes 
(…)” (Müller 2006: 179). Müller szerint „Ka0a valószín!leg túl negatívnak, 
(…) túlságosan egyértelm!nek tekintette K. ilyen megítélését” (Müller 2006: 
179). Az értelmezés nyitottságának tudatos fenntartását er"sít" gondolat jól 
kapcsolható az eddig vázolt írói attit!dhöz (ti. ahhoz, hogy Ka0a „minden el-
képzelhet" óvintézkedést meghoz szövegeinek értelmezése ellen” [Benjamin 
1980: 798]) és a vizsgált szöveg egyéb, tágan magyarázható momentumához.

3. A szerepl!k interpretatív attit$dje

Ka0a elbeszéléseinek, regényeinek szerepl"i a történet során gyakran hir-
telen kerülnek új, meglep" szituációkba. A perben és Az átváltozásban „va-
laki felébred, és egészen más állapotban találja magát, mint amikor elaludt” 
(Györ/y 1990: 36), továbbá az Egy falusi orvosban is „álmából verik fel a 
h"st, hogy olyan kihívásnak engedelmeskedjen, amely életét végletesen ki-
zökkenti.” (Györ/y 1990: 64). A szerepl" a történet során próbálja feldolgoz-
ni, értelmezni az új, nem várt, fordulatot hozó helyzetet. A kastélyban sincs 
ez másképp: újabb és újabb események, információk hatnak a szerepl"kre, 
szakadatlan újrakontextualizálást vonva ezzel maguk után. Ezen interpretatív 
hozzáálláshoz értelmezend" kódként nem egy jól bevált szemiotikai rendszer 
járul, sokkal inkább a kétes jelek világa7, így a félreértelmezés lehet"sége hatja 
át az egész regényt. Ilyen többértelm! jel Frida gesztusa is, aki „föntr"l, az 
ablakból tétován intett egyet a kezével”, ám mozdulatáról „még azt sem lehet 
biztosan tudni, mi volt ez, tilalom vagy köszöntés” (Ka0a 1984: 414). K. szá-

7 A szemiotika jelent"ségét A perben Ritchie Robertson vizsgálta.
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mára – s még A per Josef K.-ja számára is – más, vele érintkez" szerepl" ru-
hája szolgál kitüntetetten fontos jelként: Josef K. esetében „mivel az "rök nem 
normális egyenruhát viselnek, [a f"szerepl"] nem nagyon hajlandó komolyan 
venni "ket” (Müller 2006: 93). A kastélyban a beteg n" „ruhájának »selymes 
fényt adott« a besüt" holdvilág” (Müller 2006: 176), Barnabás viselete pedig 
„1noman és ünnepélyesen hatott, mint a selyem” (Ka0a 1984: 248). K. ezért 
éppen e két emberben véli megtalálni azt, aki kit!nik a többi falubeli közül: 
a kastélyhoz tartozhat, s így el is vezetheti "t oda. K. „értelmezései [azonban] 
tévútra visznek: [Barnabás] nem a kastélyba vezeti "t (…), hanem szülei sze-
gényes hajlékába” (Müller 2006: 77). K. tehát – mint azt be is vallja – „hagyta, 
hogy megb!völje Barnabás feszes, selyemfény! zekéje” (Ka0a 1984: 259).

A regényben megjelen" levelekhez köthet" egy másik, egészen egyértel-
m! interpretatív tevékenység: a – szó szerinti – olvasás és félreolvasás. Az 
els" levél értelmezésénél a f"szerepl"nek „megismételt olvasás, egyfajta close 
reading szükséges” (Müller 2006: 175) ahhoz, hogy kibontsa a benne foglalt 
üzenetet. A szoros olvasás, „a gondos »elemzés«” (Müller 2006: 175) végez-
tével  K. azt állapítja meg, hogy a szöveg „nem egységes” (Müller 2006: 175), 
„ellentmondások vannak benne” (Müller 2006: 175). Kés"bb a levelek üzene-
tének értelmességét illet"en még radikálisabb álláspontra helyezkedik: „a le-
veleket helyesen megítélni lehetetlen, mert értékük folyton változik, egyszer-
re számtalan megfontolásra adnak okot, s hogy melyiknél állapodik meg az 
ember, az pusztán a véletlenen múlik, így tehát a vélemény is csak esetleges” 
(Ka0a 1984: 494). A történet végtelenül ironikus fordulata, mikor kiderül, 
hogy a levelek régiek, nem személyesen K.-hoz szólnak („régi, értéktelen le-
velek, találomra húzták ki "ket egy halom ugyanilyen értéktelen levél közül” 
[Ka0a 1984: 442]); tehát funkciójuktól és a közlés médiumának szerepét"l 
megfosztattak, hiszen semmi információt nem közölnek.

A kastélyban megjelen" képek kapcsán megint csak a szerepl"k fejtegeté-
seit olvashatjuk, továbbá A perben is tetten érhet" a befogadói magatartás. 
Josef K. a bírók portréját, Titorelli képeit, Elza fényképét és a dómban lév" 
freskókat vizsgálja meg alaposabban, A kastély K.-ja pedig a várnagy mellké- 
pét és egy, a kocsmárosné tulajdonában lév", „régiségt"l megfakult, össze-
vissza töredezett, elny!tt, foltos kép[et]” (Ka0a 1984: 314) vesz szemügyre. 
A kompozíciók, felvételek megtéveszt"ek: a bírók a portré készítésekor va-
lójában nem aranyozott trónszéken ülnek (mint ahogyan az a képen látszik), 
hanem konyhaszéken és lópokrócon; a Leni képolvasata szerint szelídnek és 
kedvesnek t!n" Elza valójában „nem szelíd és nem is kedves” (Ka0a 1984: 
108); Titorelli két alak attribútumait is magán visel" ábrázolása („ez volta-
képpen az igazság és a gy"zelem istenn"je egy személyben” [Ka0a 1984: 143] 
– mondja a fest") mégis egy harmadik allegorikus alakra hasonlít leginkább 
(„alig is emlékeztetett már az igazság istenn"jére, de a gy"zelemére sem, most 
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inkább szakasztott olyan volt, mint a vadászat istenn"je” [Ka0a 1984: 144 
]); s a kocsmárosné fotóján megjelen" 1atalember sem „egy deszkán fekszik, 
nyújtózkodik és ásít” (Ka0a 1984: 315), ahogyan azt K. gondolta, hanem ma-
gasugrást végez. A képek estében is tetten érhet" tehát a jelentéstulajdonítá-
sok félresikerültsége.

4. Az elbeszél!i perspektíva

Friedrich Beissner volt az a kutató, aki Ka0a szövegeiben az elbeszél"i beál-
lítódást els"ként próbálta meg de1niálni; s a m!veken végighúzódó, az olva-
sókat és a szerepl"ket egyaránt érint" értelmezési nehézségeket ezzel az elbe-
szél"i pozícióval, azaz a narrátor és a szerepl" azonos néz"pontjával kezdte 
magyarázni. Hipotézise szerint „hogy szakadatlanul próbálkozzunk az értel-
mezéssel, már az a perspektíva is rákényszerít, amelyb"l elbeszélik a regény 
történését. (…) Ellentétben számos modern elbeszél"vel, akik (…) minden-
tudásra tartanak igényt, Ka0a (…) az elbeszél" szabadságát minimálisra szo-
rította” (Müller 2006: 83). Beissner azt állítja, hogy az elbeszél" megszólalása 
csupán a f"szerepl" bels" világának bemutatására korlátozódik, a történet 
elmesélésekor a narrátor „nem küls" pozíciót foglal el” (Müller 2006: 173), 
így „nem marad számára hely másutt, csakis a f"h"sének a lelkében: önma-
gát beszéli el (…), földmér" K.-vá változik át” (Müller 2006: 173). Emiatt K. 
értelmez"i nehézségeit az olvasó is megéli: " is a ködös értelm! szöveghelyek 
megfejtésével foglalatoskodva halad el"re a szövegben.

A perben Ritchie Robertson, A kastélyban pedig Michael Müller is rámu-
tatott azokra a szöveghelyekre, amelyek a fenti állítás cáfolatát eredményezik. 
Robertson szerint „a perspektíva [ennél] sokkal lazább vezetés!”, bizonyos 
jelenetek „csakis az elbeszél" látószögéb"l közvetít"dnek” (Müller 2006: 83), 
a narrátor nem egy esetben „distanciálja magát K. perspektívájából” (Müller 
2006: 83), azaz Ka0a „egyértelm!en távolságot teremt a f"h"s és az elbeszél", 
illetve az olvasó perspektívája között” (Müller 2006: 84). A szöveg az olvasót 
így nem arra sarkallja, hogy átélje a f"szerepl" z!rzavarát, „megélje vele sza-
kadatlan értelmezési próbálkozásait” (Müller 2006: 84); a narrátor több helyen 
inkább leleplezi h"sét és annak furcsa következtetéseit, meglátásait, hiszen az 
számos alkalommal „tudomásul vesz szó nélkül olyan képtelenségeket, ame-
lyek az olvasónak annál inkább szemet szúrnak” (Györ/y 1990: 67).  A befo-
gadó így nem csak a szöveg értelmezési nehézségeivel kénytelen megbirkózni, 
hanem kett"s feladat hárul rá: A per esetében „nemcsak a bíróság[ot kell meg-
értenie], hanem azt is, ahogyan Josef K. a bíróságra reagál.” (Müller 2006: 90). 

Az olvasó A kastélyban is „többnyire K.-val egyid"ben fedezi föl (…) a 
kastély világát, ez azonban nem jelenti azt, hogy ugyanúgy kell értelmeznie 
ezt a világot, mint a f"szerepl"nek.” (Müller 2006: 174). Nem valószín! pél-
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dául, hogy a kastélyból származó írásokat a befogadó úgy interpretálja, aho-
gyan K. e levelek szövegeit értelmezi. Azt, hogy a narrátor perspektívája nem 
esik egybe a f"szerepl" látásmódjával, az bizonyítja, hogy „számos olyan hely 
akad a regényben, ahol a távolságtartó elbeszél"t vehetjük észre, azt, akinek 
köszönhet"en az olvasónak perspektívája nyílik K.-ra” (Müller 2006: 174); 
illetve az is tanúbizonysága lehet a distanciált elbeszél"nek, hogy az olvasó 
olyan elbeszéléseknek is tanúja lehet, amelyekr"l K. valamilyen okból nem 
értesülhet. Ilyen szöveghely például a Bürgel-jelenet: mialatt mi a hivatalnok 
földmér"höz intézett szavait olvastuk, „K. aludt, s abból, ami történt, nem ért 
el hozzá semmi.” (Ka0a 1984: 541).

IV. A ka&ai szöveg „arkhimédészi pontja”8

Végezetül térjünk ki arra, hogy az író parabolisztikus, enigmatikus szövegei 
hova (és oda mi módon) vezethetik el a befogadót. Ka0a kitüntetetten fontos 
m!faja a parabola. Nemcsak aforizmáiban, állattörténeteiben, de elbeszélése-
iben, hosszú prózáiban – így a regényekben – is meg1gyelhet"ek a parabo-
lisztikus, már-már költ"i beszédmód sajátosságai. Arra, hogy az olvasó ezen 
szövegek olvasásával milyen értelemhez igyekszik eljutni, s – azzal szemben 
– melyik az az „arkhimédészi pont”, amelyre az írások kifutnak, 8eo Elm 
egyik, parabolákról szóló, ám  esetünkben termékeny módon felhasználható 
írásából deríthetünk fényt. A szerz" A parabola mint „hermeneutikai m!faj” 
címet visel" tanulmányában a m!faj történetében – egyéb kortársával együtt 
– kitüntetett helyre sorolja Ka0át. Elm szerint ezek a parabolikus írások a 
transzparens, egyértelm!, az egyetlen helyes jelentést megcélzó parabolák ha-
gyományában cezúra helyét jelölik: „az olvasót nem vagy nem csak pozitíve 
megfogható értelemhez vezetik el, hanem önmagához mint értelmez"höz ve-
zetik vissza” (8omka 1998: 111).

A bevett értelmezési, megértési minta alapján interpretálandó szövegek, a 
hagyományos, felvilágosodás kori parabolák olvasásakor „a szöveg sehol sem 
gátol (…); az olvasó akadálytalanul közeledik a didaktikai célhoz, az általá-
nos észmaximához” (8omka 1998: 115). Ezen megértési mód alkalmazása 
predesztinálja Ka0a hermetikus szövegeit arra, hogy olvasója – értelmezési 
nehézségeket szolgáltató helyekbe ütközvén – az els" fejezetben felvázolt in-
terpretációk valamelyikét véli felfedezni az írások hátterében. Mivel Ka0a pa-
rabolisztikus, homályos helyeket tartalmazó szövegei – így az általam vizsgált 
regénytöredék – egy pozitív, jól megragadható, élesen körvonalazható tárgy 
helyett „önmagát tematizálja” (8omka 1998: 117), Elm modern parabolák-

8 A kifejezést Ritchie Robertson használja (Müller 2006: 81)
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ról szóló megállapítását el"hívva megállapítható: „az olvasás és megértés fo-
lyamata csak akkor futhat le a befogadó megelégedésére, ha a szöveget saját 
hermeneutikai elvárási attit!dje ellenében olvassa, vagyis, ha maga az érte-
lemelvárás, a célelv! gondolkodás ismerszik meg problematikus tárgyként, 
nem pedig valamely vélemény vagy valamely gondolati tartalom.” (8omka 
1998: 116) Ez az a jelenség (ti. az értelemelvárás, értelmezés mint problema-
tikus tárgy), amelyet A kastély fenti bemutatásakor szem el"tt tartottam, s 
amellyel minden Ka0a-m! befogadásakor találkozhatunk.
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Tórizs Eszter

Életleltár
Variációk önéletrajzra József Attila alkotásaiban1

Inventory of Life. Variations to Autobiography in the Late Works of Attila József

8e topic of this paper is connected to the straightest form of the individual’s portrayal, 
which is the autobiography. 8is is studied in the mirror of Attila József ’s autobiographical 
pieces in the 1rst half of the 20th century. As a 1rst step, it makes attempts to discover 
the attitudes of the ancestors and of the contemporary generation in connection with the 
autobiographies. On the bases of these, it tries to describe a proper judgement, which 
had been generally accepted in that era. 8e two kinds of formal devices in the oeuvre 
of József are analysed with the help of his two works. Firstly, it examines the prosaic 
tools of the Curriculum Vitae and secondly it investigates the poetic strategies of Kész a 
leltár. 8e theoretical background is partly given by the views of Philippe Lejeune about 
the autobiographies, and partly by the ideas of the deconstruction primarily related to 
the writings of Paul de Man. Certain ideas of Friedrich Nietzsche – about history, about 
the di/erences between the existence of human beings and animals as well as about the 
dichotomy of reminiscence and forgetting – are also employed. In the paper it becomes 
clear how József applies di/erent formal tools and certain autobiographical masks. 
Besides this it points out the possibilities which are given to the individual in order to 
understand his own course of life. 

A dolgozat témája a szubjektum megrajzolásának legdirektebb formája, az 
önéletírás, melynek alakulását a huszadik század els" felében vizsgálja József 
Attila önéletrajzi ihletés! munkáinak tükrében. Külön 1gyelmet szentel azok-
nak a sajátosságoknak, melyek újító, alakító hatással voltak az élettörténet pa-
pírra vetése szempontjából. A formaújító kezdeményezések mellett – ame-
lyek között kiemelked" a verses önéletrajz – lényeges tényez"ként szolgálnak 
a kortársak ellenszenvet sem mell"z", vagy éppen bens"séges ragaszkodást 
mutató hozzáfordulásai az önéletrajzok megalkotási kényszeréhez, kötelessé-
géhez. József Attila, a magyar kés" modern költészet kiemelked" képvisel"je-
ként beilleszthet" az önéletrajzi alkotók sorába. A költ"i életm!höz szervesen 
kapcsolódik szubjektum történetének narrativizálása, mely a kései költészet-

1 A szöveg e verziója terjedelmi okokból az eredeti dolgozat három f" fejezete közül – a Curri-
culum vitae, a Kész a leltár cím! vers, illetve a Szabad-ötletek jegyzékének értelmezése, elemzése 
– az els" kett"t helyezi fókuszába, bizonyos pontokon rövidítve azokat.
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ben mutatkozik jelent"sen meg, ahol az önéletírói attit!dnek identitásformá-
ló és identitáshelyreállító tétje van.

1. Önéletírás a 20. század magyar irodalmában

Az én történetének, életének papírra vetése, az autobiogra1kus beszédmód 
egyre többször nyer teret a huszadik század második évtizedét"l kezdve az 
alkotói szándékok között. Addig soha nem látott mennyiségben jelennek meg 
írói naplók és önéletírások (Szávai 1978: 52). A közös nevez", amely a szerte-
ágazó megvalósítási formákat összekapcsolja, az eltérés. Eltérés az önéletírá-
sok múltban kialakított konvencióitól, szabályrendszerét"l, amelyre a m!faji 
paletta bizonyos irányai kínálnak megfelel" teret. Kitérések 1gyelhet"k meg 
a szigorúan vett, kronologikus és koherens öníró prózától a 1kciót képvisel" 
regények felé, az esszék felé, a líra felé, illetve az olyan elgondolások felé, mi-
szerint az élet különböz" id"pillanataiban írt – nem felétlenül az én történe-
tének megörökítésére szánt – szövegek egymás mellé helyezése funkcionálhat 
önéletírásként.

József Attila tehát egy olyan szellemi közegbe léphetett be az 1920-as évek-
ben, amely korántsem ítélte az önéletírásokat az irodalmi m!fajok margójára; 
s"t igyekezett azt beemelni olyan megvalósulási alakulatokba is, amelyekben 
eddig ritkán ölthetett az önéletrajz formát. Az autobiográ1a történetében 
mindig is ritkaságot képviseltek azok az alkotások, melyek nem a prózai meg-
nyilatkozást választották, hanem lírai keretekben meséltek az élettörténetr"l. 
Az egyik termékeny hatás éppen a nem szokványos forma, a líra fel"l éri a 
kés"bbiekben az önéletírásokat. A prózán belül szintén jelen van a megújulási 
tendencia, melyben a regény szolgál ihlet"ként az önéletírások megírásakor. 
Bár a viszonyt általában ellenkez" irányból szokás megközelíteni: a hangsú-
lyos az, hogy miként termékenyíti meg az önéletírás a regényt. A kapcsolat 
az ellenkez" oldalról is sokat sejtet", hiszen arra is érdemes fel1gyelni, hogy 
mivel gazdagodhat egy önéletírás a regénnyel való találkozás során. Hasonló-
an gyümölcsöz" átfedés jöhet létre az önéletrajz és a szociográ1a kett"séb"l. 
A kor általános befogadói helyzetét értékelve Mekis D. János emeli ki a tényt, 
miszerint az önéletírásokat – pontosan a más irányba, a 1kcionalitást kép-
visel" alkotásokba való áthajlások miatt – gyanakvás övezi, méghozzá az a 
gyanakvás, amely „a faktualitás játékszabályait megszegve a valószer!ség ha-
táskelt" elemeit, topikáját ismeri föl az e csoportba tartozó m!vekben” (Mekis 
2008: 298). Ennek ellenére nagy számban képviseltetik magukat az önéletrajzi 
m!vek a magyar irodalomban, vagyis mutatói annak, hogy az önéletrajzi be-
szédmód mennyire korszer! és progresszív jelenségként volt jelen a korban. 
Az alkotások nem egyszer! leképezései, mechanikus felsorolásai a valóság 
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történéseinek, hiszen fontos szerephez jut bennük a stílus, a retorika, tehát a 
poétikai megformáltság (Mekis 2008: 299).

Az önéletírás és más m!faji, m!nemi területek lehetséges összefonódá-
si pontjainak színes palettáját mutatják: Kassák Lajos Egy ember élete cím! 
m!ve; Babits Mihály Keresztülkasul az életemen cím! gy!jteményes esszé-
önéletírása; Németh László szintén gy!jteményesen összefésült önéletraj-
zi könyve Homályból homályba címmel; vagy Illyés Gyula szociográ1ája, a 
Puszták népe; Márai Sándortól az Egy polgár vallomásai; de nem hagyható ki 
a sorból Kosztolányi Dezs" A szegény kisgyermek panaszai cím! kötete, illet-
ve Szabó L"rinc Tücsökzenéje sem. A szabványos kereteket megbontó sorba 
minden kétség nélkül beilleszthet" József Attila lírai önéletrajzával, a Kész 
a leltár cím! versével, vagy a Szabad-ötletek jegyzékének pszichoanalitikus 
konstrukciójával.

Azokban az évtizedekben, melyekben József Attila alkotott, aktuális kér-
désként volt jelen az önéletírás megalkotásának milyensége, viszont minden 
m!vész próbálkozása más eredményre jutott a m!fajjal kapcsolatban. Babits 
Mihály teljesíthetetlen kényszernek, az olvasó untatásának érezte létrehozá-
sát2, ahogy Kosztolányi sem hagyományos formában – hiszen versben és egy 
gyermek szerepét magára öltve – mondja el élete történetét A szegény kis-
gyermek panaszainak lapjain3. A versbeli megvalósítások sorába illeszthet" a 
Kész a leltár, vagy a Születésnapomra önéletírása József Attila tollából, a prózai 
sorba pedig a Curriculum vitae állítható, és valahová a kett" közé, a próza és 
a líra közé helyezhet" el a Szabad-ötletek jegyzéke. A Curriculum vitae jobban 
belesimul a hagyományos színreviteli megoldások közé, míg a versbeli alko-
tásmód a korszak újító törekvései közé illeszthet". Egyfel"l jelen van József 
Attila alkotásaiban az irónia alakzata, amelyet Márai önéletrajzi ihletettség! 
alkotásai sem nélkülöznek; másfel"l pedig az a hozzáfordulási mód, amelyet 
Kosztolányi és Babits idézett meg az önéletrajz versekb"l való építkezésével 
kapcsolatban.

2. Modernség és önéletrajz kapcsolódása 
József Attila alkotásaiban

A hagyományos önéletírói attit!ddel megalkotott szövegek általános céljának 
tekinthet" az én önmeghatározása, amelyre az én élete történetének elmondá-
sával tesz kísérletet. Az önéletrajznak szükségképpen meg kell kapaszkodnia 
a valóság statikus darabjaiban, de csakis ilyen, radikálisan referenciális ele-

2 Lásd 1. a-c mellékleteket.
3 Kosztolányi véleményét err"l lásd a 2. a-b mellékletben.
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mek segítségével a szubjektum nem képes meghatározni önmagát. Az egyéni 
történelem megírása nem feltétlenül összeegyeztethet" a valós, ténylegesen 
megtörtént eseményekkel. Elég pusztán az emlékezet szelektáló ténykedését, 
vagy a valós tények szubjektív felhasználását említeni.

Egy költ", vagy egy író számára az önéletírás többé-kevésbé az életm! ré-
sze: megírták, rögzítették életüket, hol felkérésre, hol hivatalos használatra, 
hol magáncélra. Nagyon ritkán tették versben mindezt. Jelent"ségük azonban 
kevésbé t!nt ki egy verseskötet, vagy nagyregény mellett. Amint a mellék-
letek alkotói kommentárjaiból is kiderül, az önéletírások margóra kerülése 
nem írható csupán az irodalomtörténészek, vagy a kritikusok számlájára. Az 
önéletrajzok íróinak is nagy szerep jutott benne. Az alkotások rangsorolása, 
értéke, vagy, ha úgy tetszik, lényegessége egy életm! szempontjából, változó 
állásfoglalásokra adott alkalmat az irodalmi modernség megjelenésével.

A modern jelz" mibenlétének, pontos meghatározásának problematiká-
ja rendkívüli téttel bír az újonnan megjelen" lírai módozatok feltárásában. 
A szubjektumfelfogás megváltozása a bens"ség narrativizációs kényszerét 
foglalja magában; a tárgyiasság poétikai kifejez"dése átírja a romantikus 
referencialitást és mimézist; a nyelv problematizációja pedig megkérd"je-
lezi az átlátható és a valóságot teljesen fedni képes nyelvet, s"t pontosan a 
nyelvben látja azt az er"t, amely megteremti a homályt, bírálja a tökéletesen 
felfejthet" jelentést. A modernség sajátja egy, a korábbiaktól eltér" id"szem-
lélet, amely a mindenkori jelenben artikulálódik szemben a történetiséggel. 
(de Man 2002)

A szubjektumnak, mint olyannak a diskurzussá válása a lírában a 
modernitással nyert létjogosultságot (Bókay 2006: 19-20), így megteremtve 
az én kimondásának lehet"ségeit, ehhez kapcsolva a feltételezést, miszerint a 
bels" történések örvényl" forgataga rendelkezik egyfajta struktúrával, amely 
megírható, versbe foglalható. Ahogy Babits megfogalmazza A lírikus epilógja 
cím! versében: „Csak én birok versemnek h"se lenni, / Els" s utolsó min-
denik dalomban…” (Rozgonyi 1971: 57) A szubjektum így a kimondás, a 
narrativizáció mentén teremt"dik, egyfajta önigazolásként hozza létre azt az 
én-formációt, amelyben önmagát látni szeretné. Azzal, hogy az alkotásban a 
szubjektum, vagyis a költ"i én valamilyen formában narrativizálódik, meg-
nyílik az út az önéletírás mint m!faj el"tt is. Az önéletrajz megalkotásának 
tétje túlmutat a szubjektum életeseményeinek egyszer! rögzítésén, hiszen a 
történések leírása, illetve az ezeknek való értelemadás egy, az én által a saját 
életér"l leképezett identitáskonstrukciót vázol fel. Éppen ezért nem helytálló 
a feltevés, miszerint az önéletírás az irodalmi m!fajok, alkotások képzelet-
beli ranglétrájának legalsó fokán helyezkedne el, ahogy azt Paul de Man is 
megjegyzi: „…mintha a referencialitás, a reprezentáció és a diegézis egy egy-
szer!bb módozatához tartozna.” (de Man 1979: 920) A hangsúly a 1kcióval 
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szemben a referencia többletén van, amely azonban nem mutat közvetlenül 
az irodalmi értékt"l való eltávolodásra. Pontosan az önéletrajzi eljárás adja 
a poétikai megformáltságot azzal, ahogy az egyén szelektál, értelmez, ahogy 
bizonyos életeseményeket ugyanarra a pontra vezet vissza. „Minden ember 
beszámolója életér"l, ahogy ír vagy gondolkodik err"l, a valóságos tények 
szimbolikus elrendezése.” (Bókay–Jádi–Stark 1982: 89)

Az élettörténet rögzítése azonban nem minden esetben társul pozitív ér-
tékekkel. Nietzsche a görög jósda feliratát említi követend" példaként arra 
az estre, ha a történelem, a múlt korántsem termékeny veszélye fenyeget. Az 
„Ismerd meg önmagad!” 1lozó1ája mutatja érvelésében az utat, ahogy a görö-
gök megtanulták szervezni a káoszt, „mégpedig úgy, hogy a delphoi tanítást 
követve önmagukra, vagyis valódi szükségleteikre eszméltek vissza, s látszat-
szükségleteiket hagyták elhalni. […] Ez a példázat mindnyájunknak szól: 
mindenkinek meg kell magában szerveznie a káoszt, hogy visszaeszméljen 
valódi szükségleteire.” (Nietzsche 1989: 98). Az önéletrajzok a modern elgon-
dolásokban pontosan ilyen célra próbáltak törekedni. Vagyis megpróbálták 
papírra vetés által szervezni a káoszt – ahogy Nietzsche mondja – tehát meg-
próbálták a heterogén bels" tartalmakat a felejtés és az emlékezet kett"sségé-
ben megragadni.

Az id"szemlélet – mely a jelen pillanatnak juttat kitüntetett szerepet – any-
nyiban képviselteti magát az önéletírások szerkezetében, hogy az írás aktusa 
a jelen id"pillanat része, és mint ilyen felértékel"dik, hiszen ebb"l a szögb"l 
nyernek értelmet a múlt eseményei. Ez a narratív konstrukció hordozza egy-
szersmind az egyik elkülönít" jegyét az önéletírásoknak a történeti, illetve 
a 1kciós narratívától4; de mindemellett látható rajta az a törekvés is, amely 
megpróbálja elhatárolni az alkotást a megel"z"t"l, paradox módon a múltat 
egyfajta múltnélküliségt"l vezérelt szempontrendszerben véli megragadha-
tónak. Természetesen ezzel együtt nem állítható, hogy a modern szemlélete 
el"tt más lett volna az önéletírások struktúrája, csupán az, hogy ez a m!faj 
tökéletesen beleilleszkedett a modern elgondolásokba a maga narratív szer-
kezetével.

József Attila tárgyias költészetének korábbi szakasza kizárta a személyesség-
nek azt a fajta jelenlétét, melyet egy önéletírás megkövetel. A kései költészet-
ben azonban újra teret kap vallomásosság és a privát történet a költ"i beszéd 
tényleges életrajzi tényekb"l való építkezése által, viszont mindebb"l hiányzik 
az egészelv!ség. „A szubjektum nem koherens, legfeljebb folyton koherenci-

4 H. Porter Abott foglalkozik a kérdéssel tanulmányában: „Míg a 1kcionális narratíva a történet 
utolsó eseményével végz"dik, a történeti elbeszéléseknek pedig nincs végérvényes lezárása, az 
autogra1kus narratíva (az önéletírás) befejezése maga az írás.” (Abott, H. Porter 2002: 286-
287).
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ára, egész-ségre vágyik […] történeti és nem történeti szel/ragmentumok, il-
letve integrálhatatlan, destruktív bels" elemek leküzdésének vagy általuk való 
legy"zetésének történeteként, helyzeteként jelentkezik.” (Bókay 2004: 148)

József Attila kései, önmeghatározó alkotásainak jellegzetessége a 
jelencentrikus szemlélet. Központjukba a költ"i szubjektum kerül, amely már 
nem a történetiség és a társadalom fel"l vizsgálódik, hanem egyetlen ember 
sorsa a hangsúlyos; az egyén saját maga fel"l képz"dik, egy bels" és nem egy 
küls" tényez" fel"l. Így a modernség jelen pillanat felé való orientációja az 
értelmez" szubjektum fel"l íródik az önéletrajzba: „…a változóan állandó a 
költ" saját énje lesz.” (Bókay–Jádi–Stark 1982: 89) A jelen fel"l értékel"dik a 
múlt, a versek is egy aktuális jelendarabot rögzítenek a maga pillanatnyisá-
gában, így a történetiség maximum a visszaidézett pillanatban él, de minden 
esetben a jelen fel"l nyer értelmet.

3. A hagyományos önéletírás: Curriculum Vitae

Az önéletrajz formai hagyományai els"sorban prózai szövegeket, egyes szám 
els" személy! elbeszélést, magánéleti indíttatást feltételeznek. Persze létezik 
verses önéletrajz a megszokottak mellett, Wordsworth tollából, és létezik 
harmadik személy! önéletírás Caesar tolmácsolásában. Ezek azonban ele-
nyésznek a nagy mennyiség! prózai alkotás fényében, f"leg, ha az átlagember 
önéletírását is 1gyelembe vesszük, amely természetesen nem a lírai szerkesz-
tésmódjáról ismert.

A Philippe Lejeune által elemzett általános önéletrajz de1níció illik József 
Attila önéletírására, hiszen a m!: „Visszatekint" prózai elbeszélés, amelyet va-
lódi személy ad saját életér"l, a hangsúlyt pedig magánéletére, különösképp 
személyiségének történetére helyezi.” (Lejeune 2003: 18) A szerz" elméleti kö-
rébe tartozik az önéletírói paktum fogalma, melyet jelen esetben a cím, illetve 
az alkotás végén szerepl" aláírás szentesít. A paktumnak megfelel"en nincsen 
elkülönböz"dés a szerz", az elbeszél" és a f"h"s hármasa között, hiszen kötött 
valamelyest a forma: egy állás elnyerésére irányul. Azonban az írás belátha-
tóan nem a klasszikus állásinterjúra benyújtható szövegek tartalmi követel-
ményeinek megfelel" munka, hanem az identitáskeresésnek, a szubjektum 
helyreállításának dokumentuma.

Az önazonosság megképzése az emberek esetében kett"s vonal mentén 
történik. Vagyis elkülöníthet" egy kora-gyermekkori identitásalap, amely kez-
dett"l fogva m!ködik, szoros kapcsolatban az anya személyével (Bókay–Jádi 
1983: 266). Az alap képz"dik így, mely biztosítja a folytonosságot az egyén 
tudatában; az azonosulási folyamatot a csecsem" én és az id"ben kés"bbi én-
alakulatok között. Utóbbiak réteges szerkezetben rakódnak az eredeti mag 
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köré, integrálva az újonnan kialakuló személyiségjegyeket. Az identitásnak e 
formája a küls" tényez"kkel általában szembehelyezkedik, hangsúlyozva ez-
zel az én egyediségét. A másik vonal a társadalomhoz köthet": a gyermekb"l 
feln"tté válás folyamatában alapkövetelményként jelenik meg, hogy alkal-
mazkodjon az egyén, megfelel"en teljesítve az elvárásokat, tehát beilleszked-
jen. Ebben az esetben már megtörténik a küls" tényez"k bevonása a szemé-
lyiségjegyekbe.

A megközelítés, melynek alapján az identitás meghatározódott, több 
problémát is felvet az önéletírásban rögzített identitásképz" mozzanatokkal 
kapcsolatban. Els"ként a kora-gyermekkori identitásalap felé való eltolódás 
említhet". Az önéletírás kronologikus kereteinek megfelel"en a szöveg a szü-
letést"l, gyermekkortól kiindulva halad a feln"ttlét felé, ám meglehet"sen 
szokatlan arányeltolódással. Az írás nagy része a gyerekévekkel, a 1atalkor-
ral foglalkozik, míg elenyész"en kevés 1gyelmet kap a feln"tt el"remenetel 
– az állásszerzés szempontjából legalábbis. Mindez jól mutatja a szubjektum 
rendez"erejét, mely a gyermekkorra, az ott szerzett sérelmekre, élményekre 
teszi a hangsúlyt a személyiség történetében. A kritikai kiadás 138 sorából 74-
et szentel a gyermekkori élményeinek, 1929-ig jut el a 131. sor, a következ" 
nyolc évet viszont három sorba s!ríti (Bókay 2004: 155).

A gyermekévek legmeghatározóbb élménye az öcsödi tartózkodás, amely-
hez az író gyerekkori énjének identitásvesztését köti, ugyanakkor ebben lel 
párhuzamra a feln"tt énjének identitásproblémáira. A nevel"szül"knél való 
tartózkodás a hiány köré épül: az apa hiányára, az anya, vagy egyáltalán egy 
támogató feln"tt hiányára. Éppen e köré az élmény köré rajzolódik az identi-
tást alapjaiban megrenget" hiány, a saját név elvesztése. A név minden ember 
számára önmagát jelenti, még egy gyermek számára is, aki kezdetben gépie-
sen megtanul egy hangsort, majd kés"bb ráébred arra az egységre, amely "t és 
a nevét egymáshoz köti. „A születésünkt"l kezd"d" önazonosság biztonságot 
adó szimbóluma a név, a keresztnév és a vezetéknév egyszerre.” (Bókay–Jádi 
1983: 267) A vezetéknév a névadási szokásoknak megfelel"en az apát szim-
bolizálja, a keresztév pedig – ha nem is olyan explicit módon – az anyához 
köt"dik. A gyermeki én számára nem volt jelen az apa-1gura, aki ténylegesen 
képviselhette volna a vezetéknevet; illetve a nevel"szül"k kétségbe vonták az 
identitásképzés másik elemét, vagyis a keresztnevet, mellyel még jobban meg-
ingatták az önazonosságot. 

„A harmadikos olvasókönyvben azonban érdekes történeteket találtam 
Attila királyról és rávetettem magam az olvasásra. Nem csupán azért érdekel-
tek a hun királyról szóló mesék, mert az én nevem is Attila, hanem azért is, 
mert Öcsödön nevel"szüleim Pistának hívtak. A szomszédokkal való tanács-
kozás után a fülem hallatára megállapították, hogy Attila név  (József Attila 
1967: 34-35.)



110 T@)>2- E-2=*)

A Pista névre való megalkuvó hallgatás ellenében hívja el" az olvasókönyv 
hun vezér alakját, meger"sítve, és h"si narratívával helyreállítva az identitást. 
Az Attila-mítosz így 1ktív, fantáziából képzett apa-alakot eredményez; egyút-
tal pedig lényegi konfrontációt a tényleges valósággal, az öcsödi mindennap-
okkal. (Bókay–Jádi 1983: 268) Fontos, hogy a költ" esetében ekkortól nincsen 
jelen a másik, az apa vagy az anya, akikhez képest határozhatná meg saját 
magát; ezért kénytelen saját magából megképezni magát. Az utólag értelmez" 
én a névt"l való megfosztás eseményére vetíti rá a költ"i, gondolkodói hajlam 
kialakulását: „…végs" soron talán ez az élményem vezetett el az irodalom-
hoz…” (József Attila 1967: 34-35). Az Attila-mítosz mellett fontos helyet tölt 
be a vallás, hiszen már az els" mondatban leszögezi felekezeti hovatartozását: 
„…görög-keleti vallású vagyok…” (József Attila 1967: 34), az írásban kés"bb 
is felvet"dik ez az élmény, akadályozó tényez"ként a szaléziánusokhoz való 
beilleszkedésben.

A társadalomba integrálódni képtelen személy rajza látható az önéletrajz 
számos kudarc-élményében, ugyanakkor er"sen hangsúlyos az elhagyatott-
ság, az egyedüllét is. Mindezek összessége adja a sikertelenséget a másik iden-
titásrész kialakításában, hiszen a költ" nem volt képes semmilyen közösségbe 
integrálni saját magát. Az állásváltogatások gyakorisága, illetve min"ségük 
széles skálája alátámasztja a beilleszkedés hiányát, a külvilág beépítésének 
problémáit. Az egyetlen olyan szerep, amely felvillantja az azonosulás lehet"-
ségét természetesen a költ"i; de ezzel kapcsolatban sem pozitív tényez"knek 
ad hangot József Attila az írásában, hiszen itt a magányt emeli ki mint az írás 
számára el"nyös, de az egyén számára mindenképpen negatív tényez"t: „Cso-
dagyereknek tartottak pedig csak árva voltam.” (József Attila 1967: 36)

Szintén fontos identitásépít" elemként, az életút fontos darabjaként említi 
meg József Attila több munkájában, így itt is a Horger Antallal való össze-
ütközést. Az önkép alakítási folyamat valaki ellenében megy végbe: Horger 
Antal mint negatív apa-1gura van jelen, akinek szabályaival szemben alakító-
dik az identitás. Hasonló módon, ahogy azt a Születésnapomra soraiban írja. 
Személyes tragédiát, életutat, karriert kettétör" élményt konstruál emlékeib"l 
a visszatekint" értelmez" szubjektum. Az esemény azért de1niálódhat sors-
fordító tényez"ként, mert azt a választott beilleszkedési módot lehetetleníti 
el, amely egyedüliként lett volna elfogadható József Attila számára. A tanár 
– aki egyben költ" is – kínálhatott olyan szerepet, mellyel nem kerül a köl-
t"i én konCiktusba: „Elhatároztam, hogy végképpen író leszek és szert teszek 
olyan polgári foglalkozásra is, amely szoros kapcsolatban áll az irodalommal. 
Magyar-francia-1lozó1ai szakra iratkoztam a szegedi egyetem bölcsészeti 
karán.” (József Attila 1967: 36) – a hangsúly ebben az esetben a polgári fog-
lalkozáson van. A m!vész létet, a költészettel való foglalatosságot József At-
tila látásmódjában tehát nem lehet egyenl"vé tenni a polgári foglalkozással, 
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azzal, amit elfogad a társadalom, illetve amelynek keretében lehet"ség nyílik 
a megélhetésre. A költ" számára a Horger-epizód lett az a kitüntetett életese-
mény, amelyhez a társadalmi identitás kialakításának kudarca köt"dik, ezért 
visszatér" elem minden olyan esetben, amikor az életút értelmezése valami-
lyen formában el"kerül – például a Születésnapomra cím! vers már említett 
soraiban.

Az író életének harmadik megrázó élménye a szerelem, amely éppen az 
elhallgatás által van jelen (természetesen a hallgatás okául szolgálhat az ál-
lásszerz" indíttatás, valamint talán a rövid életrajzi forma megkövetelte sza-
bályok is). A szövegen végighúzódnak mentális egészségének problémái az 
öngyilkossági kísérletekkel, majd kicsúcsosodnak a szanatóriumi kezelésben, 
melyhez kommentárként f!zi: „Ekkor azonban olyan váratlan csapások értek, 
hogy bármennyit edzett az élet, nem bírtam ki…” (József Attila 1967: 37) A 
váratlan, sejtelmesen titkolt csapás Vágó Márta József Attila (Vágó 2005) cím! 
memoárjának tükrében érthet" meg, egy kettejük között játszódó jelenet 
lejegyzése kapcsán. Egy apró, mondatnyi megjegyzés, mely elárulja a költ" 
utólagos jelentéstulajdonító értelmezését: „Mikor odaért hogy »Ekkor azon-
ban olyan váratlan csapások értek, hogy bármennyit edzett az élet, nem bírtam 
ki,« jelent"s, fedd" oldalpillantást vetett rám.” (Kiemelés az eredetiben: Vágó 
2005: 256.) A visszaemlékezésben József Attila a Curriculum vitae szövegét 
olvassa fel Vágó Mártának, tehát az a bizonyos fedd" oldalpillantás a memo-
áríró személyének szól. A költ" a Márta-szerelem végére utal, a szakításra, 
mely Márta londoni tartózkodása alatt, kettejük elhidegülése, a szül"k ellen-
érzése, illetve Szántó Judit felt!nése miatt ment végbe az 1929-es évek végén. 
Azonban jelzésérték! – hogy 1937-ben, amikor az élettörténetét részletesen 
papírra veti – az események jelentéssel való felruházását csupán a kapcsolat 
végéig, 1929-ig végzi József Attila, valamint az írásban ez az egyetlen szerelmi 
kapcsolat, amely hiányában is, de jelen van.

A következ" éveket egyetlen mondatban összefoglalva írja le, számításba 
sem véve azok esetleges jellem- és identitásformáló erejét. Tárgyilagos, min-
den szenvedélyt"l, változtatni akarástól mentes az írás hangneme; a lemon-
dás, a jelen lemondása hatja át a sorokat. Az utolsó mondatokban bevillanó 
munkaképességek háttérbe szorulnak, csupán pár sorra korlátozódnak az én 
önértelmez" gondolatköreivel szemben. Pontosan ezek azok a sorok, ahol az 
önéletírás meghatározó ideje, a múlt id" a jelen szemléletébe vált, pusztán 
négy mondatban összegezve az aktuálisan birtokolt értékeket. A jelenbe váltó 
mondatokkal szintén az önéletrajzok konvencionális kereteihez csatlakozik 
József Attila, a végpontnak, magának az írás pillanatának beiktatásával.

A Curriculum Vitae a hagyományos önéletírói attit!döt követi, vagyis az 
én létrejöttét, meghatározását az énen kívüli tényez"khöz köti, hangsúlyo-
san a gyermekévekhez, a saját név elvesztésének élményéhez, a valláshoz, a 
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Horger-incidenshez, a szerelemhez. „Az önéletírás […] arról szól, hogy az in-
tegrálhatatlan, beilleszkedésre képtelen, korát messze meghaladó személyiség 
miként próbálja mégis megtalálni a helyét a világban, hogyan próbálja meg-
"rizni önmagát, és hogyan kerül az élet peremére.” (Bókay – Jádi 1983: 272) 
A gyakorlati szándék, az álláskeresés hagyományos keretek között mozgó, ám 
mégis rendhagyó megformálást szül, hasonlóan a lírai megfogalmazáshoz, 
amely a prózai szöveg párjaként ugyanazokból az elemekb"l építkezik, mégis 
radikálisan más konstrukciót hoz létre.

4. A lírikus önvallomása: Kész a leltár

Amíg a Curriculum Vitae megfelel az önéletírás formai kereteinek (ha egy 
kötöttebb, rövidebb formájú, állásinterjúra beadott szöveg tartalmi követel-
ményeinek nem is), addig a Kész a leltár kitágítja a prózaformára korlátozó-
dó meghatározást. A két m! mentén elválasztható József Attila költészetében 
klasszikushoz közelebb álló, szoros értelemben vett önéletírás és a hagyomá-
nyokkal ellentétben álló poétikai konstrukció.

A költ" 1936-ban veti papírra életutat és halált összegz" versét, fegyelme-
zett formában, tagoló tizenegyesekben, páros rímekkel, cezúrával az ötödik 
szótag után. A korábbi változatokból nyilvánvaló, hogy „terjedelmes, pana-
szos hangú önéletrajzi verset készült írni.” (Szabolcsi 1998: 668) Az életút el-
mondása ismét hagyományos kereteket öltött volna, vagyis másokhoz képest 
határozódott volna meg az önéletrajzi szubjektum (ahogy látható volt a Cur-
riculum vitae esetében).

„Anyám világot hagyott rám, nem házat,
S az egy világhoz én szereztem százat.
Nem bántam semmi hercehurcát, rumlit,
Elültettem az eszem, mint a krumplit.” (Szabolcsi 1998: 668)

Vagy másik verzióban:

„Rejtély, hogy mit kínoztak, miért ütöttek:
Nem változtam s nem is változom többet.” (Szabolcsi 1998: 668)

Végül a panaszos hangvétel helyett az irónia vált uralkodóvá, az el"z" vál-
tozatok helyett tömör, feszes sorok kaptak helyet, megnyitva a versben írott 
önéletrajz elemzésének egy újabb horizontját.

A vers címe – Kész a leltár – el"revetíti azt a számvet" attit!döt, amellyel 
az önéletrajzi szövegek is bírnak. A jelen idej! kijelentés el"remutató id"pers-
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pektívát nyit, amely a költemény végére utal, rögzíti a pillanatot, mely csak a 
vers zárlatakor lesz elérhet". A leltár egyrészr"l a jelenhez köt"d" cselekvés 
lehet, az ember tisztázza, mi az, amivel az adott id"pillanatban rendelkezik; 
másrészr"l kapcsolódhat a múlthoz, az egykor birtokolt és a jelenben már 
nem bírt értékek, szerelmek, javak leltározásának, értékelésének tükrében.

A vers felütése hangsúlyossá teszi az eltérést egy hagyományosan meg-
kezdett önmeghatározó íráshoz képest. Hiszen így fogalmaz József Attila 
(Ferencz 2001: 166)5:

„Magamban bíztam eleit"l fogva -
ha semmije sincs, nem is kerül sokba
ez az embernek. Semmiképp se többe,
mint az állatnak, mely elhull örökre.” 

Egy hagyományos önéletrajzban az egyén nem az egyedüllétben határo-
zódik meg, hiszen az els" mondatok között említi a szüleit, testvéreit. Vagyis 
másokhoz képest teremt"dik meg, szemben a jelenleg vizsgált vers els" so-
rával, melyben a szubjektum egyedül, maga van, nincsen jelen senki, akihez 
képest állíthatná magát. A lírai én pozíciója itt már eltér" létben helyezkedik 
el, mint költészetének korábbi szakaszában: 

„Hiába fürösztöd önmagadban,
Csak másban moshatod meg arcodat.”(10)

A Nem én kiáltok poétikájával szemben – amely a másikat jelöli meg az 
én tükreként – a versbeszél" önmagához fordul vissza, mint egyetlen én-for-
máló er"höz. A másik helyébe az én kerül, önmagát helyezve a teremt" Isten 
pozíciójába, aki önmagából hozza létre – nem a másikat, mint Isten Ádámot 
– hanem önnön lényét. Az els" sorban megjelen" bízás hozzáállása megidézi 
a hit, Isten képeit, hiszen a XC. zsoltár kezd"sorának parafrázisa a verskez-
det. (Szenci Molnár Albert fordításában: Te benned bíztunk eleit"l fogva)6. A 
szubjektum az isteni bennfoglalást magába helyezi, miközben a közösségi 
szellemet is egyszemélyesre redukálja. Így a születés – mely minden életet 
mérlegel" írás els" alapköve – nem egyfajta transzcendencia fel"l, vagy az 
egyén történelmének elemei fel"l határozódik meg, mint a család, a szül"k, a 
testvérek; hanem a lírai én egyes-egyedül hozza világra önmagát.

5 A versidézetek mögötti zárójeles oldalszámok a továbbiakban erre a kiadásra vonatkoznak.
6 A költ" többször is fordított vallásos szövegeket, otthonosan mozgott a zsoltárirodalomban. 
Melczer Tibor (Melczer 1975) kifejti, hogy a XC. zsoltár, melyre a vers kezd"sorai utalnak, köz-
ismerten az emberi múlandóság éneke. Emellett pedig hasonlóságokat vél felfedezni a XLIX. 
zsoltár soraival, mely az emberi múlandóságot az állatok elhullásához hasonlítja.
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Az els" sor magabiztosságát visszacsatolással a következ" sorok negatív 
szerkezetei támasztják alá. Az ember nincstelen volta párhuzamba kerül az 
állati létezés öntudatlanságával, amely éppen létezési tudatának hiányában 
képtelen valamit is birtokolni. Ide vonatkoztatható az öntudatlan múltnél-
küliség, mely a nietzschei gondolatkör állati attribútuma. Az állat nem ren-
delkezik múlttudattal, nem emlékezik, tehát nem is kell számot vetnie sem-
mivel. Nietzsche szavaival: „Ekkor mondja azt az ember, hogy »emlékezem«, 
s az állatot irigyli, aki nyomban felejt, s minden pillanatot valóban meghalni, 
a ködbe és az éjszakába visszamerülni s örökre elhamvadni lát.” (Nietzsche 
1989: 29) Aki (vagy ami), nem emlékszik arra, hogy mit birtokol, tulajdon-
képpen nincsen semmije: ebben az értelemben analóg az állati öntudatlanság 
a költ" nincstelenségével. Az emlékezni tudó szubjektum e képesség hiánya 
miatt válik szerencsétlenné, boldogtalanná, hiszen nem birtokolja a felejtés 
tudományát. Hasonló indítóokkal – és Nietzsche gondolatmenetére rímel" 
formában – önthette képekbe korábban József Attila az animális jellemz"ket 
az Eszmélet cím! versének tizenegyedik strófájában.

„Láttam a boldogságot én,
lágy volt, sz"ke és másfél mázsa.
Az udvar szigorú gyöpén
imbolygott göndör mosolygása.
Led"lt a puha, langy tócsába,
hunyorgott, rö/ent még felém –
ma is látom, mily tétovázva
babrált pihéi közt a fény.”(107)

A strófában megjelen" disznó és tócsa képsor korábban többször meg-
jelent József Attila írásaiban. Els"ként az 1932 és 1934 közötti keletkezés! 
Vallomás cím! szövegben fedezhet" fel, még kidolgozatlan formában (József 
Attila 1967: 22-23):„…úgy elterülhettem egy boldog érzésben, mint disznó a 
langyos pocsolyában…” 

Különösen érdekes, hogy József Attila vallomásában az önfeledt boldog-
ság, amelyhez az állati öntudatlanság hasonlítódik, az a magzatlét, a gyermek 
az anyatestben. Az öntudatlan boldogság els" megfogalmazódása tehát az 
anyaméh biztonságában, az anyával tökéletes egységet alkotó gyermek képe, 
másodszorra viszont egy öntudatlan és visszataszító állat. Míg az els" állapot 
kívánandóként jelenik az egyén számára, addig a második visszataszítóba for-
dul át. A két kép közül a második az, amely a Vallomást követ"en is visszatér. 
Legel"ször a Számvetés második szakaszában:
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„Ebben a megváltott világban
egy pillanatom nem volt nemes;
sem langyos, édes, kellemes,
mint disznónak a pocsolyában.”(98)

Majd az Eszmélet korábban említett tizenegyedik strófájában dolgozódik 
ki végleges, poétikus formává az elutasítás. Mind a Számvetésben, mind pedig 
az Eszméletben az állati, öntudatlan boldogság még leértékel"dik, emberhez 
méltatlannak bizonyul, viszont a Kész a leltár rendszere egymás mellé he-
lyezi az eddig alá- és fölérendeltségi viszonyban álló párokat. Az állati ma-
gatehetetlenség formája rátelepszik a következ" sorok életút szemléletére: 
„születtem, elvegyültem és kiváltam.”(166) A szubjektum személytörténetének 
makroelbeszélése hordozhat pozitív és negatív jelentéstartalmakat. Pozitív-
ként a tehetséggel való kimagaslás, kiválás említhet", negatívként a lírai én 
által normálisnak tartottól való elkülönbözés, a képtelenség arra, hogy a tár-
sadalom által felkínált normarendszerbe integrálódjon.

A következ" sorok hasonló módon a jelentés kettéhasadására alapozód-
nak, a meg1zetni kett"s jelentéstartalmának két útja alapján a versben való 
adakozás pozitív ténye kerül szembe a bosszúállás negatív értelemhozamával. 
Az élethez való „senkim sincs” magatartás csúcsosodása a szerelem érdek-
telen megjelenítése, melyben az én az asszonyi szerelem játékaként jelenik 
meg (ezzel emelve ki a szerelmi kapcsolatainak sikertelen voltát). A verssorok 
közé apró szilánkonként csúsznak be a referencia darabjai, az élet ténylege-
sen visszakövethet" elemei (hajómunka, újság árusítás, játékforgó készítése 
és árulása), amelyek felmutatják az önéletírás alapvet" jegyét, a valódi élettör-
ténésekb"l való építkezést. Ám ezek a reális tények a lét- és önértelmez" én 
szemszögéb"l puszta szükségességek, próbálkozások az élet túlélésére, nem 
olyan foglalkozások, amelyekkel felépíthetne egy, a társadalom által is elfoga-
dott identitáskonstrukciót.

„Meg is 1zettem, kinek ahogy mérte,
ki ingyen adott, azt szerettem érte.
Asszony ha játszott velem hitegetve:
hittem igazán - hadd teljen a kedve!
Sikáltam hajót, rántottam az ampát.
Okos urak közt játszottam a bambát.
Árultam forgót, kenyeret és könyvet,
ujságot, verset - mikor mi volt könnyebb” (166, kiem. T.E.)

A költeményben egyfajta hálót szerveznek azok a f"bb értékek, értelmek, 
melyek köré az emberi élet rendez"dik. Ilyen a legels" sorokban megjelen" 
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vallás, a kés"bb felt!n" szerelem, majd a munka (amelynek mindkét válfaja – 
a szellemi és a 1zikai is – jelen van). Közös ezekben, a negatív el"jel, a sikerte-
lenség élménye, ezáltal adva ki a vers kezd"- és végsoraiban szunnyadó halált. 
Jól látható, hogy az általánosan önéletíráskor használatos értékek itt is, mint 
a Curriculum vitae-ben jelen vannak, viszont a versben nem ugyanaz a tétje 
meglétüknek. Az el"bbiben az identitás megképzése valami küls"höz képest, 
ez írja le a funkciójukat, míg az utóbbiban csak kikerülhetetlen elemként, va-
lami szükséges rosszként találhatók meg a költeményben. A versben létrejöv" 
én csakis magához képest hozza létre önmagát, leértékelve ezzel a múltat, te-
ret adva annak az állandó jelennek, amelyet már csak a halál képes uralni.

Szerkezetét tekintve keretbe foglalódik a leltár, nem egyenes vonalú, egy-
szer! számvételként építkezik, amely a születéssel kezd"dik, és a jelen pilla-
nattal végz"dik, hanem kört ír le, ugyanabba a pontba érkezik vissza, ahon-
nan elindult. Az egyenes vonalú, konvencionálisan kronologikus struktúra 
felülíródik tehát egy körforgás-elvvel, melynek szervez"je a halál.

„Magamban bíztam eleit"l fogva -                     Nem dics" harcban, nem szelíd kötélen,
ha semmije sincs, nem is kerül sokba                de ágyban végzem, néha ezt remélem.
ez az embernek. Semmiképp se többe,              Akárhogyan lesz, immár kész a leltár.
mint az állatnak, mely elhull örökre.                 Éltem – és ebbe más is belehalt már.”

Az els" négy sor ilyen személeti horizontból párhuzamban áll az utolsó 
néggyel. A határoló keretsorok közé ékel"dik be az élet, az élettörténet értel-
mezése, ahol a referenciális elemek kapnak szubjektív elbírálást. Ezek között 
sem uralkodik az én történetének id"rendi megjelenítése, hanem csoportosu-
lások láthatók. Az egyes életelemek mikrotörténete van jelen kisebb csomó-
pontokban, viszont ezek között nincsen id"beli kontinuitás. Az „Asszony ha 
játszott velem hitegetve: / hittem igazán - hadd teljen a kedve!” (166) szerel-
met tematizáló sorok után következnek a munka képei, a gyermekkori forgó 
árulás, amelyr"l a Curriculum vitae tanúskodik. A két rész között esetleg for-
dított sorrend lenne lehetséges, ha a kronologikus elrendezés vezérelné József 
Attila tollát.

Az utolsó négy sor elválik az el"z"ekt"l, párhuzamban az els" néggyel is-
mét a jelen nyer teret, s"t a jelenben gondolkodó én a jöv" felé orientálódik. 
Ebben az id"síkban együtt konstruálódik meg múlt és jöv" azáltal, hogy a 
lírai én megidéz múltbeli hozzáfordulásokat akár saját magától ( a „szelíd kö-
tél” a Tiszta szívvel poétikáját jeleníti meg, a „remélem” a Reménytelenül cím! 
versre utalhat), akár költ"társától (Pet"1 Egy gondolat bánt engemet cím! 
versét hívja életre a dics" harcban illetve az ágyban történ" halál ellentéte-
zése). Azonban múltban létezett állásfoglalásokkal a költ" mind a jelenben, 
mind jöv"ben szembehelyezkedik, felülírja önmagát. A keretsorok rímelnek 
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egymásra a halál tematika megjelenítésében, illetve a megformáltságban, a 
tagadó szerkezetek használatában egyaránt. A tagadások közepette egyetlen 
dolog, maga a számvetés, a leltár jelenbeli megvolta kerülheti el a negatív el"-
jelet, nyerhet létjogosultságot.

A vers keretes szerkezete jelzi az id"beliséget, amely az önéletírásokat jel-
lemzi: már a címben tematizálódik a halál. Az én elmúlásának tudata az ön-
életrajzokban alapvet" kezd"pont, mivel a szerz"nek ahhoz, hogy élete törté-
netét megírhassa, az elmúlás perspektívájából kell önmagára tekintenie. Az 
önéletrajzi momentum alapja az egységesség felbomlása, amelynek során az 
alkotó kívülr"l szemléli saját magát. Ez a folyamat hoz létre két különböz" 
id"síkban létez" „én”-t: a múltját rögzít" és a rögzített múltat pillanatként 
megél" szubjektumot. A saját élete megörökítésekor az író egyfajta olvasó-
ként határozódik meg, aki saját élettörténetét olvassa, a megírás szándékával. 
Paul De Man így de1niálta a folyamatot: „Az olvasás folyamatában érintett 
két szubjektum kölcsönös reCexív helyettesítés útján meghatározza egymást, 
s az önéletrajzi mozzanat mint kettejük egymáshoz igazodása játszódik le.” 
(de Man 1979: 923)

Az idézett részben az önéletrajzi szöveg szubjektumáról van szó, amely 
ténylegesen, kézzel fogható értelemben ugyanaz a személy; viszont azáltal, 
hogy régebbi önmagát örökíti meg, óhatatlanul kettéosztódik, melynek oka 
pusztán az id"beli elkülönülés a két szubjektum között. Így tehát létrejön az 
önéletrajz tárgya, amely a szerz" múltbeli önmagával egyenl", illetve maga az 
önéletírás szerz"je, aki a jelen pillanatban alkot.

József Attila versének kezd"sorbeli hasonlata a halált említi, a keret alja 
pedig egyenesen a halál milyenségének gondolatával játszik. Így a Kész a lel-
tár is beleilleszkedik a síron túli prosopogra1kus hang de Man által megraj-
zolt rendszerébe. Az önéletírások építkezésének hallgatólagos elve az, amit a 
vers rögtön az els" sorok halál-megidézésével külön ki is mond. A mozzanat, 
amely lehet"vé teszi az értelmezést utólagosan, az a halál fel"l lehetséges, de a 
konvencionális értelmezési pozíció explicitté tétele nem eredményezi a meg-
szokott narrációt. A történések nem id"rendben követik egymást, az élet ese-
ményeinek megjelenítése nem rendel"dik alá semmilyen célelvnek.

Az utolsó két sor olyasmit tesz, ami végérvényesen felülírja a múlt történeti 
értékét a jelen pillanattal szemben: ironizál. Paul de Man szerint az irónia 
id"tapasztalata a pillanatnyisághoz köthet", váratlan, robbanás természet!; 
szinkron szervez"dés!, hiszen a forrásához csak a távolság és a különböz"ség 
fogalmain át kapcsolódik, ez pedig nem implikál semmiféle kezdetet, és nem 
tesz lehet"vé semmilyen véget, vagyis mind a teljesség, mind a befejezés hi-
ányzik bel"le. Legfontosabb szervez"elve a megkett"z"dés mozzanata, amely 
„azt a tevékenységet jelöli, melynek során az ember megkülönbözteti önma-
gát a nem emberi világtól.” – idézi de Man Baudelaire-nek az irónia mes-
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terének gondolatmenetét (de Man 1996: 39). Vagyis, József Attila az iróniát 
használja egy olyan m!fajban, amelynek lételeme a történetiség, legalábbis az 
egyén történetének szintjén. Választása eddig sem volt szokványos, ami a m!-
fajt illeti: versben mesélte el, vette számba életét. Persze ezt sem a megszokott 
keretek között, hiszen ki is venné fel utolsó elemként a listára a listát magát?

De Man az irónia mibenlétének körüljárásakor el"szeretettel fordul 
Friedrich Schlegelhez, aki az iróniát mint permanens parabázist határozta 
meg (de Man 1996: 47). A parabázis esetében arról van szó, hogy a szerz" 
közbeszól, metanarratív részekkel t!zdeli szövegét. Míg a permanens jelz" 
arra utal, hogy ez végtelenbe szaladóan jelen lehet, nem csak egyetlen ponton, 
hanem bármely ponton megszakítható a narratíva. Valójában ez a gesztus vo-
nul végig a versen, külön tipográ1ai elkülönítésekkel – gondolatjeles közbe-
vetésekkel – kiemelve.

Magamban bíztam eleit"l fogva –
ha semmije sincs, nem is kerül sokba
ez az embernek. Semmiképp se többe,
mint az állatnak, mely elhull örökre.
Ha féltem is, a helyemet megálltam –
születtem, elvegyültem és kiváltam.
Meg is 1zettem, kinek ahogy mérte,
ki ingyen adott, azt szerettem érte.
Asszony ha játszott velem hitegetve:
hittem igazán - hadd teljen a kedve!
Sikáltam hajót, rántottam az ampát.
Okos urak közt játszottam a bambát.
Árultam forgót, kenyeret és könyvet,
ujságot, verset- mikor mi volt könnyebb.
Nem dics" harcban, nem szelíd kötélen,
de ágyban végzem, néha ezt remélem.
Akárhogyan lesz, immár kész a leltár.
Éltem - és ebbe más is belehalt már.

A kiszólások funkciója de Man értelmezésében, hogy megtörjék a 1kció il-
lúzióját, ráébresszenek a tény és a 1kció különbségére. A Kész a leltár esetében 
az ironikus hangvételt a gondolatjelek után szerepl" verssorok hordozzák, de 
m!ködésmódjukba beletartozik a megel"z" kijelentések relativizálása, ironi-
kus újraolvastatása is. 

Az utolsó sor sem marad el ironikus hangvételben az el"z"ekt"l, hiszen a 
halál képe nem valamilyen visszataszító, félelmetes, és az egyénen kívüli do-
logként de1niált, hanem a megfogalmazás által bens"vé tett.
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„Akárhogyan lesz, immár kész a leltár.
Éltem - és ebbe más is belehalt már.” (166)

A halál általános szükségszer!ségként van jelen, hordoz valamit abból az 
állati öntudatlan létb"l, amely olyannyira vágyott Nietzsche gondolatkörei-
ben. Nem lázadás, de még csak nem is belenyugvás. Belehalni az életbe – ez a 
pont, amely visszautal a kezdésre, a leltár megtételére, vagyis a vers-önéletírás 
kezdetére, ahol az életben tev"dött meg a halálos mozdulat, pontosan azért, 
hogy kezdetét vehesse az írás.

Mellékletek

1. Babits Mihály
a) Önéletrajz helyett (Téglás 1993: 9)

„Igen tisztelt uram! Ön felszólít, írjam meg az életrajzomat a Budapesti Új-
ságírók Almanach-ja számára. Megpróbáltam eleget tenni a megtisztel" fel-
hívásnak, de hamar észrevettem, hogy ez lehetetlen. Ugyanis egy rettenetes 
dologra jöttem rá – szinte restellem leírni, de végre mit tegyek? – felfedeztem, 
hogy nekem nincs is életrajzom. Mondom, mód nélkül szégyellem a dolgot, 
körülbelül úgy vagyok vele, mint szegény Schlemil Péter, akinek nem volt 
árnyéka. Hogy álljak így a publikum elé, szégyenszemre?

Aztán… más baj is van. Az a baj, hogy amit mégis lehet az életemr"l mon-
dani, azt már megírtam egyszer… a verseimben. Novemberben születtem én, 
Hajnalka volt az édesanyám és így tovább. Hogyan konkuráljak most önma-
gammal – prózában? Nem, ilyet kívánni mégis kegyetlenség… Aki az életem-
re kíváncsi, olvassa a verseimet. Amit még mondhatnék, csak untatná a pub-
likumot.” (kiemelés T. E.)

b) Az Est Hármaskönyve (Téglás 1993: 82)

„…Ma már nem vagyok tanár, semmi se vagyok: díszes polc, melyet a ma-
gyar költ"k rendesen elérnek. Tizenöt-húsz könyvem van, s bennük talán egy 
különb életrajz, mint ez.” (kiemelés T. E.)

c) Keresztülkasul az életemen (Babits 1997)

„Sosem akartam önéletrajzot írni. Mégis most hogy az utolsó években meg-
jelent apró írásaimat, cikkeimet összegy!jtöm, azt veszem észre, hogy ezek 
nagyon sokat adnak egy elképzelhet" önéletrajzból. Nem is csak ép az utolsó 
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évek történetét tartalmazzák, emlékekkel is szinte túláradnak, mintha írójuk 
unná a jelent és kezdene már a múltban élni.

Így lett ebb"l a könyvb"l ilyen szeszélyes kis „utirajz-féle az id"ben” – 
keresztülkasul az életemen.”

2. Kosztolányi Dezs! (Kosztolányi 1958: 333-332)
a) „Az életrajzomat megírtam már versekben. Abban a kis könyvemben, 
amelyet a legjobban szeretek, és legtöbbre becsülök. A szegény kisgyermek pa-
naszaiban, megírtam összes emlékemet. Más nem történt velem.” (kiemelés T. 
E.)

b) „Életrajzot kérnek t"lem? Két fontos adatot közlök. Az egyik: 1885 virág-
vasárnapja. Ekkor születtem. A másik: 1909 szeptembere. Ekkor írtam meg 
legkedvesebb könyvemet, amit ma is a legjobban szeretek: A szegény kisgyer-
mek panaszait. Minden, ami fontos nekem, e két dátum közé esik, s nem taga-
dom, hogy minden örömöm és szenvedésem benne van ebben a kis füzetben, 
mert az élményeim ma is gyermekélmények, és a szenzációim gyermek-szen-
zációk. Ha életrajzot írnék magamról, akkor csak a gyermek életrajzát írnám 
meg.” (kiemelés T. E.)
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Árvai Tünde

A Dorozsma nembeli Garai család felemelkedése 
(1269–1359)

#e rise of the Garai family (1269–1359)

8is paper is an overview about the history of the genus Dorozsma from 1269 to 1359. 
In 1269, the family got its 1rst possession from Duke Béla who was the younger son of 
King Béla. In 1359, Miklós Garai became the governor of Macsó and his political career 
started. In the begining of the 14th century, the older branch of the Garai family managed 
to get into the political elite of the medieval Hungarian Kingdom. Pál Garai and his son, 
János were loyal dignitaries of the Anjous. Pál was a talented soldier, while János became 
a quali1ed diplomat. 8ey built momentous contacts with the members of the royal as 
well as the papal court. 8ey obtained several bene1ts for their family members. When 
they recieved lands from the king, they were allowed to choose which one become to 
theirs. As a result of their acquaintances, their marriages proved to be very advantageous. 
8e 1rst member of the other branch of the family was a landowner but his descendants 
as palatines became to the most inCuential politicians of the Hungarian Kingdom during 
the 14th and 15th centuries. 8is paper presents the most essential bases of the political 
power of the Garai family during this early period.

A címben szerepl" família története során számos egyházi és világi méltó-
ságvisel"t adott a középkori Magyar Királyságnak, mégis Rácz György joggal 
fogalmazta meg, hogy a hazai medievisztika nagy adóssága, hogy „számos a 
Battyányaknál politikailag fontosabb család történetét sem dolgozta fel (…) így 
például a Garaiakét vagy a Cilleiekét.” (Rácz 2010: 32)

A XXX. Országos Diákköri Konferencián megmérettetett munkámban a 
család id"sebb (báni) ágából származó János veszprémi püspök pályafutását 
vizsgáltam. Kutatási eredményeim egy része már publikálásra került (Árvai 
2012). A püspök és családtagjainak karriertörténete azonban szerves részét 
képezi a Dorozsma nembeli Garai család nádori ágának történetét és politikai 
szerepvállalását bemutató doktori disszertációm bevezet" fejezetének. Ennek 
oka, hogy a nemzetség históriájának kezdetén úgy t!nt, hogy a báni ág tagjai 
válnak a középkori magyar politikai élet állandó és meghatározó szerepl"ivé. 
Az alább tárgyalt folyamat áttekintése nélkül nem lenne érthet", hogy miként 
került a kés"bb nádorinak nevezett ág a 14. század második felében a magyar 
hatalmi elit élére.
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Jelen dolgozat els"sorban arra kíván fókuszálni, hogy a 14. század els" fe-
lében m!köd" családtagok karriertörténete és kapcsolati hálója miként te-
remtette meg azt az alapot, amelyen megkezdhette illetve folytathatta poli-
tikai m!ködését a nádori ág. Az ágalapító András még nem viselt tisztséget, 
az életér"l szóló információk kizárólag birtoktörténeti vonatkozásúak. Az "t 
követ" három generáció azonban meghatározó szerepet játszott a középkori 
Magyar Királyság történetében. Apa, 1ú és unoka 84 év alatt összesen 55 évig 
viselték a nádori méltóságot és ezeket megel"z"en macsói bánokként (88 év 
alatt összesen 34 évig) számos uralkodói hadjárat vezet"jeként m!ködtek. 

Aktuális célkit!zés bemutatni azt a Dorozsma nem els" okleveles említé-
sét"l (1269) Garai Miklós macsói báni kinevezéséig (1359) tartó id"szakot, 
amely során a család megkezdte politikai hatalmának kiépítését. A nemzet-
ség históriájának e korai periódusára az ágakra bomlás, az öröklött birtokva-
gyon megosztása, az udvari jelenlét nyomán szerzett katonai és diplomáciai 
megbízatások teljesítése volt jellemz". A király h! szolgálata nyomán elnyert 
birtoktestekb"l kiindulva pedig megkezd"dhetett a tudatos uradalomépítés. 
Az uralkodó környezetében tartózkodást kihasználva el"nyös rokoni és gene-
rációkon átível" familiáris kapcsolatok köttettek. Mindezen tényez"k bemu-
tatásával remélhet"en megvilágíthatóvá válik, hogy milyen el"zmények után 
vette kezdetét a Dorozsma nembeli Garai család nádori ágának „sikertörté-
nete” a 14. század közepén.

A nemzetség els" négy generációját érint" elemzés nem kívánja bemutat-
ni a családtagokról fellelhet" összes információt, hanem els"sorban azokra a 
momentumokra koncentrál, amelyek hatással voltak rokonaik el"menetelére. 
Utoljára 1897-ben Wertner Mór, majd nyomdokain 1900-ban Karácsonyi Já-
nos vállalkozott arra, hogy az akkor hozzáférhet" okleveles források segít-
ségével felvázolja a Dorozsma nemzetség tagjainak élettörténetét és adalé-
kokkal szolgáljon a család birtoklástörténetéhez. A nemzetség leszármazását 
genealógiai adattárában tisztázta Engel Pál, de a hivatkozások ellen"rzésével 
még pontosíthatóak közlései. A teljességre törekv" forrásgy!jtés módszeré-
vel, interdiszciplináris szemlélet érvényesítésével a hasonló családtörténeti 
kutatások lehet"vé teszik a mára meghaladott szakirodalmi feldolgozások hi-
ányosságainak pótlását, tévedéseik korrigálását.

Az origó

A nemzetség névadó települését, a Csongrád megyei Drusma/Durusma/
Dorozsma községet el"ször 1237-ben említi forrás, amely apátja megjelölé-
sével bizonyítja az "si, nemzetségi monostor létezését. (Petrovics 1995: 77) 
A helység elnevezése vélhet"en személynévb"l ered. A szláv eredet! druWsba 
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szó barátság, v"fény, násznagy jelentésekkel bírt. (Veres 2007: 44, Kertész 
2011: 48) Amennyiben elfogadjuk a nemzetségnév eredetére vonatkozó fenti 
elméletet, úgy fontos adalék, hogy Drusma nev! személy els" okleveles el"-
fordulása 1075-b"l való (Fejér I: 434). Ebben a kútf"ben és 1124-es átiratában 
(Fejér II: 74) Drusma testvéreként Beche szerepel, akivel földek elkerítése tár-
gyában jut megegyezésre. Ez a meglehet"sen korai forrás némi magyarázat-
tal szolgálhat arra nézve, hogy miért található mind a Becse-Gergely, mind a 
Dorozsma nemzetség címerében a cölöpösen álló, szájában arany almát tartó 
koronás kígyó. Nagy valószín!séggel egy korai, közös nemzetségi szimbólum 
továbbélésér"l lehet szó. A két nem esetleges azonosságáról vagy közös ere-
detér"l való elméletét Csoma József ezekre a heraldikai kapcsolódásokra ala-
pozta, hiányolta azonban az okleveles bizonyítékokat (Csoma 1902: 9).

A Dorozsma nemzetség történetér"l tudósító els" oklevél 1269-ben kelt. 
Ekkor szolgálataiért Dorozsma nembeli János és 1a, István IV. Béla király 1-
ától, Béla szlavón hercegt"l minden tartozékával együtt elnyerte a Valkó me-
gyei Gara birtokot (ma Gorjani, Horvátország) (Fejér VII/3: 64). Az oklevél 
nem számol be részletesen azokról az érdemekr"l, amelyek által apa és 1a 
érdemessé váltak a jutalomra. Annyi azonban tudható, hogy János comes, 
kiváló irányító katonája és h!séges szolgálója volt a hercegnek és István ki-
rályi kardhordóval egyetemben dicséretesen védelmezte urát kétséges kime-
netel! helyzetekben is. Az adomány által a család egyik ága Dorozsmáról a 
Drávántúlra került. Jánost, aki a magukat Garaiaknak nevez"k els" ismert 
"se, comesként (Johannes comes de genere Drusma) említi a forrás, tehát vagy 
ténylegesen ispáni méltóságot viselt vagy lovagi rangban állt. István mester 
1269-ben a herceg kardhordója (magister Stephanus ensifer nostrum) volt, 
1300-ig több alkalommal szerepelt hiteleshelyi kiadványokban. 1296-ban 
választott bíróként volt jelen a Kórógyiak birtokosztályán. (Wenzel X: 233) 
1299-ben neki kellett volna a király elé idéznie egy Valkó megyei nemest, Vaja 
Roszbédet, de megbízását rokonára, Bernát 1a Jánosra hárította. (Fejér VII/3: 
113) Halála után István bánként emlegették. Karácsonyi János Csák Ugrin1 
macsói vicebánjának tartotta. (Karácsonyi 1995: 438) Zsoldos Attila szerint 
lehetséges, bár nem valószín!, hogy " volt az 1280-ban szerepl" István szlavó-
niai bán (Zsoldos 2011: 311). István mindhárom 1a valamely jeles családnak 
lett alapítója. (1. ábra) A Dorozsma nembeli Garai család Páltól a báni vagy 
bán1, Jánostól a Harapkai Botos, Andrástól pedig a nádori ágát eredezteti. 
István egyetlen leányának, Katalinnak kezét Nekcsei Demeter, királyi tárnok-
mester nyerte el (Wertner 1897: 904).

1 Csák nembeli Pós 1a Ugrin 1279. január 30-án macsói bán, egyúttal tárnokmester (1277–
1279) és boszniai bán (1279). (Zsoldos 2011: 51) 1301–1311 szerémi, valkói, bácsi és pozsegai 
ispán. 1307–1309 királyi tárnokmester. (Engel 1996 II: 48)
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1. ábra A Dorozsma nembeli Garai család ágainak leszármazása

Egy élet az Anjou királyok szolgálatában – Garai Pál

A Dorozsma nembeli Garaiak és Csák Ugrin közötti kapcsolat István ha-
lálát követ"en is megmaradt. Feltételezhet"en apja halála után Pál maradt 
Csák Ugrin szolgálatában és elképzelhet", hogy az ispán várnagyaként volt 
kezelésében a Magyarországra érkez" Károlynak átadott Pozsega vár. Az el-
következ" évtizedekben Pál állandó résztvev"je volt Károly konszolidációs 
hadm!veleteinek. Kezdetben els"sorban a délvidék lázadó urainak leverésé-
ben játszott szerepet. 1302–1303-ban Eng lakosainak elrabolt javait vissza-
vette a K"szegiekt"l, a várost pedig felszabadította, de súlyosan megsérült. 
Amikor Pozsegai Bágyon 1 ai, akik a K"szegieket pártfogolták, betörtek a 
pozsegai várba és prédálták környékét, több királypárti nemessel összefogva 
legy"zte "ket. Élete itt is egy hajszálon múlott, hiszen a lovát kil"tték alóla. 
A K"szegiek rablóseregeihez csatlakozó és a király ellen lázadó Pozsega me-
gyei lakosokat Pákánál fenyítette meg. 1304 októberében elkísérte királyát a 
csehországi hadjáratra, ahol Leányvár alatt csak 3 foga árán fogta el Dávid 
cseh vitézt (Anjou I: 196–197). Fivére Botos János szintén sokféle módon 
tüntette ki magát Károly hadjárataiban (Anjou I: 334). Pál a király oldalán 
mutatott feltétlen h!ségéért és a hadi eseményekben nyújtott kiemelked" tel-
jesítményéért cserébe nyerhetett el több olyan tisztséget, amelyek a délvidék 
védelmét hivatottak biztosítani.

Karácsonyi János meglehet"sen korai id"pontra (1311) helyezte macsói 
báni m!ködésének kezdetét, kapcsolatba hozva azt Csák Ugrin halálával. 
Ezen információ helyessége, azonban megkérd"jelezhet", hiszen Macsó a „13. 
század végén kikerült a magyar király fennhatósága alól, és csak Károly Róbert 
1317-es hadjárata révén sikerült ismét (…) a Magyar királysághoz csatolni, (…) 
a Száván túli újonnan elfoglalt területek élére a macsói bán került. A bán tiszt-
sége egyben bárói méltóságnak számított, és igen jelent"s honorbirtokkal ren-
delkezett. Macsó mellett több anyaországi vármegye királyi várait és az ispáni 
tisztet is megkapta. Ezek közé tartozott: Bodrog, Valkó (1320); Szerém (1323); 
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Baranya (1328); Bács (1333); Tolna (kb. 1376).” (Font–Fedeles–Kiss 2007: 90) 
Egy 1317. március 20-án kelt dokumentum is egyszer! „mester”-ként említi 
Pált, amelyb"l Wertner Mór arra a következtetésre jutott, hogy ekkor még 
nem viselt hivatalt (Anjou I:450). Amikor azonban Károly a lázadó K"sze-
giekt"l elvett vár kormányzását egy megbízható hívére kívánta bízni, Garai 
Pálra esett választása (Karácsonyi 1995: 438), így "t 1316 és 1328 között a 
k"szegi várnagyi méltóságban találjuk. Ezzel párhuzamosan viselte a bodrogi 
ispáni (1317–1327), majd kés"bb macsói báni (1320–1328), a valkói ispáni 
(1320–1328), továbbá a szerémi ispáni (1323–1327) címet (Engel 1996 II: 
27). Károly Róbert lengyel származású hitvese, Erzsébet megjelenésével nagy 
lendületet vett a királynéi udvar és kancellária fejl"dése. 1323-tól elhagyva 
Temesvárt, a királynéi udvar is Visegrádra tette át székhelyét. A legf"bb tiszt-
ségvisel"nek a királynéi tárnokmester számított, de jelent"s szerepe volt az 
udvarbírónak is. Garai Pál pályafutása során mindkét méltóságot elnyerte. A 
királynéi udvarbírói címet (iudex curiae reginae) 1331 és 1336 között viselte, 
(Engel 1996 I: 54–56) amellyel párhuzamosan, 1322-t"l szatmári ispánként is 
tevékenykedett. Ezt követ"en rövid ideig egyszerre volt udvarbíró és tárnok-
mester (magister tavernicorum reginalium), majd 1334-t"l 1353-ban bekövet-
kez" halálig tárnokmesterként m!ködött. A királyi, majd a királynéi udvar-
ban eltöltött évtizedek lehet"vé tették az el"kel" családi kapcsolatok kiépítését 
és utódai számára is adott volt az udvarba jutás lehet"sége.

El"bbi állítás igazolására szolgáló tény, hogy a Dorozsma nembeli Garai 
és az Aba nembeli Nekcsei családok között visszatér" házasságokra (Fügedi 
1970: 86) bukkanunk. Nekcsei Demeter második felesége Garai István Ka-
talin nev! lánya lett (Anjou II: 377–378), míg els" házasságából származó 
leányát, Kóst Pál vette n"ül (Anjou III: 277). A „Garai apákra” tehát nem áll 
Fügedi Erik 15. századi viszonyokra vonatkozó megállapítása, miszerint a le-
ányok kiházasítására nem fordítottak kiemelt 1gyelmet. (Fügedi 1970: 85) A 
Garai leányok számára megadatott a felfelé házasodás lehet"sége. Ahogy látni 
fogjuk a Garaiak szemében a Nekcsei család „házassági piaci értékét” (Péter 
2008: 41–48) a politikai befolyás mellett birtokaik közeli fekvése is növelte. 

Garai Pál javadalomviselései
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Garai Pál karriere kiválóan példázza miként érvényesülhetett a 14. század 
eleji politikai életben egy f"úri család világi pályán mozgó sarja. A királyi 
udvarban tartózkodás ez esetben még nem „örökség”, hiszen az interregnum 
id"szakában egyéni döntés kérdése volt, hogy melyik trónkövetel" pártján 
látja az adott el"kel" biztosítottnak el"menetelét. Csák Ugrinnak mint urá-
nak vagy érdekszövetségesének mindenesetre biztosan szerepe volt abban, 
hogy Garai Pál Károly támogatása mellett döntött. Pál és testvére, Botos János 
életének elkövetkez" közel két évtizedét a király katonai szolgálata határozta 
meg. Pál miután bizonyította katonai rátermettségét, a megyei közigazgatás-
ban és a királynéi udvarban is kamatoztathatta tehetségét. 

Egy klerikus életpálya Nagy Lajos szolgálatában – Garai János

Garai Pál és Nekcsei Kós házasságából három 1ú (István, János, Pál) és két 
leány (Ilona, ismeretlen nev!) született. István és Pál egyaránt viselték a zalai 
ispáni címet az 1340-es évek közepén,2 de a család hatalmának növelésében 
János játszotta a legmeghatározóbb szerepet (Engel 2001a). Közelebbi ada-
tok hiányában János születési idejét megközelít"leg a 13. század utolsó vagy 
legkés"bb a 14. század els" évtizedére tehetjük. Az egyházi pályát választva 
kánonjogi doktorátust (licentiatus in iure canonico) szerzett, feltételezhet"-
en az Appennini-félszigeten, talán éppen Bolognában, akárcsak unokaöcs-
cse, Alsáni Bálint. Garai János egyházi javadalomviselésér"l legkorábban 
1344-b"l van adatunk. Ekkor az Avignonban tartózkodó Vásári Miklós 
esztergomi prépost kért legkedvesebb barátjának (specialissimus amicus) 
gyóntatói kegyelmet (Bossányi 1916: 242). Ebben az id"ben Garai János 
kisprépostként a pécsi várbéli Keresztel" Szent János társaskáptalan élén állt 
(Timár 1982: 39, Árvai 2009: 3–10). Ez a stallum egyben székeskáptalani 
tagságot is jelentett. János felügyelete alá tartozott a 10–12 f"s kanonoki 
testület, amely a püspököt segítette egyházkormányzati, hiteleshelyi és litur-
giai feladatainak ellátásában. A kisprépost viszonylag magas jövedelméhez 
képest kevés konkrét feladattal rendelkezett, így a 14. században gyakran 
sine cura javadalomként adományozták, ezáltal távol él" más fontos egy-
házi pozícióban lév" klerikusok jövedelmének kiegészítéseként szolgálha-
tott (Koszta–Fedeles 2009: 232). Ezzel párhuzamosan (1346) az esztergomi 
káptalanban is rendelkezett kanonoki javadalommal (Kollányi 1900: 50). 
Az 1346-os évben Jánost megtaláljuk a kápolnaispáni (comes capelle regiae) 
tisztségben is (Anjou IV: 359), amely 1320-tól összeolvadt a titkos kancellá-
ri méltósággal (secretus cancellarius).

2 István 1343–1346, Pál 1345–1377.
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Nagy Lajos els"sorban diplomáciai feladatokat bízott a királyi káplánok-
ra. Garai János politikai karrierjét a nápolyi kérdés határozta meg. 1346 
tavaszán már VI. Kelemen udvarában tárgyalt a kérdés békés eszközökkel 
való megoldásának lehet"ségér"l. A kiváló diplomáciai érzék és tárgyalási 
stílus rövidesen elnyerte méltó jutalmát: a pápa 1346. július 19-én veszpré-
mi püspökké nevezte ki (MREV II: 50). Egyházi javadalmaival egyetemben 
azonban a kápolnaispáni és titkos kancellári tisztséget is megtartotta egé-
szen 1348-ig (Bónis 1971: 33). Jánosnak nehézséget okozott a püspökséggel 
járó jelent"s servitium 1zetése, ezért annak mérséklésére kérte a pápát, aki 
az iránta táplált szeretetre hivatkozva kilátásba helyezte az évdíj mihama-
rabbi megszüntetését (MREV II: 50). VI. Kelemen engedélyével felszente-
lésig megtarthatta a préposti tisztséget, a kanonokságot és a prebendákat 
is az esztergomi és a pécsi egyházakban egyaránt (AO XXXI: 16). Mind 
pécsi, mind esztergomi utódjáról 1353-ban gondoskodtak (AO XXXI: 640, 
Bossányi 1916: 184). Az anyagi vonatkozások mellett els"sorban a nápolyi 
ügyek kapcsán adódó számos diplomáciai elfoglaltság miatt halogatta négy 
évig felszentelését, amivel rövidesen a javadalomvesztés büntetését vonta 
volna magára. 1351 elején, hogy hanyagságának jogi következményeit el-
hárítsa, a pápához folyamodott (MREV II: Nr. 157). VI. Kelemen ismét ke-
gyelmesnek bizonyult, és engedélyezte a még csak kisebb egyházi rendekkel 
bíró pártfogoltjának, hogy az általa tetsz"legesen megválasztott f"pappal 
szenteltesse fel magát (MREV II: Nr. 158). A konszekrációra valamikor 
1351. augusztus 1. (MREV II: 50 Nr. 164) és 1352. január 19. között került 
sor (MREV II: Nr. 166).

Ahogy felvetettem, Garai János diplomáciai szolgálatát Nagy Lajos és a 
Szentszék Nápoly ügyében kirobbant közel egy évtizedes konCiktusa hatá-
rozta meg. El"ször tagja volt a nézeteltérés diplomáciai úton való megoldá-
sáért dolgozó magyar követségnek 1346-ban. Utána békés út kudarcának 
felismerését követ"en a király hadjáratát készítette el" az itáliai félszigeten 
(Bellér 1986: 63–64, Kristó 1988: 109–110, Veszprémy 2008: 164). Majd az 
uralkodó kíséretében személyesen is megfordult a nápolyi hadjáratok hely-
színein (Pór–Schönherr 1895: 192–193, Villani 1909: 177, Bellér 1986: 89, 
Kristó 1988: 116–119), amikor pedig a király számára is világossá vált, hogy a 
katonai sikerek nem hozták meg a kívánt politikai eredményt, végül h!séges 
követét újra Avignonba küldte a béketárgyalások lefolytatására (MREV II: Nr. 
164). A nápolyi ügy lezárásaként pedig János püspök visszatért Itáliába a szer-
z"dés pontjainak foganatosítására, ezt követ"en pedig a pápa megbízásából 
a háború egykori magyar résztvev"i általa nyerhettek feloldozást b!neik alól 
(MREV II: Nr. 172).
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Garai János javadalomviselései

1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357

pécsi 
prépost
eszter-
gomi 
kanonok
veszp-
rémi 
püspök

királynéi 
kancellár

kápolna-
ispán

titkos 
kancellár

A püspök kegyeltjei

A korszakban az ország egyházi és világi kormányzata egyaránt a familiari-
táson alapult. A kormányzati és igazságszolgáltatói pozíciókba kerülés el"-
feltételének számított a szaktudás megléte, mindenekel"tt a latin nyelv és a 
szokásjog ismerete. Ahogy Garai János is egyértelm!en sokat köszönhetett 
apja fényes el"menetelének és el"kel" kapcsolatrendszerének, úgy a veszp-
rémi püspök jóvoltából is számos családtag és familiáris jutott el"nyökhöz. 
Garai János kétszer tartózkodott huzamosabb ideig Avignonban (1346–1347, 
1351–1352), mindkét alkalmat kihasználta, hogy a hozzá közel állóknak java-
dalmakért folyamodjon. A kutatás során harminc pártfogoltat azonosítottam, 
akik közül öten a Dorozsma nemzetség tagjaiból kerültek ki, most kizárólag 
róluk esik szó.

A legmagasabbra a már említett unokaöccs, Alsáni Bálint emelkedett. A 
püspök Ilona nev! testvérének és Alsáni János, macsói bánnak 1a egyházi 
pályára lépésében bizonyosan szerepet játszott Garai János. Nagybátyja fo-
lyamodására nyerte el a veszprémi székeskáptalan kanonoki stallumát 1352-
ben, majd az esztergomi olvasókanonokságot 1353-ban. Kánonjogi dokto-
rátust vélhet"en Bolognában szerzett. 1372-ben vagy 1373 elején Lajos al-
kancellárrá nevezte, méltóságát 1376-ig viselte. Esztergomi olvasókanonoki 
stallumát 1374-ig megtartotta, amikor az uralkodó kérésére a pápa pécsi 
püspökké nevezte ki. Koppenbachi Vilmos után a pécsi egyetem második 
kancellárja volt. 1378-ban Nagy Lajos követeként tárgyalt Francesco de Car-
rarával Páduában. Jelent"s szerepet játszott a torinoi béke el"készítésében. 
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Horváti Pállal és Pásztói Jánossal együtt " szállíttatta Velencéb"l hazánkba 
Remete Szent Pál ereklyéjét. Erzsébet anyakirályné régenssége idején f"-
kancellár. 1384. december 17-én elnyerte a bíborosi kalapot, a Santa Sabina 
bazilika lett. A Garai-liga meghatározó egyéniségeként jelent"s szerepet ját-
szott Lajos halála után is a politikai életben (Kollányi 1900: 51, Engel 1987: 
405–408, Petrovics 2009: 21–41). Garai Domonkos István zalai ispánnak 
1a, (Engel 2001a) 1358-ban már pécsi kanonok volt. Ekkor a pápa János 
püspök kérésére boszniai kanonoki kinevezésér"l gondoskodott (Wertner 
1897: 908). El"bbi testvére volt Garai István, aki 1352. január 31-én lett pé-
csi kanonok és párhuzamosan javadalommal bírt a veszprémi káptalanban 
is (Bossányi 1916: 229). A püspök szintén unokaöccsének nevezi 1347-ben 
Dezs" 1a Péter csanádi klerikust, akinek váradi kanonoki stallumot kért. 
(Bossányi 1916: Nr. 334.) Az eddig ismert leszármazási táblák egyikében 
sem bukkanunk az ebben a generációban él" Dezs" vagy Péter nyomára. 
János prépost halála után Pétert veszprémi préposttá nevezi ki nagybáty-
ja, az adományozást 1352. február 11-én a pápa meger"sítette. Veszprémi 
f"esperes volt 1360-ig, kés"bb pedig székesfehérvári prépostként t!nik fel 
a forrásokban (Bossányi 1916: 242–243). Az ötödik pártfogolt unokaöccs, 
András 1a Miklós a család nádori ágából. H Pál és János politikai befolyásá-
nak köszönhette királyi udvarba kerülését. 

Birtokok a Dorozsma nemzetség kezén

Az „István%ak” öröksége”

Minden nemzetség történetében meghatározó momentum az öröklött bir-
tokvagyon megosztásának aktusa, melynek nyomán a nem ágakra, csalá-
dokra bomlik. A Dorozsma nemzetség esetében ez a 14. század els" felében 
zajlott le. Az osztálylevél sajnálatos módon nem maradt ránk, de bizonyos, 
hogy már 1317 el"tt megszülethetett egy megegyezés István hagyatékának 
felosztásáról. Feltételezhet"en ezzel a rendezéssel való elégedetlensége moz-
dította Botosnak nevezett Jánost arra, hogy er"szakosan háborgassa 1véreit. 
A zavargásokat megelégelve, az ekkor már macsói bánként m!köd" Pál be-
adványban fordult a királyi kúriához, amelyben arra kérhette az uralkodót, 
hogy állítsa helyre a három Garai-1vér közötti békét. A király teljesítette a ké-
rést és 1317-ben Temesvárott keltezett oklevele tanúsága szerint a sértett felek 
(Pál és a vele még vélhet"en közös birtoklásban lév" András) megbocsátottak 
bátyjuknak, és az ügy rendez"dni látszott (Anjou I: 450). Pál és András közös, 
de Jánostól már független birtoklását támaszthatja alá egy 1320-ból ránk ma-
radt oklevél, amely a testvérpár és Szentemágocsi Demeter, Miklós, valamint 
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Simon hatalmaskodási perét rendezte. A Szentemágocsiak nagyarányú pusz-
títást végeztek a Garaiak birtokán, a garai templomot is porig égették, aminek 
következtében fej– és jószágvesztés lett volna az osztályrészük, de a sértettek 
kegyelmet gyakorolva mindössze a baranyai Azorjás és a valkói Valkóf" bir-
tokokat kérték kárpótlásul (Anjou I: 574–576).

Egy évtizeddel kés"bb Pál országbíró el"tt a három 1vér ismételten bir-
tokosztályt tett. Annak érdekében, hogy ezúttal a megegyezés foganatosítá-
sa zökken"mentesen történjen, az iXabb testvérek megkérték Jánost, hogy 
jelölje ki azokat a birtokokat, amelyekb"l részt kér (Anjou II: 479–482). 
Ennek köszönhet"en rendelkezünk adatokkal arra nézve, hogy Dorozsma 
nembeli Garai István mely birtokokat tudhatta magáénak Garán kívül. Já-
nos állásfoglalásából kiderül, hogy a korábban közös birtokok négy megyé-
ben elszórtan feküdtek. A Balaton déli partjának közelében volt található a 
Somogy megyei Akcsmagyari (Buzsák), Gyogy3 és Vétye, Temes megyében 
Sarád, Csenej, Békatóf", valamint Bácsi, Valkó megyében Verbice, Arad 
megyében pedig Serfesd (Servusdei) és Fenlak (Fellak) falvak. János óha-
jának maradéktalan teljesítését az a tény akadályozta, hogy utóbbi birtok 
(talán egy korábbi nemzetségi osztály eredményeként) a Dorozsma nembeli 
Szentmihályiak4 kezén volt.5 1340-ben András özvegye 1ainak, Pálnak és 
Miklósnak adta a Baranya megyei Malomszeg és Korpona (Villámteleke) 
birtokokat (Anjou IV: 21–22). Szintén Baranyában a Dráva mentén feküdt 
Ebres és Salamon szigete település, amelynek a testvérpárt illet" révjogát 
1352-ben er"sítették meg (Anjou V: 599).

A névadó birtok

A Valkó megyei Gara 14. századi történetér"l nem sokat tudunk. István halála 
után feltételezhet"en 1ai közösen birtokolták, de a 14. század végére a ná-
dori ág kezén találjuk. Gara Szlavónia egyik legrégebbi települése, amelynek 
utódja Diakóvártól 10 km-re található északnyugati irányban. A jól védhet" 
település a völgy egy magaslatán állott száraz és vizes árokkal övezve. Tulajdo-
nosai számára a vár nem kizárólag lakóhelyül szolgált, hanem a kistérség poli-
tikai, gazdasági központjaként a nemzetség hatalmát is szimbolizálta. A fából 

3 A település egy déli fekvés! sz"l"jét már 1322-ben közösen bírja Garai István 1a Pál, András 
és János. 
4 A Szentmihályiak birtoklásáról nem tesz említést Engel Pál Magyarország a középkor végén 
cím! kiadványa, hiszen mind Fellak település, mind annak tartozékai (köztük Serfesd) eseté-
ben is a Botosok birtoklását (1330–1455) jelzi éppen a tárgyalt oklevélre hivatkozva.
5 A Dorozsma nemzetség egyes ágainak osztályos ügye még évtizedekig napirenden maradt. 
1354 és 1356 között évente törekedtek a megegyezésre, de az érdekeltek távolmaradása akadá-
lyozta a közös álláspont kialakítását. (Anjou VI: 439–442)
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készült vár legrégebbi része egy "rtorony (donjon), amely körül fokozatosan 
létesültek a falak és árkok (Regan 2006: 127–159). A kb. 140 méter hosszú, 
50 méter! széles trapéz alakú város keleti részén állt a kb. 50 méter hosszú és 
35 méter széles vár. A család valószín!leg 1323-ban alapította Szent Margit 
tiszteletére a domonkos kolostort, illetve már 1348 el"tt templomot emeltek 
Szent Pál apostol tiszteletére (Csánki II: 282–283). A települést a korszakban 
rendre villa-ként vagy possessio-ként említik a források (Anjou III: 277; Zichy 
III: 287–288, 293). Oppidum megjelölés használata az 1380-as évekt"l fordul 
el" (Fejér IX/7: 475). A horvát régész tanulmánya kiváló adatokkal szolgál a 
város egykori topográ1ájára vonatkozóan. A szerz" azonban a történeti rész 
megírásakor szinte teljes mértékben mell"zte az eredeti latin nyelv! források 
és a magyar nyelv! történeti szakirodalom használatát. Ennek következté-
ben fejtegetése számos ponton cáfolható állításokat tartalmaz. Ez az eset is 
kiválóan példázza annak szükségességét, hogy a nyelvi korlátok ellenére is 
megfelel" módon történjék meg az egyes diszciplínák és az azokat m!vel" 
kutatók együttm!ködése.

Szerzett birtokok

Garai István mindhárom 1a els"sorban Valkó, Pozsega és Baranya megyében 
törekedett birtokokat szerezni. A király környezetében való jelenlét nyilván 
lehet"vé tette az információszerzést arra nézve, hogy mely háramlott birto-
kok várnak kiosztásra.

Érdemdús tetteinek elismeréséül részesült Garai Pál több ízben is kirá-
lyi adományban. Károly Róbert 1310. március 20-án Barson kelt oklevelé-
ben adományozta neki a Pozsega várához tartozó Darnóc birtokot (Anjou 
I: 196–197). 1313-ban az örökös nélkül elhunyt Kothat Henrik 1a Herke 
Valkó megyei Jenke birtokát kapta meg (Pesty 1880 I: 298). Neje után 1336-
ban apósától, Nekcsei Demetert"l megkapta a baranyai Pellérd, Szilvás, 
Garé, Aranyos, Sztrák (Istrág/Eszterág) és Szalánta birtokok felét (Anjou 
III: 277; Györ/y 1963: 271, 301, 367, 380, 392–393).6 Pál apósával együtt 
kegyura volt a bodrogszigeti Szent Keresztr"l és Üdvözít"r"l nevezett pálos 
kolostornak, erre utal, hogy neki adományozták Csatár birtokot (Karácso-
nyi 1995: 439).

Szintén az Anjou király hatalmának megszilárdításáért folyó harcokban és 
az azokat követ" tárgyalásokban való szerepvállalásáért részesült birtokado-
mányban Botos János 1314-ben. Ezt követ"en a Valkó megyei Kozmadamján 
és a Bács megyei Keresztúr falvakat tudhatta magáénak (Anjou I: 334).

6 1290 és és 1302 között szerezték meg anyjuk (Kán László n"vére) leánynegyedének fejében 
Nekcsei Sándor 1ai. 1336-tól a birtokok fele Garai Pálé, másik fele Nekcsei Miklós 1a Denké.
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Az nádori ág "se, András tudatos birtoképítésének eredményeként 1332-
ben megszerezte a Garától északra fekv" Panyit település részeit (DL 33579). 
1356-ban a Pozsega megyei Orbovával és Dobóccal egyetemben sikerül el-
nyerni a Valkó megyei Kisújlakot is, amelyet már az 1350-es évek elején csa-
ládjának ígért Lajos király, arra az esetre, ha a Csák nembeli Dobóc Czimba 
család fér1 utód nélkül maradna. Czimba Istvánnak két 1 a is volt, de István 1 ú 
utód vigasza nélkül, Pet" gyermektelenül, Domonkos pedig négy leányt maga 
után hagyva volt kénytelen sírba szállni. A Kisújlak faluhoz tartozó birtok 
részei közvetlenül a garai uradalom szomszédságában feküdtek, így könnyen 
bevonhatóak voltak annak szervezetébe. Kezdetét vette az a folyamat, amely 
nyomán a 15. század végére Gara egy 80 faluból álló 455 km2 kiterjedés! ura-
dalom központjává vált. (Engel 2001b)

2. ábra A garai vár a 14. század végén
(Kre'imir Regan hipotetikus rekonstrukciója)

Engel Pál Magyarország a középkor végén cím! munkájának adataira 
alapozva az itt mellékelt táblázat összefoglalást ad azokról a birtokokról, 
amelyek 1382-ben a Dorozsma nemzetség tulajdonát képezték. Ebb"l is 
kit!nik, hogy a déli megyék voltak a preferáltabbak birtokszerzés szem-
pontjából. A rendelkezésre álló adatok alapján a jelzett esztend"ben ez a 
nemzetség rendelkezett Valkó megye területének közel 12%-val (761,6 km2) 
(Engel 2001b). 
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Birtokok a Dorozsma nem egyes ágainak kezén (1382)
Birtok Megye Terület (km2) Ág
Babagerenda Valkó 122 botos
Bálinfalva Valkó 9,5 botos
Bánfalva Csongrád 52,6 szentmihályi
Bánya Szerém 12,7 nádori
Barfalva Valkó 7,7 botos
Cerna Valkó 47,1 nádori
Cserög Szerém 38 nádori
Dobóc Pozsega 165,4 nádori
Dorozsma Csongrád 133,9 szentmihályi
Draginc Valkó 4 nádori
Ebres Baranya 28,1 nádori
Farkasvár Valkó 10,9 hosszúbácsi
Fellak Arad 45,9 szentmihályi
Gara Valkó 194,3 nádori
Garáb Valkó 18,2 báni
Gyékéntó Csongrád 30,3 szentmihályi
Harapk Valkó 22,6 botos
Hosszúbács Valkó 48,9 hosszúbácsi
Kisdarnóc Pozsega 26,9 báni
Kisújlak Valkó 78,3 nádori
Magyarolasz Szerém 43 hosszúbácsi
Markovc Valkó 12,7 nádori
Orbova Pozsega 76,7 nádori
Poucsje Valkó 30,5 nádori
Rogozan Valkó 3,5 báni
Sarád Temes 111,7 nádori
Szata Valkó 50,8 báni
Szlakovc Valkó 84,5 nádori
Újvár Pozsega 11,9 nádori
Zsibritovc Valkó 16,1 nádori

Érdekházasságok

A Dorozsma nemzetség történetének tárgyalt id"szakából mindössze hat 
frigyr"l vannak csekély adataink. Ezek alapján nem vonhatunk le messze-
men" következtetéseket, de a család házasságpolitikájának néhány jellegze-
tessége így is megvilágítható. A középkori házasodási szokások értelmében 
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els"sorban a családf"k voltak azok, akik már egészen 1atalkorú gyermekeik 
leend" egybekelésér"l gondoskodtak. Ezek a frigyek els"sorban „nem szere-
lemb"l, hanem földi javak végett” köttettek, (Erdélyi 2008: 66) tehát a házastárs 
kiválasztásakor az adott személy és családjának politikai hatalma, presztízse 
és vagyona került mérlegre.

A Garai és a Nekcsei család között visszatér" házasságokról fentebb már 
esett szó. Demeter tárnokmester családjának birtokai els"sorban Baranya 
megyében feküdtek. Láthattuk, hogy Nekcsei Kós leánynegyedének fejében 
több ottani birtokrész került a báni ág kezére.

Alsáni János macsói bán és Garai Ilona házassága korábban szintén emlí-
tésre került. A Szentemágocs nembeli Alsániak nagykiterjedés! birtokokkal 
rendelkeztek Valkó megyében (1382-ben 305,3 km2) (Engel 2001b).

Garai István ismeretlen nev! leányát Bakócai Egyed vette feleségül, de 
mindkett"jük létezésér"l ez az egyetlen, 1360-ból ránk maradt adat tudósít 
(DL 4940).

Garai András felesége Péc nembeli Nevnai László és Kórógyi Jolánta le-
ánya volt. Néhány kivételt"l eltekintve a Péc nem birtokai els"sorban So-
mogy és Zala megyében feküdtek. Nagyobb jelent"ség! hozadéka a frigynek, 
hogy a Garaiak általa rokonságba kerültek a szintén Délvidéken birtokos 
Kórógyiakkal és Treutelekkel (Nevnai Katalint Treutel Miklós vette feleségül, 
így András sógora lett). A Kórógyiak nagy kiterjedés! birtokai Valkó (1382-
ben 358,9 km2), Baranya és Bács, míg a Treuteleké Pozsega, Valkó (1382-ben 
257 km2) és Ver"ce megyékben feküdtek (Engel 2001b). 

Az utolsó házasság, amelyr"l tudomásunk van, az 1323-ban Szentmihályi 
Mihály és Jánki Margit között köttetett. Az asszony Jánki László kalocsai ér-
seknek volt unokahúga. Fivére Gergely a Jánki család Gáti ágának alapítója 
szintén rendelkezett Valkó megyei birtokokkal, (1382-ben 27,8 km2) ezek kö-
zül Pacsintából adományozott is részeket sógorának (Fejér VIII/5: 142).

Ha összegezzük a példaként kiragadott Valkó megye birtoklásának 1382-
es állapotát, akkor arra jutunk, hogy a Dorozsma nemzetség egyes ágai és 
a velük rokonságba került családok a megye területének több mint negye-
dét tartották kezükön. Ezzel a példával bizonyítható, hogy a házasságpolitika 
mozgatórugója a territoriális hatalom növelésének szándéka volt. Kevesebb 
mint egy évszázad alatt, a 15. század közepére ezzel a stratégiával a Garai csa-
lád elérte, hogy az ismert nemesi birtokok majdnem egésze érdek- és hatalmi 
szférájának részét képezze.

Garai Miklós

A Dorozsma nembeli Garai család nádori ágának els" méltóságvisel"je 1359-
ben már macsói bánként m!ködött. Kinevezése el"tti érdemeir"l, nem szól-
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nak a források. Wertner Mór szerint: „Hogy aránylag $atal korban pályáját 
a macsói bán magas állásával úgyszólva megnyitja, arra enged következtetni, 
hogy részére az udvaron igen nyomós tényez"k m!ködtek s bizonyosnak ve-
hetjük, hogy az udvarnál igen tekintélyes rokona, Garai János, a veszprémi 
püspök, mint királynéi korlátnok és a király titkos titkára, elég hatalommal és 
tekintélylyel rendelkezett, hogy $atal rokonának a macsói báni méltóságot meg-
szerezze.” (Wertner 1897: 914–915)

Azt gondolom elképzelhet", hogy az uralkodó felmen"i érdemeire alapoz-
ta a bizalmat, amikor a 1atal Miklósra bízta a macsói bánság kormányzását. 
Nagybátyja 1353-ig, unokabátyja 1357-ig volt a királynéi udvar meghatározó 
méltóságvisel"je. Továbbá a Garai-rokonságban már ekkorra hagyományok-
kal bírt a macsói báni cím viselése, hiszen 1320 és 1328 között Miklós egyik 
nagybátyja, 1328 és 1334 között másik nagybátyja, Alsáni János látta el a báni 
teend"ket. Garai Miklós kinevezése el"tt közvetlenül (1354–1359) pedig az 
egykori érdekszövetséges Csák Ugrin 1a, Miklós viselte a méltóságot és felté-
telezhet"en ebben az id"ben is szoros kapcsolat f!zte egymáshoz családjukat 
(Engel 2001a).

Az 1350-es években ugyan még a honorrendszeren alapult a Magyar Ki-
rályság kormányzása, de Nagy Lajos is beláthatta, hogy a Garai család gya-
rapodó magánvagyona és a délvidéki f"urakkal kialakított családi- illetve 
familiáris kapcsolatai biztos háttérül szolgálhatnak az ország határainak vé-
delméhez.

***
A nemzetség történetének e korai, forráshiányosabb korszakában is feltár-
ható volt több olyan kisebb adalék, amely kiegészíthette, árnyalhatta a Ma-
gyar Királyság 14. század eleji társadalom- és birtoklástörténetér"l meglév" 
tudásunkat. Doktori disszertációmban hasonló metodika mentén kívánom 
feldolgozni a Dorozsma nembeli Garai család nádori ágának 1481-ig tartó 
történetét nagyobb hangsúlyt fektetve a familiaritás, f"úri vallásosság és ha-
talmi reprezentáció kérdésére.
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Gergely Marianna

Hatékony volt-e a brüsszeli terápia?
Az 1920. évi Brüsszeli Nemzetközi Pénzügyi Konferencia 

javaslatainak eredményessége két év távlatából1

Was the therapy of Brussels e'cient?
"e e'ciency of the resolutions of the International Financial Conference of Brussels 

(1920) a(er two years

ADer WW1 Europe’s weigh within the world economy had declined. 8is was partly due 
to the economic and chieCy international 1nancial consequences arising from the Great 
War. 8e Peace Treaties of Versailles that ended the War, however, placed the issues of 
politics ahead of the questions of economy and they had failed to restore the international 
cooperation within Europe. As a consequence of the deepening of the economic 
depression, in order to map and handle all the problems of the economy an international 
conference was held in Brussels in 1920. 8e goal of the conference was to assess all 
economic problems and 1nd a way to draw up the resolutions. 8e League of Nations 
had called upon the states that had participated to make a report on the actual status of 
their economies and about the measures that were introduced by their governments in 
accordance with the resolutions articulated in Brussels. 8ese reports were published in 
four volumes during 1922/23 in English and they contained the report of 27 countries. In 
this paper my goal is to study the eEciency of the resolutions of the Brussels Conference 
by analyzing these reports. 8e reports proved the e/ectiveness of the resolutions. In spite 
of the fact that the Conference was a consultation of experts on economy and 1nancial 
matters, without the participation of the politicians – i.e. without obligation resulting 
from their participation – all the countries made e/orts to introduce the resolutions. 
8is means that they had realized the fact that their own economic interests meat the 
economic interests of Europe.

Az els" világháborút követ"en felszínre kerül" gazdasági, azon belül is el-
s"dlegesen nemzetközi pénzügyi jelleg! problémák feltérképezésére majd 
kezelésére 1920 "szén (1920. szeptember 24 – október 8.) nagy nemzetközi 
konferencia vállalkozott Brüsszelben. A 39 országot számos elméleti és gaz-
dasági szakember képviselte, akik kormányaik támogatásával vettek részt a 
Népszövetség égisze alatt rendezett gy!lésen. Ezek el"bb értelmezték a hábo-

1 A cikk teljes változata megjelent: Kutatási Füzetek. Bornus 2009 Nyomdaipari KD. Pécs. 2011. 
139[163.
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rú következtében beállt helyzetet, a nemzetgazdaságok nemzetközi szintre is 
áttev"d" problémáit, majd javaslatokat tettek kezelésükre. 

A vitát négy téma köré csoportosították: államháztartás, valuta és árfo-
lyam, nemzetközi kereskedelem és nemzetközi hitelek. A javasolt gyógymó-
dot általánosan fogalmazták meg, részleteit, a végrehajtás pontos menetét 
nem határozták meg. Az egyes országok maguk dönthettek egyes elemeir"l, 
s a stratégiáról, melynek keretében megvalósítják. Ebben a módszerben az a 
szemlélet tükröz"dött, hogy el"bb kell diagnosztizálni, s csak azt követ"en 
meghatározni a megfelel" terápiát. 

Az általános tapasztalat az, hogy ez az igencsak kézenfekv" összefüggés 
a háború után közvetlenül nem volt ennyire egyértelm!. Gondoljunk csak 
a békerendszerre, mely távolról sem követte ezt az elgondolást. A gazdasági 
megfontolások fölé, illetve helyébe helyezte ugyanis a politikaiakat (Ormos 
2004: 16–17; Rab 2010: 18). Keynes a békeszerz"dés utáni Európa jellemzé-
sét a következ" mondatokkal vezette be: „A békeszerz"dés nem tartalmaz 
semmiféle rendelkezést Európa gazdasági újjáépítésére – semmit, ami a le-
gy"zött központi hatalmakat jó szomszédokká tenné, semmit, ami stabili-
zálná Európa új államait, semmit, ami helyreállítaná Oroszországot. De nem 
mozdítja el" semmiféle formában a szövetségesek közötti gazdasági szolida-
ritást szolgáló megegyezést sem. Párizsban nem állapodtak meg semmiben 
Franciaország és Olaszország szétzilált pénzügyi helyzetének helyreállítását 
illet"en, sem abban, hogy módosítsák az Óvilág és az Újvilág rendszereit.” 
(Keynes 2000: 209). A Négyek Tanácsa, vagyis az angol, a francia és az olasz 
miniszterelnök, illetve az amerikai elnök 1gyelmét ugyanis – ahogy Keynes 
írja – más problémák kötötték le. „Clemenceau-t az foglalkoztatta, miként le-
hetne szétzúzni az ellenség gazdasági életét, Lloyd George-ot az, hogy olyan 
egyezményt érjen el és vihessen haza, ami legalább egy hétig kiállja a próbát2, 
az elnököt pedig az, hogy semmi olyat ne tegyen, ami ne lenne igazságos 
vagy jogos.” (Keynes 2000: 209). Az angol közgazdász sajátos ténynek nevez-
te, hogy éppen Európa gazdasági problémája volt az egyetlen kérdés, amely 
iránt nem lehetett fölkelteni a Négyek érdekl"dését. Leginkább ugyanis a jó-
vátétel kérdése foglalkoztatta "ket, és ezt teológiai, politikai választási fogási 
problémaként oldották meg – mint írja – s nem a gazdasági jöv" 1gyelembe-
vételével (Keynes 2000: 209). 

A Keynes által a békeszerz"dés utáni Európáról festett borúlátó képben 
fénysugarat jelentett a közgazdászok és a pénzügyi szakemberek azon igye-
kezete, az hogy a helyzet feltárására racionális alapon törekedtek, hogy tar-
tósan oldják meg a problémákat. Korábbi kutatásokból tudjuk, hogy ezek a 

2 Nagy-Britanniában ugyanis éppen az 1918. december közepén sorra kerül" választásokra 
készültek. 
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próbálkozások sem voltak minden esetben sikeresek,3 ám ez a szemlélet a 
politikusok értekezleteinek megközelítési módjával szemben és mellett mégis 
1gyelemreméltó. 

Ezeknek az értekezleteknek az elemzése, következményeiknek, illetve 
jelent"ségüknek a feltárása számos kihívást tartogat még mind a magyar, 
mind a nemzetközi szakirodalom számára. Nemcsak azért, mert a rendel-
kezésre álló, els"sorban népszövetségi iratok feldolgozása nem történt meg, 
a nemzetközi gazdasági konferenciákat pedig nem kezelik megfelel" súllyal 
a politikusok értekezletei mellett. Ennek a problémák megközelítésében ta-
pasztalható szemléletbeli különbségnek Európa jöv"je szempontjából nagy 
jelent"sége, f"leg ha tudjuk, hogy magát a gazdasági világválságot és a máso-
dik világháborút is nagyrészt az els" világháborút lezáró rendezés számlájára 
írják (Milward 2000; Rab 2009: 197).

Tanulmányom a nemzetközi gazdasági szakembereknek a politikusokéi 
mellett futó konferenciái közül eggyel, a Brüsszeli Nemzetközi Pénzügyi Kon-
ferenciával, annak is inkább a következményeivel, jelent"ségével foglalkozik. 
Úgy gondolom ugyanis, hogy ezek az értekezletek, köztük a brüsszeli is, más 
jöv"t vázoltak föl Európa számára, mint ami végül is megvalósult. A dolgo-
zat alapja a Népszövetség által 1922-ben közreadott négy vaskos kötetb"l álló 
áttekint"-értékel" tanulmány, amely ugyanarra a kérdésre kereste a választ, 
melyre mi is kíváncsiak vagyunk: vajon hatékony volt-e a brüsszeli terápia? 

Források

A Népszövetség a konferenciát követ" két évvel a pénzügyi és gazdasági válság 
súlyosbodása miatt kérte fel a brüsszeli gy!lésen képviselt 39 országot arra, 
hogy készítsenek beszámolót a pénzügyi és gazdasági helyzetükr"l. A riportok 
a Népszövetség Közgy!lésének 1922. márciusi körlevelében4 megfogalmazott 
szempontok szerint épültek fel, azaz három f" kérdésre irányultak: a költségve-
tési intézkedésekre, a pénzügyi kérdésekre és a kereskedelmi problémákra. 

Mind a négy kötet nyomtatott formában jelent meg, angol nyelven. Az 
els"t 1922 novemberében adták ki. Ebben 21 ország jelentését olvashatjuk. 
Ezeknek a beszámolóknak jó része azonban vagy nem tér ki valamennyi, a 

3 Ennek a sikertelenségnek legf"bb okát Rab Virág abban látja, hogy a gazdasági és pénzügyi 
szakemberek is áldozatául estek korábbi elméleti tudásuknak és tapasztalataiknak. (Rab 2008.) 
Azt a tényt, hogy az aranystandardhoz való ragaszkodás nem stabillá, inkább instabillá tette a 
két világháború közötti pénzügyeket leghangsúlyosabban Barry Eichengreen fogalmazta meg. 
(Eichengreen 1992.)
4 Brussels Financial Conference (a továbbiakban BFC) 8e Recommendations and 8eir 
application. A Review aDer two years.Volume I, Annex 2, 231–234. 
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Népszövetség által megadott kérdésre, vagy túl sommásan fogalmaz azok-
kal kapcsolatban. Éppen ezért itt most csak a részletesebb beszámolók rövid 
jellemzését adom.5 Csehszlovákia esetében például egy viszonylag részletes, 
adatokban és leíró elemzésekben egyaránt gazdag beszámolót találunk. Ma-
gyarország több mint húsz oldalas beszámolója leíró jelleg!, ám a ismertet"-
vel együtt benyújtott táblázatok segítségével viszonylag teljes képet kapunk az 
1920–1922 közötti költségvetésr"l; a riport részletesebben foglalkozik emellett 
a közalkalmazottak bérének alakulásával, valamint az adózással. Nagy-Britan-
nia esetében a leíró részek viszonylag hiányosak, kivétel ez alól a közalkalma-
zotti 1zetések kérdése. Ellenben a beszámolóhoz benyújtott mellékletek több 
oldalas táblázatokban részletesen mutatják be az ország hiteleit, kölcsöneit, 
adósságait. Az Egyesült Államok 1922 szeptemberében benyújtott jelentése a 
hangsúlyt az adózás, a hitel és a kölcsön problémájára, valamint a deCáció 
leírására fektette. Nem csoda, hiszen az egyetlen olyan ország volt, mely képes 
lett volna hitelt nyújtani Európa talpra állításához. A deCáció problémájának 
felvetése 1gyelemreméltó, hiszen ebben az id"szakban még nem igen jelentek 
meg kritikák az aranystandarddal és az ahhoz szorosan kapcsolódó deCációs 
politikával kapcsolatban (Rab 2010: 38). 

1922 decemberében jelent meg a második kötet, amely kizárólag Olaszor-
szág több mint 100 oldalas jelentését tartalmazza. Ez részletesen bemutatja 
az 1920–21 folyamán lezajlott gazdasági, politikai és társadalmi változásokat, 
az általános pénzügyi helyzetet. Részletesen leírja milyen új adókat vezettek 
be, hogyan sikerült csökkenteni a kormány kiadásait, bemutatta az állami 
vállalatok helyzetét, az inCáció és a deCáció mértékét illetve a kereskedelmi 
intézkedéseket. 

Az 1923 márciusában kiadott harmadik kötet három ország jelentését tartal-
mazta: Brazíliáét, Lettországét és Lengyelországét. Brazília jelentésében csupán 
nagyon általános jellemzést adott az ország gazdasági helyzetér"l. Lettországé 
ellenben a költségvetés kérdését tekintve – ennek keretében tételesen felsorol-
ja az egyes minisztériumok évekre lebontott költségvetését – minden kérdést 
viszonylag részletesebben tárgyalt. Lengyelország jelentése a költségvetés hely-
zetét, a hitelek és a vámpolitika kérdését viszonylag részletesen tárgyalta, az 
adózás és a kereskedelem tekintetében viszont csak a lényegre szorítkozott. 

Az 1923 júniusában kiadott negyedik kötet Bulgária rövid és Franciaország 
annál részletesebb beszámolóját tartalmazza. Az el"bbi jelentését a kereskede-
lem kérdésének kivételével f"leg táblázatok alkotják, Franciaország esetében 

5 A kötetben szerepl" országok: Argentína, Ausztrália, Ausztria, Belgium, Dánia, Csehszlová-
kia, Finnország, Magyarország, Brit-India, Japán, Luxemburg, Hollandia, Új-Zéland, Norvé-
gia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Dél-Afrikai Unió, Nagy-Britannia, Egyesült Államok, 
Uruguay. 
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viszont b"ven álltak rendelkezésre mind leíró részek, mind pedig táblázatok 
mindhárom kérdéskörben. 

A források ilyen, viszonylag részletes bemutatására volt szükség ahhoz, 
hogy láthassuk: milyen korlátai vannak egy viszonylag teljesnek szánt ösz-
szehasonlító elemzésre épül" gazdasági pénzügyi helyzetkép felvázolásának. 
A nehézségek miatt a brüsszeli konferencia által tárgyalt négy kérdéskörrel – 
azaz az államháztartás, a valuta és árfolyama, a nemzetközi kereskedelem és 
a nemzetközi hitelek kérdésével – kapcsolatban azt vizsgáljuk, hogy azok az 
országok, melyek elemzésre alkalmas dokumentumot készítettek, mennyiben 
követték a konferencia javaslatait, s hogy milyen egyedi stratégiákkal valósí-
tották meg azokat. 

A brüsszeli javaslatok a gyakorlatban

A beszámolók elemzése és a különböz" stratégiák értékelése a világgazdaság-
ban végbemen" politikai és gazdasági er"viszonyoknak a vizsgált években is 
folyó változásai ismeretében érthet"k csak meg. Éppen ezért néhány fontos 
20. század eleji gazdasági jelleg! kérdést szeretnék érinteni. Mindenekel"tt 
azt, hogy a világgazdaságban Európa súlya megváltozott. Addigi vezet" po-
zíciója megrendült. Már az 1870-es évekt"l megjelent kihívói (USA, Kanada, 
Ausztrália, Új-Zéland) az els" világháborút követ"en meger"södtek, súlyuk a 
világgazdaságban növekedett (Berendt T. 2008: 28). Els"sorban az USA szere-
pe vált kulcskérdéssé számos Európa talpra állítását is érint" gazdasági, pénz-
ügyi kérdésben (Rab 2010: 29[42). Nem szabad megfeledkezni a társadalom 
és a politika terén végbement változásokról sem. A választójog kiszélesítése, a 
szakszervezetek meger"södése, a munkáspártok bekerülése a parlamentekbe 
hozzájárult ahhoz, hogy a gazdasági kérdések tárgyalása szorosan összekap-
csolódjon a nagypolitika kérdéseivel. Ezekre a kérdésekre ugyan nem térek 
ki részletesen, ám 1gyelembe vételük az egyes gazdasági vagy a gazdaságot is 
érint" kérdések értelmezése során nélkülözhetetlen (Tomka 2009: 203[237 
359[377; Diederiks[Quispel 1995: 297[302).

Kiindulópontként a brüsszeli konferencia határozatait kell közelebbr"l 
szemügyre vennünk, hiszen ezek nagyban befolyásolták az egyes országok 
pénz- és gazdaságpolitikai törekvéseit 1920 és 1922 között. Meg kell jegyezni, 
hogy ezek a határozatok csupán javaslatok voltak, és az országok semmiféle 
állami garanciát nem vállaltak azok végrehajtására. Ez kulcskérdés az általunk 
feltett, megválaszolandó kérdés szempontjából, melynek értelmezésére a ta-
nulmány összefoglalójában térek ki. 

Az 1922-es beszámolók a brüsszeli konferenciához hasonlóan négy nagy 
téma köré csoportosultak: államháztartás, valuta és árfolyam, nemzetközi 
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kereskedelem és hitelek. Annak ellenére, hogy ezek szorosan összefüggnek 
egymással, 1920-ban és 1922-ben is egymástól függetlenül kezelték, tárgyal-
ták "ket. Ez azért meglep", mert néhányan már 1920-ban rámutattak arra, 
hogy ez a metódus nem járul hozzá a javasolt gyógymódok hatékonyságához. 
A problémák szoros kapcsolatban álltak egymással. A valutaárfolyamot csak 
akkor lehetett volna stabilizálni, ha az inCációt sikerül megfékezni. Az inf-
láció csökkentésének viszont a költségvetési de1cit megszüntetése lett volna 
a feltétele. Az államháztartási hiány felszámolásához a gazdasági növekedés 
beindulása volt nélkülözhetetlen. A növekedés azonban a t"kehiány követ-
keztében volt elképzelhetetlen, ezért volt szükség nemzetközi kölcsönökre. 
A hitelek ugyan csökkentik a hiányt, ám a kölcsönök kibocsátása mindaddig 
kétséges, amíg az árfolyamok ingadoznak. Ahhoz, hogy ezt a többszörösen 
összetett problémát meg lehessen oldani, mindezeket a területeket egysége-
sen átfogó intézkedés-sorozatra lett volna szükség (Rab 2010: 116). Ehhez 
azonban sort kellett volna keríteni ezeknek a kérdéseknek az együttes tárgya-
lására, amit nemcsak 1920-ban, de 1922-ben is elmulasztottak. 

1920-ban Brüsszelben az államok hatalmas adósságaiból, az inCációból, 
az árfolyamok ingadozásából és a kereskedelem pangásából adódó problé-
mahalmazt kívánták kezelni. A diagnózisok viszont, ahogy látni fogjuk, két 
olyan területre terjedtek ki, amelyeket egészen a második világháború utolsó 
évéig nem sikerül hatékonyan rendezni; ezek a nemzetközi hitel, illetve a sta-
bil valuta és árfolyam problémái voltak. 

Paradox módon a legkevesebb el"relépés ezen a két területen történt. Az 
államháztartás problémáját ellenben kiemelten kezelték, ezért err"l találunk 
a legtöbb anyagot a riportokban. Ennek oka részben a háborút megel"z" id"k 
gazdasági rendszerében keresend". Ekkor ugyanis a gazdasági rendszer köz-
ponti részét alkotó országok (Nagy-Britannia, Franciaország, Németország) 
a küls" egyensúlyt – a nemzetközi 1zetések kiegyensúlyozottságát – tekintet-
ték els"dlegesnek és ennek rendelték alá a bels" egyensúlyt, azaz a teljes fog-
lalkoztatottságot és az árak stabilitását (Krugman[Obstfeld 2003: 601[603; 
Eichengreen 1992: 9). A háború alatt és annak következményeként azonban 
a szabadversenyes gazdasági rendszer átadta a helyét a szabályozott rendszer-
nek, s más, a társadalomban és a politikában végbement változások következ-
tében is a bels" egyensúlyra tev"dött át a hangsúly. A bels" egyensúly el"felté-
tele a rendelkezésre álló er"források lehet" legnagyobb hatásfokú hasznosítása 
volt, mivel mind a kihasználatlanságuk, mind pedig túlzott igénybevételük az 
árak ingadozását eredményezhette. Az árfolyamingadozások változékonysá-
ga viszont rontotta a hitelek megszerzésének lehet"ségét, holott a bels" hely-
reállításhoz t"kére volt szükség. 

A bels" egyensúly kiemelt kezelését a brüsszeli értekezlet és a két évvel 
kés"bb született jelentések anyagából is láthatjuk, hiszen a beszámolókban az 
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államháztartás és a költségvetési egyensúly témái dominálnak. A Brüsszelben 
lefektetett alapelveket a kormányoknak ebben a kérdésben sikerült a leghaté-
konyabban megvalósítaniuk. Ennek oka, hogy az államháztartás stabilitásá-
ban látták a megoldást. Szinte minden ország beszámolt azonban arról, hogy 
a bevételek emelése és a kiadások csökkentése nem bizonyult elegend"nek a 
gazdasági és pénzügyi stabilitáshoz, mivel a háború alatt felhalmozott adóssá-
gok, a kereskedelmi mérleg hiánya vagy a helyreállítás költségei sem fedezhe-
t"k öner"b"l. Ráadásul mind a bevételek növelése, mind a kiadások csökken-
tése egy bizonyos ponton túl már nem fokozható. Franciaország például több, 
mint 14%-kal növelte teljes állami bevételét 1920 és 1922 között (BFC 1922: 
IV:27), azonban a kiadások növekedése sem maradt el e mögött. Az utóbbiak 
között szerepeltek az államadósságok és a helyreállítás költségei is, melyeket 
eredetileg a jóvátételb"l akart 1nanszírozni Franciaország; ez azonban Né-
metország 1zetésképtelensége miatt nem valósulhatott meg. 

A bevételek emelését – szinte valamennyi ország – az adók növelésével érte 
el, következésképpen a legtöbb ország a költségvetési egyensúlyt is ennek kö-
szönhette. Franciaországban 1920-tól egyrészt új adókat vezettek be, másrészt 
növelték a meglév"ket: az 1914-ben bevezetett, de csak 1916-ban életbe lépett 
jövedelemadó legmagasabb sávja 1922-re elérte az 50%-ot (BFC 1922: IV:27). 
Az ország jövedelemadóból származó bevétele 1921-re a három évvel korábbi 
bevétel értékének háromszorosára növekedett. Ám az adóknak a franciaor-
szágihoz hasonló mérték! növelése szinte minden országra jellemz"; s annak 
ellenére volt hatékony ez a politika, hogy a háború után az európai lakosság 
adóztathatósága komoly korlátokba ütközött. 

Belgium esetében az adók növelése 1922-re a költségvetési hiány csaknem 
50%-os csökkenését eredményezte, az ország háború utáni helyreállítása 
szinte csak öner"b"l történt. A belgák azonban kijelentették, hogy az országot 
csakis a német jóvátétel lesz képes kimozdítani a holtpontról. 

A bevételeket az adóemelésen kívül még két intézkedéssel igyekeztek fo-
kozni. Mindkett" a konferencia határozatainak eleget téve valósult meg: meg-
szüntetve a mesterségesen alacsonyan tartott árak és szolgáltatások díjait. Az 
élelmiszerek és a nyersanyagok nagy része ugyanis az állami támogatásoknak 
köszönhet"en egy id"ben jóval olcsóbb volt, mint az el"állítás költségei. 

Az állami támogatások nagy részét ugyan megszüntették 1922-re, ám több 
ország beszámolójában találunk kivételeket. Japán például a háborút követ" 
négy év rossz rizstermése miatt behozatalra szorult, majd az import rizst ma-
gas állami támogatás mellett alacsony áron értékesítette. Hasonló volt a hely-
zet Svájcban is, ahol – a tejtermel"k szövetsége és a kormány között létrejött 
egyezménynek köszönhet"en, – állami támogatás mellett alacsony áron ér-
tékesítették a tejtermékeket. Ezeket az állami támogatásokat kompenzálta az 
állami vállalkozások – a posta, a távíró és a telefon, valamint a vasút – díjainak 
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emelése. Ám ennek a politikának is voltak korlátai, melyeket Hollandia ese-
te jól szemléltet. Hollandia semleges országként viszonylag kiegyensúlyozott 
költségvetéssel rendelkezett a háború alatt, az 1920-as évek elejére azonban 
adósságainak eredményeképpen már komolyabb költségvetési hiányt köny-
velhetett el. Mivel az állam volt a legf"bb részvényes a vasutakat tömörít" zárt 
részvénytársaságban, és fedezte az évr"l évre keletkez" de1citet, a viteldíjak 
emelése logikusnak és elkerülhetetlennek t!nt. A hiány ugyan 1922-re csök-
kent, azonban korántsem sz!nt meg, holott a viteldíjak elérték a maximumot. 
Ráadásul Hollandiában a szárazföldi vasúti szállításnak komoly riválisa volt 
a vízi szállítás, mely jóval olcsóbb tarifákkal dolgozott. Emiatt a vesztesége-
ket 1922-t követ"en létszámleépítéssel, a bérek csökkentésével és a munkaid" 
meghosszabbításával próbálták kompenzálni, ami természetesen további tár-
sadalmi és gazdasági problémákat szült.    

Hasonló buktatókhoz vezetett a költségvetés egyensúlyának elérése érde-
kében hozott másik intézkedés, nevezetesen a kiadások drasztikus csökken-
tése. Ezen els"sorban az improduktív és rendkívüli kiadásokat kell érteni, 
így például a fegyverkezési és a szociális kiadások csökkentését, illetve meg-
szüntetését. Ez egy súlyos gazdasági helyzetben lév" ország esetében logikus 
intézkedésnek t!nik, azonban a háborút követ" években a lakosságnak ége-
t" szüksége lett volna szociális támogatásokra, ami dönt"en befolyásolta az 
egyes kormányok döntéseit e kérdésben. 

A hadikiadások csökkentése a békeszerz"dést követ"en minden különö-
sebb gond nélkül megvalósulhatott, a katonák tömeges leszerelése azonban 
újabb szociális kiadásokat követelt. Egyes országokban a gyárak helyreállítása 
is újabb költségeket rótt az államra. A leszerelés viszont a béke beálltával sem 
volt mindenhol megvalósítható, s"t volt olyan ország, amely nem is szerelte 
le hadseregét. Csehszlovákiában az új határok védelmében inkább növelni 
kényszerültek a hadi kiadásokat, mint csökkenteni. 

Míg az államháztartás rendbetétele az egyes országokban bels" intézke-
désekkel, nemzetközi segítség nélkül is megvalósítható volt, a valuta és az 
árfolyam kérdése már komolyabb nemzetközi kooperációt, gazdasági össze-
fogást igényelt volna. Jól mutatja ennek nehézségeit az a tény, hogy a valuta 
kérdését érint" gyógymódok sokkal nehezebben körvonalazódtak, és a gya-
korlatban megvalósuló intézkedések is elmaradtak az államháztartás egyen-
súlya érdekében tett er"feszítések mögött. Ennek egyik oka a már korábban 
említett ellentmondás volt, a politikusok által prioritásként kezelt kérdések 
és a gazdasági helyzet által megkívánt intézkedések között. A nagypolitika 
érdekei nem mindig estek egybe a konferencia közgazdászainak gazdasági ja-
vaslataival. Pedig a szemléletváltás fontosságára hívhatta volna fel a 1gyelmet 
egy, az 1922-es beszámolók elkészültével párhuzamosan zajló nagy államközi 
konferencia sikertelensége Genovában, melyet politikusok kezdeményezésé-
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re hívtak össze, els"sorban a valuta és az árfolyam, valamint a kereskedelem 
kérdésének rendezésére. A konferencia egyik f" kezdeményez"je, Lloyd Ge-
orge brit miniszterelnök, felismervén a békeszerz"dés hiányosságait a Német-
országgal és Szovjet-Oroszországgal való gazdasági kapcsolatok felvételére 
kívánt koncentrálni, hiszen kizárásuk Európa gazdasági vérkeringéséb"l ko-
moly következményekkel fenyegetett (Ádám 2003: 14). A konferencia a gaz-
dasági kérdéseket tekintve azonban eredménytelen maradt, s"t a meghívott 
vesztes országok delegációit kifejezetten távol tartották az érdemi döntésekbe 
való beleszólástól (Ormos[Majoros 2003: 304). Ennek eredményeképpen ta-
lált egymásra a szovjet és a német fél, és kötötte meg a rapallói egyezményt, 
melynek keretében a nyugat-európai országokat megkerülve, bilaterális for-
mában valósították meg Genovában elutasított követeléseiket.6 A szerz"dés 
Németország számára kiutat jelentett, de precedens érték! lépés volt a többi, a 
nemzetközi összefogás és talpra állás kísérleteib"l kimaradt, kihagyott ország 
számára is. Európa kereskedelmének helyreállítása kulcsfontosságú volt min-
den európai ország számára. Ám a nyugat-európai döntéshozók görcsösen 
ragaszkodtak politikai céljaik megvalósításához, melyek kizárták a vesztes 
országok számára is nyitott politikát, s a háború el"tti pénzügypolitikai viszo-
nyok helyreállítását t!zték ki célul. 

A brüsszeli konferencia anyagát elemezve láthatjuk, hogy a valutát és a 
nemzetközi kereskedelmet érint", ott kidolgozott javaslatok sem valamely, a 
háborút követ"en fennálló gazdasági helyzetre reCektáló, új rendszer kiépíté-
sét kínálják, hanem els"sorban visszatérést sürgetnek egy, a háború el"tt még 
jól m!köd", az 1920-as évek viszonyai között azonban már nem életképes 
rendszerhez. A 19. század második felét"l az aranystandarddal megkoroná-
zott szabad kereskedelem rendszerét ugyanis a háború teljesen szétzilálta. Az 
egész világot átfogó, egységes gazdasági és kereskedelmi rendszer a világhá-
borút követ"en megsz!nt, s"t bizalmatlanság, gazdasági és politikai elzárkó-
zás jellemezte az országok viszonyát. 

A valuta és árfolyam bizottság Brüsszelben els"sorban az inCáció problé-
májával foglalkozott. A háború legsúlyosabb következményeiként a termelés 
csökkenését, a kereslet megnövekedését és a fedezetlen bankjegy-kibocsátást 
jelölték meg, melyek súlyos inCációt vontak maguk után. A termelés növelése 
és a fogyasztás csökkentése olyan általános érvény! terápia-ajánlás, mellyel 
mind a négy nagy témát illet"en találkozunk a bizottságok munkájának ele-
mezése során. A fedezetlen bankjegy-kibocsátás megszüntetése, azaz a valuta 
mennyiségének csökkentése az a kulcskérdés, amellyel részletesebben foglal-

6 A Rapallóban megkezd"dött együttm!ködés folytatása volt egy 1925-ben megkötött kereske-
delmi egyezmény, mely fontos szerepet töltött be mind a szovjet gazdasági fejl"désben, mind 
pedig a német gazdaság talpra állásában.
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kozott ez a bizottság. Az inCáció alapvet" okát a kormányok magas kiadá-
saira vezették vissza, melyeket újabb 1zet"eszközök kibocsátásával kívántak 
megoldani. Ezért el"ször is a kibocsátott valuta mennyiségének csökkentését 
írták el", melyet több-kevesebb sikerrel valósítottak meg az egyes államok. 
Míg a nyugat-európai országok mindegyikében csökken" valutaforgalomról 
olvashatunk, a közép-európai országokban ezzel ellentétes a helyzet. Magyar-
országot tekintve például hiába hoztak intézkedéseket a költségvetési hiány 
felszámolására, a valutaforgalmat nem sikerült csökkenteni, ráadásul a ked-
vez"tlen kereskedelmi mérleg is súlyosbította a helyzetet. Csehszlovákia va-
lamivel pozitívabb képet fest valutahelyzetér"l 1922-ben, hiszen a lepecsételt 
osztrák-magyar bankjegyekt"l viszonylag hamar sikerült megszabadulnia, 
ráadásul egy részüket eleve nem is helyezték vissza a forgalomba. 

Brüsszelben szóba kerültek javaslatok egy stabil nemzetközi értékmér" 
bevezetésére, de azt, hogy ez újból az arany legyen, többen nem támogatták 
(Rab 2010: 161). 

A háború alatt felvett hitelek szempontjából kulcsfontosságú volt a szilárd 
valuta és stabil árfolyam kérdése, hiszen ha azokat teljes érték! valutában 
kellene visszatéríteni, a legtöbb kormány 1zetésképtelenné válna. A valuták 
stabil értékének megállapításához azonban 1920-ban nem voltak meg a meg-
felel" feltételek, azaz a stabil gazdasági háttér. Miel"tt tehát a valuta, és ezzel 
a hitelek kérdése megoldódhatna, a nemzetközi kereskedelem és a termelés 
ügyének helyreállítását tartották szükségesnek a szakemberek. Ezen a ponton 
felvet"dik a már többször érintett ellentmondás, hogy hitel nélkül a termelés 
újraindítása, stabil valuta nélkül pedig a nemzetközi kereskedelem újjáélesz-
tése nem valósítható meg.

Az eddig bemutatott két problémakör dokumentumainak elemzéséb"l 
is kit!nik, hogy milyen átfogó és alapvet" fontosságú lett volna a harmadik 
nagy téma – a nemzetközi kereskedelem. Bár minden szakember számára 
világos volt, hogy igazán a nemzetközi kereskedelem fölélénkítésével lehet-
ne újraindítani a gazdaság kerekét, Brüsszelben igen kevés és felszínes ja-
vaslat született erre. Ennek egyik oka, hogy a korábbi gazdasági rendszer, a 
szabadkereskedelem, s azt megkoronázó aranystandard a maga idején jól m!-
köd" rendszer volt; ám ez szétzilálódott, s visszatérni hozzá nem lehetett. Ez 
a szituáció nagyban megnehezítette a szakemberek dolgát. A háború alatt és 
utána az országok különböz" mértékben ugyan, de kivétel nélkül beavatkoz-
tak a gazdaságba. A Brüsszelben megfogalmazott javaslatok, melyek egyértel-
m!en a szabadkereskedelemhez való visszatérést szorgalmazták, az elmélet 
talaján maradtak. Ennek az amúgy kulcsfontosságú dilemmának a sikertelen 
kezelése a talpra állás egyik legnagyobb buktatójának bizonyult. A háborút 
követ"en mutatkozó gazdasági és pénzügyi problémákat még sikerült felis-
merni a brüsszeli konferencián, a gyógymód meghatározásánál azonban nem 
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vették 1gyelembe, hogy ezek csak együttesen kezelhet"k, külön-külön csakis 
rövid távon, illetve részlegesen lehet így-úgy megoldani "ket. 

Mint ahogy a valuta és árfolyam esetében a kereskedelem rendszerét tekint-
ve is új alapokra lett volna szükség. Ehelyett azonban a problémakezelés terén 
inkább a már jól ismert, korábban jól m!köd" rendszerekhez való visszatérés 
lebegett nem csak a politikusok, hanem a legtöbb szakember szeme el"tt is. 
Annak ellenére történt mindez, hogy Brüsszelben a megváltozott világgaz-
dasági helyzet miatt néhányan már megkérd"jelezték az aranyalaphoz való 
visszatérést, sikerült rátapintani a nemzetközi kereskedelem megváltozott 
feltételeire is (Rab 2010: 17). A legnagyobb változást az Amerikai Egyesült 
Államok gazdaságának meger"södése, a világgazdaságon belüli súlya és po-
zíciója jelentette (Rab 2009: 197[199). A másik fontos változás a távol-keleti 
országok meger"södése és egyre nagyobb szerepvállalása volt a nemzetközi 
kereskedelemben. Japán például a kormány szigorú és következetes gazda-
ságpolitikájának köszönhet"en már 1919-re rendbe hozta költségvetését, s 
ezzel a potenciális hitelez"k oldalára került. Kereskedelmi mérlege az Euró-
pa részér"l megnyilvánuló óriási keresletnek köszönhet"en a háborút követ" 
években folyamatosan pozitív. Ezzel szemben Európa országai – mind a vesz-
tesek, mind a gy"ztesek – kisebb-nagyobb mértékben, de számos termékb"l 
behozatalra szorultak; gyakorlatilag újra fel kellett tölteni Európa országainak 
készleteit (BFC 1922: IV:65).

A konferencia a szabad kereskedelem visszaállítása érdekében a korláto-
zások felszámolását írta el" az egyes országoknak. Megszorítások mindenhol 
voltak, bár Franciaországban 1922-re jelent"s mértékben sikerült felszámolni 
"ket. F"leg a Saar-vidéknek köszönhet"en, az ország a háború utáni évek-
ben komoly er"feszítéseket tett az ipar helyreállítása érdekében. Ennek ered-
ményeként az 1920-as években sikerült fokozatosan növelni az iparcikkek 
exportját. Az élelmiszerek ekkor még komoly exportkorlátozás alatt álltak, 
hiszen még mindig nagy volt az élelmiszerhiány. 

A világkereskedelemben bekövetkezett fontos változás még a békeszerz"-
dés következtében újonnan létrejött országok beilleszkedése a nemzetközi 
vérkeringésbe. Ezzel kapcsolatban megemlítend", hogy a brüsszeli konferen-
cia határozatai közé foglalta a béke miel"bbi visszaállítását, valamint az or-
szágok közötti bizalom és együttm!ködés szükségességét (BFC 1922: IV:65). 
Ezek az általános érvény! megállapítások a közép-európai térséget tekintve 
nem feltétlenül szolgáltak csupán sallangként, hiszen a térség új államai kö-
zötti, nem gazdasági jelleg! lév" feszültségek komolyan gátolták a kereske-
delem újjáélesztését. Egész Európában érvényben voltak bizonyos import- és 
exportkorlátozások, de míg Nyugat-Európában fokozatos felszámolásukra 
törekedtek, Közép-Európában a legnagyobb szigorral ragaszkodtak hozzájuk. 
Magyarországon például engedélyek egész sorához kötötték mind az impor-
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tot, mind pedig az exportot, csakúgy, ahogy Csehszlovákiában, ahol kizárólag 
hatósági engedéllyel lehetett exportálni a hazai áruk nagy részét. 

A kereskedelem helyreállítását korlátozó másik tényez" – amellett, hogy 
külön-külön kezelték az egymással összefügg" gazdasági problémákat –, a 
politika és a politikusok közötti konszenzus hiánya, a politikai elzárkózás, s"t 
konCiktus volt. Ezt példázza maga a békekonferencia, majd a gazdasági ered-
ménytelensége miatt összehívott, ám ugyancsak kudarcba fulladt genovai ér-
tekezlet is. Mindez ugyanis megakadályozta a brüsszeli konferencia legf"bb 
törekvésének a nemzetközi együttm!ködésnek, a nemzetek feletti nemzetkö-
zi pénzügyi-gazdasági szabályozás rendszerének bevezetését. 

A negyedik nagy téma, vagyis a nemzetközi hitelek ügyében érdekes, hogy 
míg a brüsszeli konferencia komoly 1gyelmet fordított a kérdésre, a beszámo-
lók szinte alig beszélnek róla. Igaz, a brüsszeli javaslatok gyakorlatilag teljes 
egészében C. E. Ter Meulen holland bankár tervezetének hét pontját vették 
át, feltételezve, hogy a többi bizottság javaslatainak teljesülése elégséges kiin-
dulópont lehet a nemzetközi hitelezés fellendítéséhez (Rab 2010: 174). Mivel 
a háború alatt felhalmozott adósságok törlesztésére nem állt rendelkezésre 
elég t"ke – hiába az államháztartás helyreállításáért tett er"feszítés –, ezért 
az adósságokat csak újabb hitelek felvételével lehetett volna törleszteni, ami 
azonban tovább fokozhatta az inCációt. Az adósságok rendezésének emellett 
komoly akadálya volt még a szabályozatlan és folyamatosan ingadozó árfo-
lyam. Az újabb hitelek azonban egyedül külföldr"l jöhettek, ráadásul magán-
hitelek formájában, de ahhoz, hogy egy ország hitelt nyújtson egy másiknak, 
a békés kapcsolatok helyreállására, a bizalom és a kölcsönös együttm!ködés 
visszaállítására lett volna szükség.

A másik probléma a garancia ügye volt. Egy olyan országnak, melynek 
államháztartása kiegyensúlyozatlan, valutája instabil, amely inkább protek-
cionista kereskedelmi politikát követ, és ráadásul még bels" politikai hely-
zete is bizonytalan, nehezen adna bárki is nagyobb összeg! hitelt. A Ter 
Meulen által megfogalmazott memorandum rögzíti a nemzetközi hitelezés 
f"bb szempontjait, amelyek alapján meghatározták a hitelnyújtás feltételeit is 
(Rab 2010: 72). Ezek a pontok már akkor el"revetítették a kudarc lehet"ségét, 
hiszen olyan feltételeket szabtak, melyek nagyon kevés országra voltak ráil-
leszthet"k. Ráadásul ezen országok közül sem mindenki volt hajlandó meg-
kockáztatni, hogy valóban kölcsönt nyújtson. A hitelt felvev" országoknak 
szabható feltételek teljesülésében bízni is egyel"re igen kockázatos volt. Ehhez 
a bizalmatlansághoz társult még a háború utáni Európa politikai helyzetének 
bizonytalansága is. 

Az 1922-es beszámolók a hitel kérdését igen sz!kszavúan tárgyalják, ha 
egyáltalán említik. A hitelekkel foglalkozó részt a legtöbb esetben nem külön 
kezelik, hanem a költségvetés bemutatásába foglalják bele. Ezekb"l leginkább 
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csak annyit tudhatunk meg, hogy az egyes országok vettek-e fel hiteleket, 
vagy sem, és ha igen, akkor kit"l. A legtöbb országnak belföldi és külföldi 
adósságai voltak, és ezeknek az adósságoknak a legnagyobb része még a há-
ború alatt keletkezett.

Mivel a legtöbb ország jelentése gyakorlatilag az adósságtételek puszta fel-
sorolására szorítkozik, a következ"kben néhány számszer! adattal kívánom 
szemléltetni néhányuk helyzetét ezen a téren. A következ" táblázat az egyes 
országok nettó bevételeit hasonlítja össze adósságaikkal egy adott évben. 

Teljes nettó bevétel és a teljes adósság összehasonlítása (‘000 levágva)

Ország Dátum Belföldi 
adósságok

Külföldi 
adósságok

Teljes 
adósság

Teljes nettó 
bevétel

Belgium (belga 
frank)

1921 27,740,000 2,879,700 30,619,700 2,274,700

Franciaország 
(frank)

1921 222,203,000 35,535,000 257,738,000 22,638,900

Olaszország (líra) 1922 90,780,400 21,245,300 112,025,700 14,636,500
Anglia (font) 1922 6,630,300 1,090,200 7,720,500 1,068,500
Svájc (svájci frank) 1921 1,821,800 309,000 2,116,600 190,100
Svédország (svéd 
korona)

1921 1,171,000 340,000 1,511,000 960,900

Finnország (márka) 1922 1,151,100 726,900 1,878,000 2,176,700
Csehszlovákia (cseh 
korona)

1921 18,399,300 8,452,500 26,851,800 8,383,400

Forrás: BFC 1922, Introduction 10(28.

Franciaország kormányai a háborút követ"en felvett hiteleiket a károk 
helyreállítására és a gazdasági élet újraindítására fordították. Ezeket a hitele-
ket a német jóvátételb"l kívánták vissza1zetni, a németek 1zetésképtelensége 
miatt azonban további hitelekre volt szükség. 

A francia kormány ezért igen sok helyr"l kényszerült külföldi hitelfelvétel-
re. Beszámolójából megtudjuk, hogy legnagyobb hiteleit Észak-Amerikától, 
Angliától, Spanyolországtól és Svájctól vette fel. Emellett a Központi Banktól 
és a Nemzeti Hitelbanktól is vett fel nagyobb kölcsönöket. Franciaország hi-
teltartozása összesítve 1919-ben érte el a legmagasabb összeget, ekkor több 
mint hatszorosa volt a teljes éves bevételnek7 (BFC 1922: IV:29; IV:51). A 
háború kezdete és a riport elkészülte között felvett adósságnak, ugyanezen 

7 1919-ben a bevételek 8,367,122,700 frankot tettek ki, míg az adósság 51,331,000,000 frank 
volt. 
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id"szak alatt, csupán 6%-át sikerült vissza1zetnie8 (BFC 1922: IV:51). Kiderül 
még a jelentésb"l, hogy a legtöbb külföldi hitelt az Egyesült Államoktól vette 
fel Franciaország, de nyújtott hiteleket maga is, legtöbbet Nagy-Britanniának, 
az Egyesült Államoknak, Japánnak és Spanyolországnak (BFC 1922: IV:54). 

Franciaország jelentésének részletes kidolgozottságával élesen szembeáll 
a legtöbb ország jelentése. Így Belgiumról például csak annyit tudunk meg, 
hogy 1922-re kis híján ugyanolyan arányban vett fel hosszú lejáratú és rö-
vid lejáratú kölcsönöket, valamint, hogy a Nemzeti Banktól egyedül a háború 
alatt használt márka forgalomból való kivonása végett vett fel kölcsönt. Hol-
landia viszont arról számol be, hogy – semleges országként – külföldi hitelre 
nem volt szüksége. Belföldi adósságai viszont folyamatosan n"ttek a háborút 
követ" években. Svájcnak leginkább a költségvetési hiány kölcsönökb"l való 
1nanszírozása okozott gondot. Egyetlen nagyobb külföldi hitelfelvételr"l be-
szél Brüsszel óta, melyet az Egyesült Államoktól vett fel dollárban, ezt viszont 
az Egyesült Államokból való nyersanyagbehozatalra használta fel, ezzel er"-
sítve a svájci frank árfolyamát a dolláréhoz képest. Csehszlovákia esetében 
a háború alatt felvett adósságokhoz csatlakoznak a békeszerz"désben el"írt 
kötelezettségek okán, valamint a valutareform miatt felvett adósságok. Beszá-
molójában viszont kiemeli, hogy sikerült elkerülni a Központi Banktól való 
hitelfelvételt, elhárítani az inCáció további növekedését.

Közép-Európa országainak bels" konszolidációjához a nemzetközi hitelek 
elengedhetetlenek voltak. Ekkor azonban kizárólag magán kibocsátású keres-
kedelmi hitelek jöhettek szóba. Az említett térség viszont jelent"sebb állam-
kölcsönöket igényelt volna. A már említett lehet"ségek – így a Ter Meulen-
féle elképzelés – erre nem voltak alkalmasak. 

Összegzés

Végül kanyarodjunk vissza a tanulmány által felvetett kérdéshez, nevezetesen 
hatékony volt-e a Brüsszelben kidolgozott terápia? Ha a konferenciától nem 
várunk többet, mint amennyit ígért, mint amire vállalkozott, akkor azt mond-
hatjuk, hogy nem volt haszontalan. Ennek az értekezletnek ugyanis nem volt 
gyakorlati célja, a nemzetközi pénzügyi problémákat és az azok kezelésére 
tett javaslatokat pedig nemcsak megtárgyalta, de ahogy azt az 1922-es beszá-
molókból egyes országokban kevéssé ugyan, de a gyakorlatba is átültették, 
holott erre egyetlen ország sem volt kötelezve. Úgy t!nik, ezek az országok 
ösztönösen tudták, hogy saját érdekük a Brüsszelben megfogalmazott általá-
nos javaslatokat követni, tartalommal megtölteni. 

8 1914 és 1922 között felvett 275 milliárd frankból ez 16,7 milliárd frankot jelent. 
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Azért sem lenne igazságos kézzel fogható eredményeket számon kérnünk 
a brüsszeli értekezlett"l, mert ennek feltételei nem voltak adottak. A jóvátétel, 
azon belül is a német kérdés tisztázása nélkül ugyanis a konferencia által tár-
gyalt dilemmákat se 1920-ban, se két évvel az után nem lehetett rendezni.

Végül az 1922-es népszövetségi forrás arra is rámutat, hogy a nyilvá-
nosság és a szakért"i munka továbbra is elengedhetetlen feltétele maradt 
a nemzetközi pénzügyek kezelésének. Meger"södött az a nézet is, hogy a 
fennálló pénzügyi problémák kezelése kizárólag nemzetközi keretekben 
képzelhet" el; s úgy vélem, ez tekinthet" a brüsszeli konferencia legf"bb 
pozitív örökségének. 
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Tóth Tamás

Szimuláció és narratíva a számítógépes játékokban

Simulation and Narrative in video games

8e starting point of this essay is connected to the global tendency showing that in the lives 
of younger generations, computers gain more and more place as opposed to the classical 
motion picture. According to the author, this phenomenon may be parallel with the early 
history of the moving picture and its emancipation progress. Related to this, the paper 
draws a progressive curve through the most successful form FPS showing the possible 
game-making methods. Making di/erences with relation to the games by employing a 
strong narrative, opposing to the current theories, the essay states a moderate point of 
view, telling that simulation and narration may show up simultaneously, but they have to 
be de1ned on di/erent levels.(they have only be de1ned on di/erent levels?) 8erefore, it 
presents the operation principle of the new, system-approached games, which – as unique 
devices of the computer medium – break with the strong narrative linkage – which have 
been typical so far – by giving the user more freedom.

Munkám kiindulópontját az a globális tendencia adja, hogy a 1atalság köré-
ben a számítógép egyre inkább teret hódít a hagyományosabbnak tekinthet" 
mozgókép ellenében. A szerz" véleménye szerint ez a jelenség párhuzamba 
vonható a 1lm korai történetével és annak emancipációs folyamatával. Ezzel 
kapcsolatban a dolgozat felvázol egy fejl"dési ívet az egyik legsikeresebb m!-
fajon, a First Person Shotereken keresztül, amely kirajzolja az eddigi lehetsé-
ges játékkészítési módokat. Ezek megkülönböztetése során az er"s narratívájú 
játékokkal kapcsolatban a kurrens elméleteket támadva, megpróbál egy mér-
sékeltebb álláspontra helyezkedni, miszerint a szimuláció és a narráció egy-
szerre is megjelenhet, csak eltér" szinteken kell "ket értelmezni. Majd ezután 
bemutatja az új, rendszerfelfogású játékok m!ködési elvét, amely a számító-
gépes médium egyedi eszközeként szakít az addig jellemz" er"s narratív kö-
t"déssel, így adva nagyobb szabadságot a felhasználónak.

A 20. és a 21. században meg1gyelhet" robbanásszer! technikai fejl"dés a 
történelemben korábban még sosem látott dinamizmussal alakítja a nyugati 
társadalom lakóinak életét. Ahogy az új technikai eszközök elérhet"vé váltak 
a tömegek számára, azzal meg is változtatták mindennapjaikat, és ezzel együtt 
a szórakozási szokásaikat. Az 1950-1960-as években elterjed" televízió köz-
ponti elemévé vált a jóléti államok mindennapjainak, azonban egy alig ötven 
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évvel kés"bb megjelen" technikai újítás, a számítógép, úgy t!nik kérészélet!-
vé tette a vezet" szerepét.

Ha jobban körül akarjuk járni a jelenséget, akkor a gyerekeket, a 1atalokat 
érdemes vizsgálni, ugyanis az ilyen változásoknak mindig "k a legjobb indi-
kátorai. Ennek okainak elemzése szétfeszítené ennek a munkának a határait, 
de mindennem! okfejtés nélkül is jól érzékelhet" tendenciával állunk szem-
ben. Ahogy az MTV-generációnál a televízió lényegében kiszorította az olva-
sást mint szórakozási formát a 1atalok életéb"l, úgy teszi ma az internet és a 
számítógép ugyanezt a televízióval. Egy 2009-es magyar felmérés szerint: „a 
1atalok média- és kultúrafogyasztása ma már egyértelm!en az internet köré 
szervez"dik. Minden más csak ezt kiegészítve, ennek alárendelve létezhet. 
[...] A megkérdezett 1atalok több mint egyharmada (36%) hétköznaponta 
legalább 3 órát internetezik […] Ez jóval felülmúlja a tévézésre szánt id"t – 
hétköznap a 1ataloknak csak 12%-a tölt a tévé el"tt több mint 3 órát” (Fanta 
Trendriport 2009).

Ráadásul az eredmény nem is tartalmazza a számítógép végtelennek t!n" 
egyéb felhasználási területeit: chatelés, szövegszerkesztés, képmanipuláció, 
stb… A jelenség további vizsgálata érdekében saját – nem reprezentatív – fel-
mérést készítettem kétfajta célcsoport részvételével: az egyiket nem-1lmsza-
kos 1atalok, a másikat 1lmszakos 1atalok alkották. Kutatásom arra kereste a 
választ, hogy a 1lmeket szeret" 1ataloknál is meg1gyelhet"-e az a változás, 
amit az átlagos tizenéveseknél látható. A kapott válaszokat kiértékelve kide-
rült, hogy a nem-1lmszakos csoport tagjai hetente átlagosan 6,72 órát tölte-
nek tv el"tt. Ezzel szemben 26,6 órát számítógépeznek1, ez majdnem négysze-
rese az el"bbi értéknek. A kapott számok visszatükrözi az országos felmérés 
eredményét. Ez már akkora különbség, hogy trónfosztásról lehet beszélni: a 
televízió nem tud lépést tartani a számítógéppel mint szórakoztató eszközzel. 
A másik csoportot alkotó 1lmszakos 1atalok azonban még ennél is többet 
használják a számítógépüket, hetente 31,15 órát szánnak erre szabadidejük-
b"l. Ezzel szemben csupán 7,1 órát töltenek 1lmnézéssel. Itt is négyszeres a 
különbség, így elmondható, hogy a fokozottabb médiafogyasztás mellett en-
nél a csoportnál is paradigmaváltásról beszélhetünk: a korábbi egyedural-
kodónak vélt szórakozási forma2, a televízió és a mozi, ennél a csoportnál 
is háttérbe szorult. Igen vészjósló hír a 1lmipar számára, hogy a 1lmekkel 
foglalkozni vágyó 1atalok is csupán negyed annyi id"t szánnak 1lmre, mint 
a számítógépezésre.

1 A számítógéppel töltött id"be a 1lm- és sorozatnézés nem számított bele.
2 Sajnálatos, hogy a számítógépek el"tti id"b"l nincsenek ezzel kapcsolatos adatok. Érdekes 
lenne ezentúl folyamatosan 1gyelni az esetleges változásokat.
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Filmtörténeti párhuzamok

Ha fellapozzuk a 1lmtörténettel kapcsolatos könyveket, akkor észrevehetjük, 
hogy nem példa nélküli az a folyamat, amit ma látunk. A történelem megint 
csak ismétli önmagát: ahogy a 1lm háttérbe szorított minden más kifejezési 
formát, úgy teszi a számítógép napjainkban ugyanezt. Azonban nem csak arról 
van szó, hogy ismételten megváltoztak a médiafogyasztási szokások, ugyan-
is a véleményem szerint számítógépes játékok utóbbi évtizedekben lezajlódó 
fejl"désének szakaszai megfeleltethet"ek a 20. századot uraló 1lmm!vészet 
szakaszainak. A mozgókép mint kifejezési forma evolúcióját le lehet írni egy 
függetlenedési és érési történetként is, amelynek során a 1lm a színház és az 
irodalomhoz kapcsolódó korábbi er"s köt"déseit"l felszabadult és kialakítot-
ta egyedi eszköztárát, formanyelvét. Ma már látszik, hogy ugyanígy leírható a 
számítógépes játékok fejl"dési íve is, amint a játékok lassan megszabadultak a 
1lmes eszközökt"l, hogy aztán szabadon létrehozhassák egyedi kifejezési mód-
szereiket. Természetesen amellett sem mehetünk el szó nélkül, hogy kölcsönös 
hatásrendszerr"l kell beszélnünk, ugyanis nem csak a játékok hatnak a 1lmre, a 
játékok fejl"désében is jól meg1gyelhet"k (els"sorban) Hollywood hatásai.

Kristin 8ompson és David Bordwell 1lmtörténetére (8ompson–
Bordwell 2007) alapozva több párhuzamra mutathatunk rá, és láthatjuk, hogy 
a mozgókép és a számítógépes játék esetében is egy-egy új kifejezési forma 
útkeresésér"l van szó. A mozgókép els" évei (1880-as évekt"l 1904-ig) a tech-
nika kikísérletezésének ideje volt. Ezek a rövid 1lmek bárminem! történet 
elmesélése nélkül, újszer!ségükkel, látványosságukkal arattak sikert. Ugyan-
ezt mondhatjuk el az 1970-es évek korai játékairól is (Maze war). 1905-t"l, a 
mozi világméret! elterjedését követ"en a látványosság már kevésnek kezdett 
bizonyulni, és felmerült az igény a történetmesélésre. A 1lmek egyre er"seb-
ben kezdtek az irodalmi m!vekre támaszkodni (Autoren1lm megjelenése az 
1910-es évek Németországában), hogy ezzel fenntartsák az új médium irán-
ti érdekl"dést és magasabbra emeljék mozi renoméját. Ez a korszak megfe-
leltethet" azzal, amikor az 1990-es években a játékkészít"k terméküket úgy 
próbálták a nagy versenyben kívánatosabbá tenni, hogy izgalmas, hollywoodi 
narratívát emeltek be játékaikba (Half Life). Az 1960-as években a 1lmm!-
vészetben megjelent szerz"iség gondolata,  elindítva az újhullámokat, a 1lm 
feln"ttkorba lépését jeleni. Ez egyet jelentett a korábbiaktól való teljes függet-
lenedéssel. Ugyanez játszódott le az ezredfordulót követ"en a számítógépes 
játékok esetében is: a narratív hangsúlyú készítést"l való eltávolodásnak és a 
korábbiakat elvet", új rendszerszemlélet! játékok megjelenésének lehettünk 
szemtanúi (S.T.A.L.K.E.R.), és ezzel kialakult ennek a szórakoztatási formá-
nak is az egyedi eszköztára. 
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Jól látszik, hogy ebbenaz emancipációs történetben kulcsszerepet játszik a 
narratíva, amelynek segítségével úgy gondolom egy korai játéktörténeti ívet 
lehet felvázolni. Sok más egyéb átvett képesség mellett (perspektíva, zene, 
hange/ektek) a történetek megjelenése és annak mikéntje kulcsfontosságú 
szerepet játszanak ebben a fejl"dési folyamatban.

A játékm$fajok és a narratíva

Ha megvizsgáljuk az egyes játéktípusokat és m!fajokat, igen sokszín! kép 
tárul elénk. A Single player típusú játékok, amik egyszemélyes játékmenetet 
kínálnak, sok esetben egy el"re kidolgozott narratív struktúrával jelennek 
meg, amely a klasszikus hollywoodi elbeszélésmódot ülteti át új formába. 
A játékipar rájött, hogy enélkül rendkívül nehéz sikereket elérni. Viszont az 
újabb játékokban úgy t!nik, hogy ezt a designt már elvetették, és helyette egy 
újszer! rendszer alapú készítési módot preferálnak.

A Single Player játékok mellett szólni kell a Multiplayer (többjátékos) já-
tékokról is, melyek egyre nagyobb szabadságra törekednek. Ennek az irány-
zatnak az MMPORG (Massively Multiplayer Online Role Playing), az egyik 
legdivatosabb képvisel"je. Az ilyen, interneten játszott Multiplayer (például a 
nagy siker! World of WarcraD) típusú játékok feláldozzák a szabadság oltá-
rán az el"re kidolgozott narratív szerkezetet. Az így elvesztett, Single Player 
játékokra oly sokszor jellemz", 1lmszer! élmény helyébe a sorozatok végte-
lensége lép. Többek között ezért is tudnak az ilyen jelleg! játékok komoly 
addikciót kiváltani, amely egészen a valóság és virtualitás összekeveredéséig, 
felcseréléséig fajulhat (mint a Ben X cím! 1lm f"szerepl"je esetében).

A fenti Single Player és Multiplayer felosztáson túlmen"en érdemes meg-
vizsgálni a számítógépes játékok fontosabb m!fajait is, mivel ezek nagyban 
befolyásolják a narratív szerkezetek megjelenési lehet"ségeit. A 1lmhez ha-
sonlóan a számítógépes játékokkal kapcsolatban is kikristályosodott m!faj-
okkal találkozhatunk, amelyeket ugyanúgy feloszthatunk sikeres és sikerte-
len típusok között. Felmérésem szerint a magasan legkedveltebb m!faj az 
FPS, ezt követi szorosan az autós, a stratégia és az MMPORG. Ezt az ered-
ményt támasztja alá, a több mint 100 000 ember részvételével kitöltött, min-
den id"k legjobb játék címéért kiírt szavazás (Greatest Games of All Time! 
2008) is: az els" helyen FPS szerepel, és az els" tízben összesen négy játék is 
képviseli ezt a m!fajt.

El"ször vizsgáljuk meg a stratégiai játékokat, melyek közül két példát emel-
nék ki, amelyek jól kidolgozott, magával ragadó világot képesek szimulálni. 
Az egyik a Command & Conquer sorozat, a másik pedig a StarcraD. Ezeknek 
a játékoknak a felépítése alapjában véve egészen primitív. A reprezentáción 
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alapuló átvezet" animációk (amelyek a klasszikus 1lmelbeszélés szabálya-
it követik) és a szimuláción alapuló küldetések (ahol a játékos a program-
ba el"re beépített feladatokat oldja meg) jól elkülönülve jelennek meg. Maga 
a program ennek a kett" résznek a váltakozásából áll, ami azt is magában 
hordozza, hogy amíg a játékos nem tud megoldani egy bizonyos problémát 
(pályát, küldetést), addig a készít"k által el"re lefektetett kerettörténetben 
történ" el"rehaladás megszakad. Ennek eredményeképp a játékos nem fogja 
tudni a következ" pályát elérni. Ezen a rendkívül egyszer! megoldáson per-
sze több esetben is próbáltak túllépni (küldetés során megváltozó célok, egyre 
jobb mesterséges intelligencia), de a játékmenetet ma is a reprezentáció és a 
szimuláció éles elkülönülése határozza meg.

A következ" m!faj a szimulációké, amely egy igen tág halmazt képez. Lé-
teznek életszimulátorok (8e Sims), gazdasági szimulátorok (Tycoon sorozat), 
autós, repül"s, hajós (Need for Speed), sport (Madden NFL) stb… Ezekr"l 
általánosságban elmondható, hogy a valóság egy bizonyos részletét próbálják 
minél életh!bben, részletesebben szimulálni, ez pedig azt vonja maga után, 
hogy a legels" szimulátoroktól a mostaniakig, a megjelenítési módon kívül 
(gra1ka) nem sok minden változott. Alapjaiban véve itt is ugyanazt a designt 
követik a készít"k, mint a stratégiai játékoknál: reprezentáción alapuló átve-
zet" animációk és szimuláción alapuló játékmenet váltakozását 1gyelhetjük 
meg. Természetesen arra is van példa, hogy nincs átvezet" animáció, s"t még 
gyakorta küldetésleírás sem. Ebben az esetben el"re lefektetett narratíváról 
sem beszélhetünk, csupán olyan narratíváról, ami a játékos fejében létrejön 
minden egyes játékmenet kapcsán. A szimulációk sikerüket els"sorban an-
nak köszönhetik, hogy a játékost olyan szituációba helyezik, amibe a valós 
életében valószín!leg soha nem fog kerülni, és ebben a tökéletesebb világban 
képes megvalósítania önmagát. A valóságos társadalmi rangtól, életkortól, 
képzettségi szintt"l függetlenül bárki lehet polgármester, asztronauta vagy 
akár vezet"edz".

Az FPS-ek mellett a leger"sebb narratív köt"dés! játékok táborát a kaland-
játékok képezik. A két m!faj közti különbségek miatt, míg az egyik a legsike-
resebb számítógépes m!fajjá vált (FPS), a másik csupán rétegm!faj maradt 
(kaland). Az utóbbi csoporthoz tartozó játékok pénzügyileg nagyrészt siker-
telenek voltak, csak egy kis réteget tudtak megfogni, annak ellenére, hogy 
jórészük rendkívül színvonalasan kidolgozott (Broken Sword és a Syberia 
sorozat). Ezek a játékok els"sorban úgy készülnek, hogy megírnak egy törté-
netet és azon keresztül halad végig a játékos, aki eközben lassú kutatómunkát 
végez. Az ilyen típusú játékokban a meg1gyelés fontosabbá válik, mint az ak-
ció. Megvalósításukat így gyakran a klasszikus elbeszéléshez való ragaszkodás 
jellemzi. Emiatt azonban sosem tudtak a f"sodorban komolyabb szerephez 
jutni. Ha összehasonlítunk egy kalandjátékot egy rendkívül sikeres FPS-el 
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(Half Life), akkor egyértelm!, hogy mi a dönt" a sikeresség szempontjából: 
a gyorsaságot, az akcióra épül" cselekvés intenzivitását okozó E/1 személy! 
perspektíva, amely „a valós élet alapvet" tapasztalati m!ködésének szimulá-
ciói.” (Grodal 2008: 226) Az emberi percepció hiánya és az azzal összefüg-
gésben lév" intenzív élmény miatt egy kalandjátékká átültetett Half Life ke-
vésbé lett volna sikeres. Érdekes azonban kiemelni a Tomb Raider sorozatot, 
mivel a kalandjátékok játékmenetét (kutatás, logikai fejtör"k, E/3 személy! 
perspektíva) ötvözi az FPS-ek akciódússágával, és ezzel a megoldással sike-
rült a legsikeresebb játékok táborába kerülnie. Azonban a kalandjáték és az 
FPS narratív mivolta egy újabb problémához vezette a teoretikusokat. Láttuk, 
hogy sok kalandjátékban és FPS-ben a szimuláció és a reprezentáción alapuló 
narratíva egyszerre jelenik meg. Ez sok elméleti kérdést vet fel, amiket a két 
játékm!faj közül az FPS-eket vizsgálva válaszolhatunk meg, mivel az ilyen 
típusú játékokban megjelenik az eddigi összes játékkészítési lehet"ség, míg 
más esetekben a m!faji korlátok miatt erre nincs lehet"ség.

Az FPS fejl!dése

Az FPS-sen belül hatalmas különbségekkel találkozhatunk a narratívát te-
kintve. Míg a Quake II Single Player módban egy er"s narratívával rendelke-
z" játék, úgy a Quake III Arena játékmenete csupán utólag narrativizálható 
a játékos által. Az els" esetben egy történetbe ágyazva cselekszünk. Míg az 
utóbbi esetben semmilyen el"re meghatározott történettel sem találkozunk: 
csak egy zárt pálya alkotta bejárható térben vagyunk elhelyezve, amelyben 
az ellenséget l"hetjük, bárminem! el"rehaladás nélkül. A játék célja pedig 
az, hogy ki tud legtöbb ún. frag-et (frag: megölni egy játékost, aki általá-
ban abban a pillanatban, ugyanabban a játékmenetben, a pálya egy bizonyos 
pontján újraéled) szerezni, azaz maga a játék, a cselekvés áll a középpontban. 
Viszont ha a szimuláció teljesen független a narratívától, akkor felmerülhet 
a kérdés, hogy miért jelennek meg oly sok esetben együtt a számítógépes 
játékokban? A válasz rendkívül egyszer!nek mondható: az önmagában való 
cselekvés (játék) általában elég hamar unalmassá válik. Narratíva nélkül az 
FPS-eket is csak a technikai megoldásuk és a kivitelezésük különböztetné 
meg, ami azt vonná maga után, hogy az emberek hamar elfordulnának t"lük. 
Nyilvánvaló, hogy a készít"knek minél izgalmasabb, érdekesebb történetbe 
kell beágyazni, az amúgy rendkívül hasonló játékmenetet. Ezen a ponton ér-
demes újra visszatekinteni a 1lm történetébe, ahol korábban ugyanez a folya-
mat játszódott le. El"ször érdekesek voltak a felvételek az ebédel" családok-
ról, vagy a galoppozó lovakról, de ezek a képsorok inkább hamar elvesztették 
a mágikus varázsukat. Hogy az érdekl"dés fennmaradjon, a 1lmkészít"knek 
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az irodalomhoz kellett fordulniuk csakúgy, mint ahogy most a játékkészít"k 
a hollywoodi történetmeséléshez. Azaz a szimuláció és narratíva között csu-
pán pragmatikus összefüggés van, nem ontológiai.

Korai, narratíva nélküli FPS-ek

Az els" generációs FPS-eket többnyire az egyetemek berkein belül elkészült 
szubjektív néz"pontú szimulátorok alkotják. Alapjában véve a f" célkit!zés 
itt a technológia létrehozása volt, éppen ezért a narratíváról nem beszélhe-
tünk az olyan játékokkal kapcsolatban, mint például a Maze War és a Spasim, 
ezek tisztán szimuláción alapuló, kezdetleges játékok.

Wolfenstein 3D, Doom, Quake második generációs FPS-ek is rendkívül 
egyszer! felépítés!ek, viszont a f" különbség a korábbiakhoz képest a jóval 
dinamikusabb játékmenet és a tömegek elérése. Ezek a játékok abból állnak, 
hogy az adott pályán megkeressük a kijáratot (ami a következ" pályára ve-
zet). Eközben le kell l"nie a játékosnak mindent, amivel csak szembekerül, 
a legvégén pedig egy f"ellenséggel kell megküzdenie. A különféle nehézségi 
fokozatok közti különbség ki is merül az ellenségek számában és a muníció 
mennyiségében. Ráadásul a pályák között nincs is összefüggés, azaz amit ko-
rábban összegy!jtöttünk (különféle fegyverek, tárgyak), az elvész az új pálya 
betölt"désekor. A játékmenet ez esetben labirintusban való bolyongáshoz ha-
sonlítható. Adott egy 1x tér, amit tetsz"legesen bejárhatunk a kijutás érdeké-
ben. Így nyilvánvaló, hogy a második generációs FPS-sekben sem találkozni 
narratívára való törekvéssel, csakúgy, mint az els" generációnál, az élvezet a 
funkcióból következik (Aarseth 2008: 169). Így ezek a játékok jól beleillenek 
a korábban a technológia kikísérletezésének korszakába.

Narratív FPS-sek

A harmadik generáció f" újítása abban állt, hogy narratív szerkezeteket emel-
tek be a játékmenetbe, ez a második, narratívákat felhasználó korszak. A leg-
jelent"sebb úttör"k közül érdemes kiemelni a korának legnagyobb sikereit 
elér", mozi1lmen alapuló GoldenEye 007-t. Ebben els"ként integrálták a ko-
rábban megismert játékmenet a hollywoodi történetmeséléssel. A hatalmas 
sikert a Half Life még tovább, soha nem várt módon tudta túlszárnyalni 1998-
ban. Az akkor már igen kezdetleges Quake II gra1kus motorját felhasználva 
olyan atmoszférikus világot tudott létrehozni, amire korábbi generációkban 
nem volt példa. Half Life a tipikus hollywoodi narratívát követi, ugyanaz a 
determinista linearitás és szabályrendszer uralja ezt a játékot (Aarseth 2008: 
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167) is, mint egy hagyományos eszközöket használó 1lmet. Narratív szerke-
zetének csupán egyetlen lefutása van, a karakterek csupán típusok, és er"sen 
redukált a játékos szabadsága. Ennek hozadéka viszont az, hogy így folytonos 
a narratív megértés. A játék során többször az az érzésünk támad, hogy a já-
tékot átültethetnénk egy hollywoodi 1lm forgatókönyvébe, de természetesen 
nem szabad túll"ni a célon. Ugyanis a játékélmény nem egyszer!síthet" le a 
történet élményére (Jenkins 2008: 177). Az átültetéssel elveszne a szimulációs, 
a cselekvési szint. De nemcsak narratív szinten 1gyelhet" meg hasonlóság a 
Half Life és a hollywood-i 1lmek között, hanem audiovizuálisan is: átveze-
t" animációk hada szakítja meg a játékmenetet (ezekben a játékos pozíciója 
1x, viszont  a néz"pontja szabadon irányítható), amelyek alatt többször pro1 
„1lmzene” kíséri a történéseket. Ezeknek az átvezet" részek jól jellemzik a 
narratív és a szimulációs szint elválását: a játékosnak „kötelez"” a narratíva 
által felkínált eseményekben megfelel" id"ben részt venni, azaz nem mozdul-
hat el, és nem változtathatja meg a történéseket, viszont szabadon választhatja 
meg tekintetének tárgyát. Ezek az átvezetések a 1lmgyártás szemszögéb"l úgy 
képzelhet"k el, mintha egy bizonyos, el"re megírt jelenet során a néz" maga 
irányíthatná a 1x pozíciójú kamera látószögét. A Half Life tökélyre vitte a 
hollywoodi szabályok játékokba ültetését.

Az ilyen, er"s narratívával rendelkez" pontos leírása köré egy éles tudo-
mányos diszkusszió alakult ki. Miel"tt megvizsgálnánk a felmerült kérdést, 
el"ször is pontosítani kell, ahogy a számítógépes játékokkal kapcsolatos fo-
galmakat használom. A narratíva Grodal értelmezésében „egy (vagy néhány) 
él" személy által elmesélt események sorozata” (Grodal 2008: 227) Ez azt 
is maga után vonja, hogy a befogadó által nem befolyásolható a narratívák 
absztrakt rendszerei, amelyek „a küls" világok reprezentációiként léteznek” 
(Grodal 2008: 228). Ez a két tulajdonság a továbbiakban rendkívül lényeges 
vízválasztóként fog m!ködni.

A szimuláció fogalmát a következ"képpen írhatjuk le: „szimulálni annyit 
tesz, mint modellezni egy (forrás)rendszert egy más rendszeren keresztül, 
amely (valamely szemlél" számára) átveszi az eredeti rendszer viselkedési 
mintáját” (Frasca 2008: 128).

Frasca a két alapfogalom közti különbséget egy repül"gép-szimulátor és 
egy leszálló repül"gépr"l szóló 1lm példájával illusztrálja. Míg a szimulá-
tor esetében egy gépr"l, programról van szó, amely lehet"vé teszi bizonyos 
szabályszer!ségek alapján, hogy a felhasználó irányíthassa a repül"gépet. A 
reprezentáción alapuló 1lm „nem manipulálhatja és nem befolyásolhatja a 
gép leszállását, mivel a 1lm szekvenciái kötöttek és megváltoztathatatlanok” 
(Frasca 2008: 128).

Nyilvánvaló, hogy a befogadói befolyásolás hiánya miatt a narratívához a 
reprezentáció fogalma kapcsolódik, míg a szimulációhoz az interaktivitás fo-
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galma, ami „egy médium potenciálját mutatja, amely a felhasználónak meg-
engedi, hogy befolyással legyen egy mediatizált kommunikációban formájára 
és/vagy tartalmára (Smith 2000). Egyértelm!, hogy a reprezentáció kötöttsége 
és az interaktivitás nyújtotta felhasználói szabadság egymást kizáró fogalmak, 
így a narratíva és a szimuláció is az. Mégis hogyan lehetséges akkor, hogy a 
befolyásolható, azaz interaktív játékokban sok esetben kötött, reprezentáción 
alapuló narratíva is megjelenik?

A kérdés ezeknek a számítógépes játékok m!ködésének lényegét kutatja. A 
választ keres" teoretikusok között parázs viták alakultak ki, míg két, egymástól 
jól elhatárolható párt alakult ki. Az egyik az irodalom- és a 1lmtudományból 
átvett narratíva-fogalommal magyarázza a számítógépes játékok jelenségeit, a 
játékokban megjelen" szerepl"ket, a történet kifejtését, elemzését a már meg-
lév" paradigmák terminusaival próbálták leírni, és nem tettek különbséget ily 
módon a reprezentáció (narratíva) és szimuláció (játék) között. Ez a felfogás 
a játékokat „a regényhez, 1lmhez és drámához hasonlítja” (Frasca 2008: 132), 
és nem vesz tudomást az egyedi jellemz"jér"l, az interaktivitásról.

A másik oldal magát ludológiának (más néven Game studies) nevezi, és 
„elutasítja az általános viselkedést, miszerint a videojátékokat a narratíva ki-
terjesztéseként kell értelmezni” (Frasca 2008: 126). A ludológusok szerint 
a játékok „nem narratív struktúrákra épülnek” (Frasca 2008: 126), és attól 
még, „hogy valami megjeleníthet" narratív formában is, még nem jelenti 
azt, hogy " maga is narratíva volna” (Juul 2008: 144). Hk egy új paradigmán 
belül gondolkoznak, és elvetik a narrativizmust. Viszont így nem képesek 
magyarázni a történetek jelenlétét az egyes játékokban. Mert itt nem arról 
van szó, hogy egy cselekvéssorozatot történetként írunk le, hanem arról, 
hogy a készít"k ténylegesen egy játékos által megváltoztathatatlan, lineáris 
lefutású narratívát hoznak létre.

Véleményem szerint az ilyen, er"s narratívájú játékokkal kapcsolatban egyik 
oldalnak sincs teljes mértékben igaza. Ugyan egyetértek a ludológusokkal, 
hogy a szimuláció és narratíva két egymással össze nem vonható fogalom, 
mivel „m!ködési mechanizmusuk mer"ben eltér egymástól” (Frasca 2008: 
126). De úgy gondolom, hogy eltér" szinteken megjelenhet az ilyen típusú 
játékokban egyszerre is: a szimuláció által lehet"vé tett cselekvés, a manipulá-
lás lehet"sége bele lehet ágyazva egy narratívába, de nem szükségszer!en. A 
számítógépes játékok fakultatívan lehetnek narratívak. Sok játékot ismerünk, 
amelyek a történet legkisebb nyomát sem hordozzák magukon, gondoljunk 
csak az örök klasszikusra, a Tetris-re. De hangsúlyoznom kell, hogy az ilyen 
típusú játékokban a reprezentáció és szimuláció sosem fér meg egy síkon, 
el kell választani, meg kell különböztetni a cselekvés szintjét (szimuláció) és 
a történet szintjét (narratíva, reprezentáció). Ez azt is magával vonja, hogy 
a szimuláció jelen idej! cselekvése minden további gond nélkül bele lehet 
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ágyazva egy második világháborús játék múlt idej! narratívájába (Call of 
Duty). Így válik külön a cselekvés a történett"l, a szimuláció a narratívától. 
Természetesen a felhasználó játék közben csupán a cselekvésre összpontosít 
(akár a valós életben). Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lenne narratíva, 
amit a játék készít"i el"re megalkottak.

Ha egy játék rendelkezik narratív szerkezettel, akkor az általa kijelölt úton 
„végig cselekszem”. A szemléltethet"ség érdekében érdemes Joris Dorman 
rendkívül találó „vasút” (Dormans 2006) metaforáját használni, jól érzékel-
teti a narratíva „kötött pályájú”, lineáris lefutását. Az ilyen er"s narratívával 
rendelkez" játékokban a történet el"re kidolgozott, a játékos által nem meg-
változtatható, csupán az egyéni cselekvése fölött gyakorol hatalmat. H dönti 
el, hogy milyen stratégiát alkalmazva harcol, de szabadsága ebben ki is me-
rül, mivel maga a harc sosem elkerülhet". A cselekvés szintje a játékos által, 
míg a történet szintje a készít" által determinált. A játékos narratíva fölötti 
kontrollja kimerül abban, hogy megszakíthatja, abbahagyhatja, „de nem ma-
nipulálhatja és nem befolyásolhatja” (Frasca 2008: 128) a menetét. Mindez 
az irodalomban és a 1lmben megjelen" történetekre is igaz. Így rendkívül 
jól kidolgozott, izgalmas narratívát hozhatnak létre a játékkészít"k, viszont 
mindezt csak a játékosok szabadságának kárára tehetik. 

Az olyan állítások, mint „a játékos nem passzív befogadója a narratívának 
– neki magának kell cselekedeteivel továbbgördítenie a történetet” (Manovich 
2008: 73), csak a szimuláció és narratíva fogalmainak összekeverését példáz-
za. Csakúgy, mint a Noam Chomskytól kölcsönzött gondolat – in1nite use of 
1nite means (Chomsky 1957: 18–25) – átültetése abban az értelemben, hogy 
néhány szabállyal (szóval) végtelen kombinációs lehet"ség nyílik mega játé-
kos számára (Dormans 2006). Lev Manovich kijelentését még azzal egészíte-
ném ki – 8omas Rawlings meglátásával (Rawlings 2006) egyetértve –, hogy 
a narratíva csak „nem cselekvési szinten” nem nevezhet" passzívnak, mivel a 
befogadó kognitív szinten aktívan együttm!ködik a narratíva megértésekor. 
Így a passzív, aktív befogadói magatartás leírásakor meg kell különböztet-
nünk kognitív és motorikus szintet.

Visszatérve a ludológusok állításához, az igaz, hogy „mindig máshogy ala-
kul a játék menete” (Frasca 2008: 134), de ez nem zárja ki a narratíva meglétét, 
mert ez csak a cselekvés szintjét írja le. Frasca azt állítja, hogy a számítógé-
pes játékok bizonyos mértékben mindig meghatározhatatlanok (Frasca 2008: 
134), Juul pedig azt, hogy: „az adott játékmenet csupán egy a játék sok lehetsé-
ges kimenetele közül” (Juul 2008: 146). Ezek az állítások csupán a szimuláció, a 
cselekvés szintjére igazak. Mindebb"l azonban még nem következik, hogy egy 
történettel rendelkez" játék esetében (például a Half Life) „a játékos soha nem 
lehet biztos a végkifejletben” (Frasca 2008: 134). Hiszen akárhányszor végig-
játssza az ember, mindig ugyanaz lesz történet, ugyanazzal a befejezéssel. Ez a 
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narratíva szintje. Így a mindig egyedi, meg nem ismételhet" szimulációs játék-
menet egy mindig azonos, megismételhet" narratíván keresztül megy végbe.

Rawlings ugyanezt a problematikát más szemszögb"l világítja meg 
(Rawlings 2006), amikor azt írja, hogy a narratíva esetében egyirányú, míg az 
interaktivitás, szimuláció esetében kétirányú folyamatról (one way, two way) 
beszélhetünk. A narratíva esetében nem képes visszahatni a játékos, nincs 
lehet"sége azon változtatni. Ezzel szemben a szimuláció esetében állandóan 
lehet"sége van a manipulációra, cselekvésre.

Amellett sem mehetünk el szó nélkül, hogy a két egymásba beágyazható 
szint ráadásul eltér" testi funkciókat hoz m!ködésbe. Grodal szerint (Grodal 
2008: 230) a narratíva által jelentett reprezentáció során csupán az érzékszer-
veinket használjuk, ami a kognitív képességeinket aktiválja. Ezzel szemben a 
cselekvést lehet"vé tev" szimuláció egy FPS-ben „a tapasztalás teljes folyama-
tát” (Grodal 2008: 239) valósítja meg, és a játék során a kognitív térképünket 
és motorikus készségeinket gyakoroljuk.

Az átfordíthatóság gondolata is alátámasztja az el"bbieket: ha a Half Life 
egy részét a Youtube-on nézem meg (Grodal 2008: 239), akkor elvész a szi-
muláció, a cselekvés szintje, csupán a narratíva marad meg, azaz csak egy 
mozgókép marad, elvesztve az (interaktív) játék mivoltát. Fordított példa a 
jelenségre a Doom cím! 1lm egy szekvenciája, amely szándékosan utánozza 
az ugyanezzel a címmel megjelent FPS látványvilágát. Az egyik kommentel" 
meg is kérdezi, hogy ez melyik játék, mert nagyon tetszik neki a gra1kája. 
A Youtube-on egy játék és egy 1lm ugyanúgy reprezentáció csupán. Érde-
kes, hogy az átfordíthatóság lehetetlensége már korábban is megjelent a 1lm 
történetében, amikor sikertelenül megpróbálták 1lmre átültetni a színházat 
(Egenfeldt-Nielsen– Smith 2006).

A fenti gondolatmenet az er"s narratívájú FPS-ek világa és a klasszikus 
1lmelbeszélés között rávilágít még egy jelent"s különbségre. A játékok inter-
akción alapuló szimulációja az emberi percepció szabályszer!ségei szerint 
m!ködik, azaz folyamatos észlelést tesz lehet"vé. Mivel pedig gyakran egy 
narratíván keresztül „cselekszünk végig”, így maga a narratívát is folyamatá-
ban éljük meg. Erre a klasszikus elbeszél"i 1lm képtelen, számára a történet-
meséléshez szükséges a folyamatos vágással összekapcsolt perspektívaváltás. 
Ez a különbségtétel fontos jelent"séggel bír. A valóság megértését megköny-
nyít", absztrakt, „mentális funkciókon” (Grodal 2008: 228) alapuló narratívát 
összekapcsolja a valós percepció folyamatosságával3. Így egy tökéletesített él-
ményr"l beszélhetünk, amely miközben rendkívül valószer!nek hat, bizton-
ságot nyújtó történetet kínál.

3 Jelen esetben eltekintek attól a tényt"l, hogy a percepció valójában szakkadikus, mivel a való-
ságról folyamatos kép alakul ki bennünk.
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Narratív FPS-sek határátlépései gyenge narratívájú játékok

A következ", negyedik generáció elhagyja az el"bbi er"s narratív szerkezetet, 
és megpróbálja kiküszöbölni a korábbi játékok legnagyobb fogyatékosságát, 
a rendkívül korlátozott játékmenetet, ezáltal lépve a számítógépes játékok 
feln"ttkorába. Ez pedig egy egészen más típusú játékkészítési módot igé-
nyel. Ebben a tekintetben a S.T.A.L.K.E.R. cím! játék úttör"nek tekinthe-
t", ugyanis 2007-ben (kilenc évvel a nagy siker! Half Life után) alapjaiban 
rúgta fel a korábbi standard játéktervezési koncepciókat, és a készít"k ezzel 
új lehet"ségeket nyitottak meg. A játék Csernobil és Prypiat valós környe-
zetét szimulálja meglep" részletességgel. A várost a fellelhet" fotók alapján 
modellezték le, csupán a távolságokat kurtították meg. Így alakították ki az 
ún. Zónát, amiben szabadon kószálhat a játékos, miközben a szimulált világ 
t"le függetlenül „él” (még a napszakok is váltakoznak). Ha a játékos felmá-
szik egy háztet"re, akkor 1gyelemmel kísérheti, ahogy körülötte, mozognak, 
küzdenek a mesterséges intelligencia által irányított emberek és lények. Ez 
természetesen szintén el"re programozottságot jelent, ami a játék minden 
egyéb elemére is jellemz". Viszont meg kell jegyezni, hogyha egy rendszerbe 
minél több változót tesznek a készít"k, akkor annál kevésbé fogja tudni a tör-
ténéseket el"re jósolni (Smith 2006). Ez a játékosra ugyanúgy igaz lesz, így 
válik lehetségessé a S.T.A.L.K.E.R.-ben, hogy akárhányszor visszamegyünk 
a pálya egy bizonyos pontjára, akkor mindig más fogad minket. Jól látszik 
ebben az esetben, hogy itt nem narratívaközpontú játékkészítési mód jelenik 
meg, hanem rendszerközpontú.

Az ilyen, rendszerszemlélet! játékok a korábbiakhoz képest hatalmas sza-
badságot nyújtanak. Megszabadulnak az eddigi linearitás lefutástól, kötött-
ségt"l. A S.T.A.L.K.E.R. esetében egy olyan szimulált rendszerr"l van szó, 
amelynek szabályai irányítják az egyedi, meg nem ismételhet" játékmenetet. 
Ezek a szabályok szükségesek ahhoz, hogy a rendszer m!köd"képes legyen, 
hogy ne legyenek benne ellentmondások és így egy koherens diegetikus vilá-
got hozzanak létre. Viszont minél gazdaságosabban alkalmazzuk "ket, annál 
nagyobb szabadságot kap a játékos. Így már nem beszélhetünk el"re lefek-
tetett, er"s narratíváról, mint a Half Life esetében. A  S.T.A.L.K.E.R. nagy 
variabilitású rendszerének segítségével a játékos végtelen mennyiség! egyedi 
narratívát hozhat létre elméjében.

Az állandóan mozgásban lév" virtuális világnak jelent"s következményei 
vannak a narratív szerkezetre és a karakter kidolgozására nézve. Ugyanis a f" 
szál és a fakultatív mellékküldetések mellett a játékos gyakorlatilag bármerre 
mozoghat, ráadásul ezek a narratív szálak mer"ben különböznek a korábban 
látottaktól: elvesztették korábbi hegemóniájukat, most csak másodrangúan, a 
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diegetikus világot alkotó rendszer koherenciájából következnek csak. Ennek 
megfelel"en a játszott karakter egyáltalán nincs kidolgozva (történet szerint 
amnéziában szenved), és a többi szimulált szerepl" a korábban kiharcolt hír-
nevünk szerint viszonyul hozzánk. S"t, a játékos korábbi szabadon választott 
cselekvéseinek hatására még a játék befejezése is eltér" lehet: négy alternatív 
véget írtak a programozók, amik közül csak egy „jó”, a többi esetében elbukik 
a játékos. Az eddig kötött, lineáris narratív lefutás felbomlott, már nem beszél-
hetünk egyetlen lefutási lehet"ségr"l. Ennek következtében a Single Player 
játékokban még sosem nyílt lehet"ség ekkora szabadságra,  a S.T.A.L.K.E.R. 
az MMPORG-ok által kínált élményt nyújtja a korábbról jól ismert narra-
tív szállal összegyúrva. A játék elsöpr" sikere után a korábbi er"s narratívájú 
játékok mellett egyre inkább elszaporodtak a narratíva-generáló rendszerrel 
rendelkez" játékok. A Fallout 3 a legfontosabb tulajdonsága is abban áll, hogy 
csak a f"bb csomópontok 1xek a rendszer m!köd"képessé tétele érdekében. 
A rendszerfelfogású játékoknál a készít"k már nem változókat építenek a já-
tékba, hanem a változatosság lehet"ségét teszik lehet"vé. Így ezekben a virtu-
ális világokban akkora szabadsággal mozoghat a játékos, hogy a játékmenet 
minden alkalommal teljes mértékben egyedivé válik, melyet sem a maga a 
felhasználó, sem más nem fog tudni ugyanúgy megismételni.

Másképpen fogalmazva a készít" már nem fogja olyan er"sen a játékos ke-
zét, mint a Half Life er"s narratívájánál. Az olyan játékok, mint a S.T.A.L.K.E.R 
és a Fallout 3 esetében a vasútmetafora nem állja meg többé a helyét. Akár egy 
völgyben a hegyi folyó, nem egy bizonyos el"re le1xált úton, ösvényen halad 
végig, hanem az el"re meghatározott lehet"ségeken belül a völgyön keresztül 
akárhogy és akármerre haladhat. A völgy jelenti a játék világát és az azt al-
kotó szabályrendszert, amelynek a keretei, jellegzetességei alakítják az egyedi 
játékmenetet: a bérceket, sziklákat nem törheti át a folyó, a gravitáció miatt a 
forrástól (földrajzilag a legmagasabb pont) kell eljutni a torkolatig (földrajzilag 
a legalacsonyabb pontig). Ezek a szabályok és pontok irányítják játékost is. A 
készít" intencióján múlik, hogy a felhasználó egyéni játékmenetét ily formán 
mennyire kívánja behatárolni, a játékkészítés során állandóan az a kérdés, 
hogy mekkora teret hagyjanak a felhasználónak. Nyilvánvaló hogy a túlzott 
szabadság szétforgácsolná a játék világát, egy koherens diegetikus világ létre-
hozásához le kell fektetni bizonyos szabályokat, kereteket. Viszont a sok sza-
bály túlzottan korlátozná az egyre nagyobb szabadságra vágyó játékosokat.

Ez a gondolkozásmód így elhagyja az el"re meghatározott, zárt narratív 
szerkezetet. Narratíva maga els"sorban csak a játékos agyában jön létre, amely 
minden egyes újrajátszásnál mindig más és más lesz. A számítógépes játék 
így nem egy el"képekb"l táplálkozó narratív médium lesz, hanem egy önálló, 
saját eszköztárral rendelkez" narratívagyártó médium, amelyben a felhaszná-
lónak eddigieknél nagyobb szerepet szánnak. Ez a szimuláció, a számítógépes 
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játékok egyedi képessége. A játék ezen feln"ttkorba lépésekor a játékos aktív 
résztvev"vé válik a narratíva alkotásában.

Szabadság szempontjából természetesen a legteljesebb megoldást az 
MMPORG-ok jelentik. A World of WarcraD világára már egyáltalán nem igaz 
Manovich állítása, hogy „nem folyamatos tér, hanem elkülönül" szintek hal-
maza”. Ráadásul semmilyen formában sincs narratív szál el"re belekódolva a 
játékba. Az MMPORG-ok esetében megvalósul Frasca szimulauktor fogal-
ma, aki az általa létrehozott szimulációinak „megtanít néhány alapvet" sza-
bályt, és valószín!leg homályosan sejti, hogy a jöv"ben miként fog viselkedni, 
de soha nem látja el"re az események és következmények pontos sorrendjét” 
(Frasca 2008: 136). A World of WarcraD egy hatalmas szimulált világ, amely a 
valós élet szabadságát kínálja a játékosok számára.

Szebb (?), interaktívabb jöv!

A narratívával összefonódó fejl"dési folyamatot vizsgálva jól látszik, hogy 
a számítógépes technológia egyeduralomra tör(t), és minden téren áthatja 
napjaink életét. A mozgókép háttérbe szorulása ellenére Hollywood termé-
szetesen új utakat fog keresni a túlélés érdekében, amire reprezentatív példa 
James Cameron Avatarja, amely, miközben új korszakot jelent a 1lm történe-
tében, véget is vet a hagyományos 1lmkészítésnek. Ahogy a 1lm tolószékes 
f"szerepl"je, Jake Sully, újra képes járni és futni, ugyanazt az eufóriát éli át 
a néz" is, amikor a 1lm nézésekor visszakapja a térbeli percepció érzését. 
Megkockáztatom, ez akkora technikai el"relépés, mint a hang megjelenése a 
1lmben, ráadásul Hollywood eléri ezzel, hogy újra érdemes legyen moziba 
járni (a megkérdezett 1lm szakos hallgatók átlagosan havonta egyszer járnak 
moziba). Az Avatar cím! 1lm alapjaiban értékeli át a mozgókép lehet"ségeit, 
amire – elnézve a hatalmas néz"számot és rekordbevételt – jelent"s néz"i 
igény van. A hagyományos 1lm tehát nem fog teljesen elt!nni, de azt már 
nem lesz képes elkerülni, hogy alárendelt szerepbe kerüljön a számítógéppel 
szemben. Az aktív pihenés formája a számítógép lesz, ahol az interaktivi-
tás szabadsága válik elérhet"vé, míg a passzív kikapcsolódás terepére szorul 
vissza a 1lm.

A kérdés persze ezek után már csak az, hogy a számítástechnika milyen 
irányba fogja tovább tágítani a szórakozási lehet"ségeket. A hagyományos 
1lm kiforrott eszköztárával ellentétben itt még b"ven van tere a fejl"désnek, 
és ma a lehet"ségek beláthatatlanok. Elég, ha megnézzük a MicrosoD leg-
újabb szórakoztatógép koncepciójáról – Kinect – szóló rövid bemutatót, és 
megbizonyosodhatunk, hogy minden, amir"l eddig szó volt, csak bátortalan 
szárnypróbálgatás volt. Így az itt felvázolt fejl"dési ívet semmiképp sem te-
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kinthetjük lezártnak. Ezt csak akkor tehetnénk meg, ha több játék nem szü-
letne. A fejl"dés pedig olyan gyors ütem!, hogy bejósolhatatlan, hogy mikkel 
fognak játszani az emberek néhány év múlva. Azt mindenesetre nyugodtan 
leszögezhetjük, hogy az audiovizuális élmény folyamatos javítása a háromdi-
menziós szimulált világ eléréséig nem fog megállni, illetve a látáson és hallá-
son kívül minden bizonnyal a többi érzékszervünk stimulálása is egyike lesz 
a legfontosabb célkit!zéseknek.

Azonban megjósolhatatlan, negatív következményei is lehetnek majd az 
ilyen típusú játékok megjelenésének. Ugyanis már az MMPORG-ok nyújtotta 
szabadság képes arra, hogy a kiforratlan identitással rendelkez" gyerekeknél 
valóságvesztést okozzon és kifordítani a hagyományos értékeiket. Egy töké-
letesebb világ végtelen lehet"ségekkel természetesen kívánatosabb, mint a 
valóság, és úgy gondolom, hogy jól meg1gyelhet" az a tendencia, hogy az 
emberiség próbál menekülni az elidegenedett 1zikai valóságból a testetlen 
virtualitásba (Sobchack 1994: 8-22). Természetesen nem szeretném megkon-
gatni a vészharangot, mint ahogy az sokan tették korábban az akkori újdon-
ságokkal kapcsolatban. Viszont úgy gondolom, hogy felel"sségteljességünk 
teljes tudatában foglalkoznunk kell ezekkel a problémákkal is, akárcsak a szá-
mítógép oktatásban és nevelésben való felhasználási lehet"ségeivel.

Ugyanis a mélységesen interaktív, szimuláción alapuló számítógépes világ-
ba beleszület" gyerekeket már egyáltalán nem fogja lekötni az olvasás (kog-
nitív szinten megterhel", lassú, ingerszegény) és a mozgókép (még ha meg is 
próbálja utánozni a valóságos percepciót). A televízió és a 1lm akármennyire 
is életh! lesz (az Avatar által kijelölt irány), akkor is megragad a puszta repre-
zentáció, és ezáltal a passzív szórakoztatás szintjén. A labirintusszer!, az er"s 
narratívával rendelkez" és a rendszerszemlélet! számítógépes játékok hege-
móniája jelenleg megkérd"jelezhetetlen.
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Mellékletek

1. ábra

2. ábra Maze War
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3. ábra Doom

4. ábra Half Life
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5. ábra S.T.A.L.K.E.R

6. ábra Kinect
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Angyal Márton

„Homo Ludens Addictus”

Homo Ludens Addictus

In my study, I examine the case of computer addiction. At 1rst, I will place this 
phenomenon in the addiction types. ADer that, I will investigate the usage of certain 
computer games. Finally, with the assistance of an empirical study, I will enumerate the 
most essential risks of this addiction among the members of the younger generations. 
According to my primary hypotesis, the excessive use of the computer as well as the 
video games may lead to an addiction which may inCuence the youngsters’ social lives 
as well as thir school performances. As a starting point of my research work, I employed 
an online survey. While creating my own questions, I relied on a survey which had been 
created on the bases of „internet addiction”. With the help of this survey, I created my 
own questionnaire. I also composed a semi-structured interview with a game-developper 
who works in Iceland. I applied the so called „in game” interview. 8is is an up-to-date 
methodology which deals with online games. ADer I recieved the answers to my questions, 
I drew my conclusions based on 293 surveys and the two interviews. Related to this topic, 
there are few research works in progress in Hungary, thus the professional diversi1cation 
is not a surprise. According to the American Psychiatric Association, the excessive use 
of videgogames is not a type of addiction yet, however in the near future – before the 
publication of DSM V. – this can be an important issue to be discussed.

Bevezetés

A tanulmány során f"ként a számítógépes és videojátékok által generált ve-
szélyekkel foglalkozom. Véleményem szerint, ezek közül az egyik legkomo-
lyabb problémakör egy új típusú játékfügg"ségre vonatkozik. Ennek a helyét 
igyekszem megtalálni és beleilleszteni az addikciók közé. A szakmai válaszok 
elégé megoszlanak még ezen a területen. Nem alakult ki egységes szemlélet, 
hogy beszélhetünk-e egyáltalán a számítógépes játékoktól való függ"ségr"l. 

Bizonyos játéktípusokról egyre több vészjósló írás születik, melyekben 
egyes játékosok is "szinte vallomásokat tesznek. Az, hogy vannak olyan em-
berek, akiknek a mindennapi életben problémát okoz a számítógép vagy a 
játékkonzol el"tt eltöltött id", szinte vitathatatlan. Hogy ez a jelenség mek-
kora tömegeket érint, milyen mértékben eredményezi például a valós kap-
csolatok romlását, vagy az iskolai teljesítmény csökkenését, még kérdéses. A 
hipotézisem szerint, a túlzott számítógépes és videojáték használat, függ"ség 
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kialakulásához vezethet, ezáltal hatással lehet a szociális kapcsolatokra és az 
iskolai teljesítményre is.

Az asztali számítógépek elterjedése a XX. század végén kezdett tömegessé 
válni, ami lehet"vé tette egy új szórakoztató ipar térnyerését. Ez a virtuális 
játékipar. Ennek hatására a mára korán sem szubkultúraként (Fekete 2004) 
leírható játékos társadalom is létrejött, aminek vizsgálata véleményem szerint 
több szempontból is szükségszer!. Az 1970-es évekt"l tartó fejlesztések hatá-
sára ma már 100 millió dollárt meghaladó költségvetésb"l készült játékokról 
beszélhetünk. 

Az internet, a hihetetlenül gyors fejl"dés, a játékélmény végletekig foko-
zása mellett, úgy gondolom, cseppet sem meglep", hogy akadnak olyan já-
tékosok, akik számára a mindennapi életben problémát jelenthet bizonyos 
játékoktól való elszakadás. A „kulturális sokk” kifejezés valóban találó lehet 
az adott helyzetre.1 Hihetetlen játékbemutatók, versenyek2 szervez"dnek, ma-
guknak a játékoknak pedig 1lmeket megszégyenít" történetük lett.

A számítógépes játékok típusai

A számítógépes játékok kategorizálása nem egyszer!. A probléma abból 
adódik, hogy a játékipar meglehet"sen rugalmasan, rengeteg irányba ha-
ladva, és hihetetlenül gyors ütemben fejleszti a játékait. Sokszor bármiféle 
hasonlóságot is nehéz találni a játékok között, s"t egyetlen forradalmi öt-
let teljesen új típust teremthet. (Fekete 2004) El"fordul az is, hogy bizonyos 
játékok ötvöznek több féle játéktípust is. A kutatási eredmények megértése 
érdekében, a teljesség igénye nélkül csupán megemlítem a legáltalánosabb 
besorolási rendszert.

1. FPS (First Person Shooter) 6. RTS (Real Time Strategy)
2. TPS (8ird Person Shooter) 7. Brawl Games
3. RPG (Role Playing Game) 8. Sport Games
4. MMORPG ( Massively Multiplayer Online Role 
Playing Game)

9. Educational Games

5. Simulator Games 10. Virtual Gambling

1 Rab Árpád kulturális antropológus kifejezése. A játéközvegyek klubja. Heti válasz, 7. évf. 7. 
sz. 2007.02.22 
2 A leghíresebb nemzetközi játékokkal kapcsolatos bemutató az E3. B"vebb információk az 
alábbi linken: http://g4tv.com/e32010.
Az egyik legkomolyabb virtuális játékverseny pedig a World Cyber Games (WCG) rendezvény. 
http://www.wcg.com
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Veszélyek?

A számítógépes játékokkal kapcsolatban mindenképpen beszélnünk kell az 
általuk generált veszélyekr"l is.  A mai 20 év körüli korosztály, illetve a 1ata-
labbak már úgy n"nek fel, hogy születésük óta életüket végigkíséri a számí-
tógép. A modern technika pedig számtalan lehet"séget biztosít a hátrahúzós 
autók és az ólomkatonák lecserélésére. 

A számítógépes játékok azonban láthatóan jóval nagyobb kockázatot jelen-
tenek, mint az ólomkatonák. Az aggodalomnak helyt adva a szakirodalom két 
f" gondolatkört említ a témával kapcsolatban (Buda 2001). Az egyik szerint 
az új eszközök lehet"vé teszik, hogy az egyén elmeneküljön a valós világból 
a virtuálisba, ahol képes lesz csupán a pozitív ingereket fogadni. Ennek egy 
veszélye, hogy a valós problémái emellett sokasodnak és fennáll a feladatai 
elhanyagolásának a lehet"sége. A másik gondolatkör pedig viselkedéses füg-
g"ségekre vonatkozik. A szerencsejáték mintájára az addikció ténye az elekt-
ronikus kommunikációs eszközökre is kiterjeszthet". Ennek a szükségszer!-
ségére az ad magyarázatot, hogy a számítógép túlzott használata hasonlítható 
az alkoholizmushoz, vagy a szerfogyasztáshoz. 

Ezt az állítást csak tovább er"sítheti a szül"i kontroll hiánya f"leg a 14 
év feletti korosztálynál. El"fordulhat, hogy a problémát a szül"k egyáltalán 
nem is érzékelik, mivel csak azt látják, hogy a gyerekük otthon van, nem jár 
el bulizni, éjszakázni, ez által biztonságban tudják. Azonban azzal általában 
nincsenek tisztában, hogy mit csinál a gyerekük a számítógépen, ezáltal a 
problémával csak akkor szembesülnek, amikor már – úgymond –kés". Fel-
t!n" jel lehet, ha az el"tte állandóan focizó, sportoló gyerek a napjait in-
kább a számítógépe el"tt tölti. Erre a gyakorlatlan szül"k eltiltással, komoly 
retorziókkal reagálhatnak, amivel a helyzeten egyáltalán nem javítanak. 
Meg1gyelhet" egy bizonyos csapdahelyzet, mivel a játékfügg" szintén nem 
érzékeli a probléma súlyát, mert a saját kialakított világában egy számára 
kellemes érzést nyújtó játékkal elérhet egy olyan hírnevet az életkorától füg-
getlenül is, amit a nála id"sebbek is megbecsüléssel jutalmaznak.  Erre vi-
szont a valós életben valószín!leg nem lenne lehet"sége. Ehhez különösen 
az online játékok esetében kitartó, rengeteg játékid"t igényl" munkával lehet 
eljutni. A játékok többségének a célcsoportjának egyértelm!en az iXúság. 
Ennek némiképp ellentmondhat az a tény, hogy bizonyos játékok mennyire 
elmennek a brutalitás és a vérengzés vonalán, például a Grand 8eD Auto3 

3 A Rockstar Games által kiadott játék. A játékban egy b!nöz" szerepébe bújva kell embereket 
gyilkolni, autókat ellopni, menekülni a rend"rök el"l. A nemrég megjelent IV. rész minden 
játékeladási rekordot megdöntött.
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(www.rockstargames.com) és a Prototype4 (www.prototypegame.com), de 
még akad hasonló játék. 

Az internet jelent"sége szintén nem elhanyagolható. A játékok hálózatban 
történ" alkalmazása mellett, az információk, tanulmányi segédanyagok gyors 
és egyszer! hozzáférését teszik lehet"vé. Ezt alátámasztja a hihetetlenül magas 
napi 7 ezer milliárdnyi gépelt oldalnyi információ átvitele, ami a világhálón 
történik (Fábián 2000). Ezek között rengeteg, esetenként szándékosan rossz 
információk vannak megadva. Ezen tények és adatok után egyértelm!en koc-
kázati csoportnak nevezhet" az iXúság. Fontos, hogy megtanulják kisz!rni 
a hasznos információkat, illetve védve legyenek a káros hatásoktól, például 
pedofília, vagy széls"séges, agresszív nézetek terjedése.

Meg1gyelhet", hogy a számítógépes játékokat rengeteg sztereotípia övezi. 
Sok cikkben lehet olvasni kizárólag a negatív következményekr"l, agresszi-
óról, szenvedélybetegségr"l, gyakran tudományos megalapozottság nélkül. 
Magyarországon jellemz", hogy a számítógépes játékokat kizárólag a szoci-
ális problémák forrásaként említik, ezzel szemben az Egyesült Államokban a 
társas kapcsolatokban betöltött szerepér"l is szó van. (Fekete 2003) Valóban 
felmerülhet, hogy milyen ténylegesen pozitív szerepük lehet a számítógépes 
játékoknak. A multiplayer funkciók, f"leg játékkonzolok esetében, vagy helyi 
hálózatoknál (LAN), ahol a játékostársak a valóságban is mellettünk vannak, 
nem beszélhetünk szociális kapcsolatok romlásáról, éppen ellenkez"leg. Ezen 
kívül mindenképp meg kell említeni a játékok „professzionális” szinten való 
!zését, ami manapság nagyon komoly pénzszerzési lehet"séget biztosít.

Meg1gyelhet" egy pozitív irány is a játékfejlesztésekkel kapcsolatban, ilyen 
például a korhatáros besorolást el"segít" PEGI rendszer is, illetve nem pél-
dátlan a játékokban a vér kikapcsolásának a lehet"sége, vagy az emberek ro-
botokkal történ" helyettesítése. 

Addiktológiai szemléletváltás

A technikai fejl"dés rengeteg pozitívuma mellett lehetséges, hogy eltörpül-
hetnek a negatív következmények, azonban véleményem szerint semmikép-
pen sem hagyhatók 1gyelmen kívül. Az utóbbi id"szakban meg1gyelhet" a 
változás a segít" szakmák addikcióhoz f!z"d" viszonyában. A pszichoaktív 
szerhasználat mellett a kényszeres viselkedési formák is a függ"ségek közé 
tartozhatnak. Kiváló példa erre a vásárlás, evés, szerencsejáték, valamint a 
számítógépes játékok és akár az internet túlzott használata is. 

4 A Prototype során egy vírusgazda, már teljesen átmutálódott emberrel kell „mészárolni” a 
világban, a legkülönfélébb eszközökkel.
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A témával kapcsolatban jelent"s dilemma merül fel. A szakemberek 
közül többen hivatkoznak a DSM-IV5 – re, amiben nem tárgyalják külön 
az internet, vagy számítógép-addikciót, s"t a kézikönyv a dependencia té-
májával is csak a pszichoaktív szerekhez kapcsolódóan foglalkozik. A té-
mában kutatók egy része szerint az internet egyszer!en társas média, így 
nem okozhat függ"séget6. A technika fejl"dése azonban jóval gyorsabbnak 
mondható, mint amivel a pszichológia kell"képpen lépést tudna tartani. 
Régebben egyszer!en harsány nevetéssel reagáltak a hasonló gondolatok-
ra, miszerint valaki az internet függ"jévé válhat (Wallace 1999). El"ször 
az internetfügg"ség kifejezést Ivan Goldberg amerikai pszichiáter javasol-
ta, igaz eredetileg viccb"l (Wallace 1999), kés"bb egy 2006-ban megjelent 
cikkben már inkább zavarnak nevezte az internet túlzott használatát, mint 
„igazi függ"ségnek”.7 A számítógépes játékfügg"ség véleményem szerint 
ennyire nem vitatható téma. Ez esetben úgy gondolom mindenképpen egy 
viselkedéses addikcióról van szó. 

A szakmai válaszok, például az, hogy Hollandiában külön intézet alakult 
a számítógépes játékfügg"k kezelésére, vagy az anonim csoportok terjedése 
a viselkedéses addikciók területén jól példázzák a szemléletváltást, miszerint 
már nem csak a pszichoaktív szerek okozhatnak problémát.

Magyarországon nagyon kevés vizsgálat történt a viselkedéses függ"ségek 
témájában. Az els" lakossági felmérés ismertetése, amely reprezentatív min-
tán térképezte fel ezeket a zavarokat el"ször a Magyar Addiktológiai Társaság 
VI. kongresszusán hangzott el 2007-ben. Az „Egyes viselkedési addikciók a 
magyarországi feln"tt népesség körében” cím! kutatás már foglalkozik az 
evési zavar, problémás internethasználat, testedzés addikció, kényszeres vá-
sárlás és munkafügg"ség problémakörével is.

A számítógépes játékok problémás használatáról külön még nem esik szó 
ebben a kutatásban, de több PhD-hallgató felmérésében, publikációjában 
már tetten érhet" a probléma.

A számítógépes játékfügg!ség helye az addikciók között

Mivel a dolgozatban a számítógépes játékfügg"séget megpróbálom elhelyez-
ni az addikciók között, úgy gondolom a „függ"ség” fogalma megköveteli a 
konceptualizációt. A függ"ség meghatározására Lance Dodes fogalmát hasz-

5 DSM-IV( Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) 4th ed. A mentális zavarok 
statisztikai és diagnosztikai kézikönyvének negyedik kiadása.
6 http://index.hu/tudomany/2009/10/08/depresszios_gyerekekbol_konnyen_lesznek_netfug 
gok/ 2009.10.15.
7 http://www.physorg.com/news82749930.html 2010.11.27.
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nálom, eszerint „a függ"ség olyan visszatér" jelleg! viselkedés, amely egész-
ségtelen vagy önpusztító hatással bír, és amelyet az egyén csak nagy nehézsé-
gek árán tud abbahagyni.” (Dodes 2002)

A számítógépes játékfügg"ség mindenképpen a viselkedéses addikciókhoz 
tartozik. Tulajdonképpen a szerencsejátékosokhoz lehetne hasonlítani a hely-
zetüket. Az egyén a játékban izgalmat, kikapcsolódást és örömforrást talál 
meg. „A közös mindegyik viselkedési zavarban, s a hasonlóság a szerfüg-
g"séggel, hogy a beteg meg nem érdemelt jutalomban részesíti önmagát.”8A 
számítógép és az internet képes megjeleníteni, virtuálisan létrehozni egy em-
beri közösséget, így olyan igényeket elégít ki, amire a valós modern társada-
lomban nincs lehet"ség. Lehet"séget biztosít a valós élett"l való elszakadásra. 
Ezek miatt sok más vágykielégít" tevékenységhez hasonlóan addikcióra ad 
lehet"séget (Fábián 2000). 

Visszatérve a korábban említett szakirodalmi témakörökhöz, aminek 
egyik pilléreként már említettem a viselkedéses addikciók kiterjesztését az 
internetes kommunikációs eszközökre, a hasonlóság a következ": az egyén 
bels" feszültség levezetésére törekszik, ennek eléréséhez a dózis növekedé-
sére van szükség, tulajdonképpen elvonási tünetek is megjelenhetnek, ha a 
kielégülés nem érhet" el, illetve az önkárosító magatartás egyre súlyosbodóvá 
válhat. A számítógépes játékosok esetében a bels" feszültség lehet egy rossz 
nap az iskolában, aminek levezetésére remek választásnak t!nhet egy kiadós 
„lövöldözés”. Az itt kialakult sikerélmények, f"leg ha ezek online, más valós 
játékosok ellen történnek, a játék további használatát fogják generálni, akár a 
tanulás helyett is. El"fordulhat, hogy az internetkapcsolat átmenetileg nem 
elérhet", vagy a „disconnected” feliratot tudja csak olvasni egy játékos. Eb-
ben az esetben lehet beszélni akár az elvonási tünetek kategóriáról is, mivel 
személyt"l függ"en erre lehet a reakció kitör" idegesség, kiabálás, vagy eset-
leg a szabadid" eltöltésének válsága. Az önkárosító magatartás pedig ennek 
függvényében a sokasodó játékid" miatt a tanulás elhanyagolása, ami gyak-
ran családon belüli konCiktusokat is szülhet. A számítógépes játékfügg"ség 
esetében a kábítószer függ"séghez képest az egyik legnagyobb eltérést az je-
lenti, hogy az eszközbeli feltételeket általában a szül"k teremtik meg. Emiatt 
kiemelked"en fontos a szül"k megfelel" tájékoztatása, illetve a számítógép 
el"tt töltött id" olykori ellen"rzése.

A tények felsorolása csak egy példa, hogy miként lehet a számítógépes já-
tékfügg"séget a viselkedéses addikciókhoz hasonlítani, mivel még nem szüle-
tett egységes álláspont ezzel kapcsolatban. 

8 Funk Sándor a Nyír" Gyula kórház addiktológus f"orvosának nyilatkozata, Hetiválasz 7.évf. 
8.sz. A cikk a Játéközvegyek klubja néven található meg.
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A számítógépes játékfügg!ség felismerhet!sége
A számítógépes játékok esetében a függ"ség felismerése nem egyszer!. 

A mai iXúsági korosztályokra teljes mértékben jellemz" a valamilyen szin-
t! használat. Azt, hogy honnantól kezdve számít függ"ségnek elég nehéz 
meghatározni. Léteznek a szerencsejáték-függ"k, illetve más viselkedéses 
függ"ségek megállapítására különböz" tesztek, amik némi átalakítással talán 
használhatóak lehetnek ennek a viselkedésformának a kutatásában is. A saját 
kutatás során használt kérd"ív is lehet egy példa. Kimberly Young úgy hatá-
rozta meg a függ"ket a kérd"ívében, hogy aki a feltett kérdésekb"l legalább 
ötre igennel válaszolt az függ"nek tekinthet". 

A viselkedéses függ"ségekre jellemz" tünetsor a számítógépes játékok ese-
tében is meg1gyelhet". Mint a többi addikció esetén itt is meg1gyelhet" a 
túlzás. A normál mérték nem okoz örömet, kielégülést a függ" számára. Ha 
megszakítják a játék közben, meg1gyelhet"k különböz" reakciók, amikb"l 
lehet gyanítani a függ"ség esetleges meglétét. Figyelmeztet" jel lehet, ha va-
laki fokozatosan egyre több id"t tölt el a számítógép el"tt, a korábbi hobbijait 
pedig hanyagolni kezdi. Meg1gyelhet" a kommunikációs témák lesz!külése. 
Csak arról tud beszélni, hogy éppen mit csinál, hol tart egy bizonyos játékban. 
A baráti kapcsolatai lesz!külhetnek a virtuális világban kialakított ismer"-
sökre. A közös játékélmény adja a barátság alapját. Az egyre több játék miatt 
el"fordulhat az iskola elhanyagolása, egyre rosszabb jegyek. Egy id" után az 
egyetlen sikerforrása a játékokban elért eredménye marad. Ha nincs pozitív 
élmény, lehangoltság 1gyelhet" meg. A probléma kialakulása és mibenléte 
abból is indulhat, hogy a szül" sokat dolgozik, esetleg " is a számítógép el"tt 
ül egész nap. A gyermek ezt látva követend" példának tekinti ezt a magatar-
tást. Jellemz", nagyon lényeges elem továbbá, hogy a szül"k általában nem is 
tudnak róla, hogy mit csinál a gyerek a számítógépen. Hajlamosak azt hinni, 
hogy tanul, böngészik. Magát a problémát csak kés"n észlelik, amikor a le-
tiltások hatására dührohamok, veszekedések, rongálások lesznek a reakciók. 
Ez is a függ"ség kialakulásának egy jele lehet. Mivel a számítógépes játékfüg-
g"ség kutatása még egyáltalán nem nevezhet" kiforrottnak és nincs szakma-
ilag elfogadott kritériuma, hogy honnantól nevezhet" függ"nek valaki, így a 
felhozott példák csupán szemléltetés érték!ek. A dolgozat során, így ebben a 
fejezetben is egyedül a viselkedéses addikciókhoz tudom hasonlítani.

A függ!ség lehetséges kimenetele
A témához kapcsolódó szakirodalomban olvashatunk olyan állításokat, mi-
szerint a fejl"déslélektani dimenzióban gyakran találkozhatunk olyan sajátos, 
szokatlan, már-már kórosnak látszó szakasszal, amelyeket a személyiség za-
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vartalanul túlfejl"dik.(Buda, 2001) Itt szeretném megemlíteni, hogy a kutatás 
során viszonylag sok harminc év feletti válaszait kellett kitörölnöm a mintából, 
mivel az iXúság témakörre fókuszálok. Ez, illetve a személyes beszélgetések 
után tudok arra következtetni, hogy itt nem feltétlenül beszélhetünk egyszer! 
túlfejl"désr"l. Számtalan példa van harmincas éveiben járó, vagy akár id"sebb 
szenvedélyes játékosokra, akik a család, gyerekek mellett is képesek naponta 
akár négy óránál többet játszani. A számítógépes játékfügg"ség kimenetele 
véleményem szerint több él! dolog. Egyrészr"l lehetséges, hogy tényleg egy-
szer!en továbblépés következik be. Valaminek a hatására befejezi az aktív já-
tékot, életkorához megfelel" elfoglaltságot keres. Vannak azonban, akik küls" 
segítség nélkül képtelenek a továbblépésre. A küls" segítség igénybevételéig 
rengeteg a függ"ségekre jellemz" negatív hatás érheti az egyént. Ezek lehetnek 
például a szociális kapcsolatok, munkahelyi problémák. Mivel a számítógép-
függ"k ellátása elég kezdetlegesnek mondható felmerülhet a kérdés, hogy va-
jon hova, kihez fordulhat segítségért? Ha sikerül bekerülnie egy ellátásba, ott a 
számítógépfügg"vel kapcsolatban elég nehéz, s"t nem is lehet az absztinencia 
elvét alkalmazni, hiszen ma már egyre több minden elektronikusan zajlik, te-
hát a veszélyeztetettsége nagyon er"sen fennmarad élete végéig. 

Továbbá egy másik megállapítás, miszerint lehetséges, hogy az 
internetabúzus és –addikció gyakoribbá válása csak a növekv" szakmai 1-
gyelemnek az eredménye, és emiatt fogadják el könnyebben a hozzátartozók 
is a jelenség rendellenességét és azt, hogy beavatkozást igényel (Buda, 2001). 
A tapasztalatok és a kérd"ív eredményei is úgy gondolom, hogy némiképp 
ezen megállapítás ellen szólnak. A társadalom ellátottsága számítógépekkel 
és az internettel mostanában kezdett el olyan mérték! lenni, hogy megte-
remt"djenek az alapok egy új lehetséges függ"ség kialakulására. A szakma 
pedig akkor m!ködik jól, ha el tudja fogadtatni a hozzátartozókkal a problé-
mát és a beavatkozást professzionálisan véghez tudja vinni. Az a meglátásom, 
hogy a számítógépes játékfügg"ségnek komolyabb helye lehet a viselkedéses 
addikciók között. Ezt az állítást alátámasztva néhány idézetet szeretnék köz-
zétenni, amit ma Magyarország egyik legnagyobb számítógépes játékaival 
foglalkozó újságban lehetett olvasni:9

„Amióta a férjem megvette a ...-t, napi 14-16 órákat játszik vele. Korábban 
mindig szeret" és megért" volt, most türelmetlen, ha nem ülhet a játék el"tt, 
és veszekszik, ha arra kérem, hogy etesse meg a kéthónapos lányunkat. Hol-
nap ultimátumot adok neki: a házasságunk vagy a ...”

„A párom, aki két hónap múlva lesz harminc, teljesen a ... nev! MMORPG 
rabja lett. Úgy néz ki egy napja, hogy felkel délután 4-kor (igen, DÉLUTÁN), 

9 További hasonlóan elgondolkodtató történeteket el lehet érni online is a következ" linken:
http://library.thinkquest.org/07aug/01356/_fuggo.html.
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eszik valamit, majd addig játszik, amíg megint enni lehet. Utána visszaül a 
géphez, és hajnali 4 és 7 között kerül ágyba. Az utóbbi hetekben már csak 
aludt napközben, nem segít sem a takarításban, sem a gyereknevelésben…”

„Mind közül a  legszomorúbb haláleset egy csecsem"é, akinek az volt a 
b!ne, hogy nem hagyta nyugodtan játszani az apját. Tony Lamont Bragg is az 
... rabja volt, és bosszantotta, hogy 9 hónapos 1a, akire neki kellett vigyázni, 
mindig felsír. Hogy elhallgattassa a gyereket, dühösen megrázta és megszo-
rította, majd visszatette a járókába a csecsem"t. Percek múlva a gyerek halott 
volt, apja ugyanis több bordáját is eltörte, és az egyik borda átszúrta a szívet. 
Bragget annyira lekötötte a játék, hogy csak egy nappal kés"bb fedezte fel a 
gyermek halálát. 15 év börtönre ítélték.”10

Ezek az idézetek, illetve a kutatás eredménye is azt támasztja alá, hogy nem 
elhanyagolható az a megállapítás, hogy a szociális kapcsolatok megromlásá-
hoz is nagymértékben hozzájárulhat a számítógépes játékfügg"ség. Egyértel-
m! kimenetele lehet a függ"ségnek az elmagányosodás, barátok elveszítése, 
id"sebb korban akár a család felbomlása is. 

Némi ellenpéldaként meg kell említeni azt a sz!k réteget, akik úgymond 
professzionálisan, már szinte sportnak nevezhet"en !znek bizonyos játéko-
kat. A pro1tálás lehet"sége egyes játékosok számára is adott. A nagy volu-
men! versenyek11 alkalmával fejenként több millió forintnak megfelel" ösz-
szeget lehet hazavinni. Érdekes adatként megemlíteném a három legnagyobb 
counter-strike klán bevételének 2009-ben közzétett adatait.12 

1. fnatic (svéd) $218.322   kb. 39.297.960 Forint
2. mTw (dán) $216.196  kb. 38.915.280 Forint 
3. mousesports (német) $150.104  kb. 27.018.720 Forint 13

A kutatás folyamata

A kutatásom els" részét egy online elérhet" kérd"ívvel készítettem. A kér-
dések megfogalmazásában nagy segítségemre volt Kimberly Young-nak a 
Pittsburghi egyetemen végzett kutatása, amit valójában az internet túlzott 
használatának vizsgálatára készített.14 H már eleve egy a szerencsejáték-füg-

10 PC GURU 2005/02. 87. 
11 Az egyik legnagyobb ilyen összejövetel a WCG ( World Cyber Games ) nevezet! verseny. 
B"vebb információ a http://www.wcg.com weblink alatt érhet" el.
12 http://www.counter-strike.hu/content/2009/05/17/Mennyi_penz_van_a_pro1_CS-ben
 (2009.10.20).
13 Egy klán 5 f"b"l áll.
14 Young, K. S: Internet addiction: 8e emergece of a new clinical disorder. Toronto, Canada, 
1996.08.15.



183„H(%( L<+*5- A++>;=<-”

g"khöz kapcsolódó kérd"ívet dolgozott át a függ"k, nem függ"kt"l való el-
különítésére. Ezek alapján némi átdolgozással és pontosítással egy hasonló 
kérdéssorból álló egyszer! választásos kérd"ívet készítettem. A már meglév" 
18 kérdéshez hozzácsatoltam 8 attit!dvizsgálatra vonatkozó kérdést, aminél 
a válaszokat egy hét fokozatú Likert skálán tudták bejelölni a kitölt"k.

A kérd"ív eljuttatásához els"sorban a nagyobb célközönséget foglalkozta-
tó számítógépes játékok fórumait használtam. A kérd"ívet viszonylag nagy 
érdekl"déssel fogadták a játékosok. A megítélés szempontjából a kérdéseket 
jónak, érthet"nek és nem túl hosszúnak találták a kitölt"k a fórum hozzászó-
lások alapján. 

Próbálkoztam online játékon belüli hirdetéssel, de ez a kérd"ív szempont-
jából nem jelentett magas számú kitölt"t. Továbbá egy személyes kapcsolat-
nak köszönhet"en az egyik MMORPG, név szerint az EVE Online magyar 
játékfejleszt"je segítségemre volt, aki miatt egy nagyobb arányú játékfelhasz-
náló vált érdekelté a kitöltésben. A kérd"ív linkje elérhet" volt az összes Ma-
gyarországon m!köd" közösségi portálon is. 

A kérd!ív eredményeinek ismertetése

A kérd"ívet eredetileg 366-an töltötték ki az ország szinte minden régiójából 
vegyesen. Mivel a kutatás az iXúságot érint" számítógépes játékokhoz f!-
z"d" viszonyt méri, ezért kisz!rtem a 30 éven felüliek válaszait. Fontosnak 
tartom megjegyezni, hogy viszonylag sok harmincas évei elején járó játékos 
került ki a mintából. Mivel a link nyilvánosan elérhet" volt sokan töltötték 
ki a kérd"ívet olyanok, akik egyáltalán nem játszanak.  Végül 293 kitölt" 
válaszai kerültek be az SPSS táblázatába. A kitölt"k átlagos életkora 20,88 év. 
A nemek terén komoly különbségek vannak. A n"i kitölt"k száma mindösz-
sze 30 f", ami 9,76%-ot jelent. Arra a kérdésre, hogy átlagosan mennyi id"t 
töltenek el számítógépes játékokkal viszonylag vegyes válaszok születtek. 
Heti lebontásban átlagosan 27,09 órát játszanak a kitölt"k. A leggyakrab-
ban játszott játékok esetében kett" kiugróan magas eredmény született: 38,6 
%-uk a kitölt"knek az FPS típusú játékokat részesíti el"nyben, 34,5 % pedig 
az MMORPG-ket. Hket követik a harmadik helyen a TPS típusú játékokkal 
játszók mindössze 8,9 %-kal. Mind a két esetben az átlagnál többet játsza-
nak: az FPS-t jelöl"k napi 4,09 órát, az MMORPG-sek pedig 4,36 órát. Az 
úgynevezett „hardcore” játékosok nagyobb része is az MMORPG-sek közül 
kerül ki. A kitölt"k 32,4 %-a válaszolt igennel arra a kérdésre, hogy bele-
feledkezik-e a játékokba. Itt lényeges számnak tartom a 48%-os „részben” 
válaszok arányát is. 43,7% vallotta azt, hogy jellemz"en tovább játszik a szá-
mítógépen, mint ahogy eredetileg eltervezte. 26,3 % azok aránya, akik már 
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kockáztatták kapcsolataikat, munkahelyüket, iskolai eredményüket a játék 
miatt. 21% már hazudott a játékkal töltött id" mértékét illet"en. 18,4 % -nál 
bevallottan romlott az iskolai teljesítmény, amióta több id"t tölt a számító-
gép el"tt, ami összefüggésben állhat azzal az adattal, hogy közel 10% emiatt 
konCiktusba kerül a tanáraival, családjával. 41%-ukat 1gyelmeztették már 
közeli barátai, hogy sokat ül a számítógép el"tt és 25% már mondott le el"re 
megbeszélt programot egy játék miatt. 8,9%-nál akár ennek hatására csök-
kentek a személyes barátai és van egy 5,5 %-os réteg, aki a barátai nagy részét 
a játékokból ismeri.16,4 % válaszolt igennel arra a kérdésre, ha találkozik a 
barátaival f" témának számít egy-egy játék megvitatása. A kitölt"k 18,8 %-a 
próbált már meg abbahagyni egy játékot sikertelenül, ezzel kapcsolatban 8,5 
% érezte magát rosszkedv!nek, ingerlékenynek, amikor csökkenteni próbál-
ta a játékkal töltött id"t. Kiugróan magas adatnak számít továbbá, hogy a 
kitölt"k 36,5 %-a ingerültebben reagál, ha játék közben hozzá szólnak. 16,7 
% pedig szükségesnek tartja a játékot ahhoz, hogy a mindennapi életben elé-
gedettnek érezze magát. Érdekes adat, hogy minden kérdés esetében a ke-
reszttábla, a 18-22 éves korhatárnál mutatja a legtöbb értéket. 

Az attit!dvizsgálatra vonatkozó kérdések esetében minden kérdésnél 1-7ig 
minden válaszra volt példa. Legkevésbé fontosnak (4,06) a részvételt egy el"re 
megszervezett online játékon találták. A legfontosabbnak pedig a sikeres fel-
n"tté válás számított (6,23). Érdekes, hogy sikeres játékosnak lenni fontosabb 
(4,23), mint kipihenten ébredni a másnapi iskola, vagy munka miatt (4,09).

Félig strukturált interjúk

A kérd"íves felmérés kiegészítéseként próbálkoztam a kvalitatív méréssel is. 
Hosszas egyeztetés után végül sikerült egy interjút lebonyolítanom egy Izlan-
don él" magyar játékfejleszt"vel, aki az Eve Online nev! MMORPG fejlesz-
tésében tevékenykedik.

A játékfejlesztés a játékok fejl"désével párhuzamosan fejl"dött. Már rég 
nem arról van szó, hogy három az egyetemr"l frissen kikerült programozó 
pár óra alatt megír egy játékot. Az Eve Online nev! játékot fejleszt" cégnél 
„mintegy 500-an dolgoznak, ebb"l körülbelül 300-an Reykjavikban, 120-an 
Atlantában és 80-an Shanhaiban. A cég több részlegb"l épül fel, sokan foglal-
koznak ügyfélszolgálattal, bels" rendszerek fenntartásával, marketinggel, me-
nedzsmenttel. A játékok elkészítésén összesen 350 ember dolgozik.” Ezekkel 
a számokkal persze még mindig eltörpül a híres Blizzard mellett, akinek a 
méltán híres World of WarcraD nev! játékának jelenleg körülbelül 13 mil-
lió el"1zet"je van. Az interjú alanyom a „social networking” projekten be-
lül dolgozik, ez a játékosok egymás közötti kapcsolattartással foglalkozik. A 
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mai online játékoknak ez nagyon fontos eleme, s"t úgy gondolom, ez lehet az 
egyik legnagyobb kockázati forrás is. Az online játékosoknak lehet"ségük van 
ez által egy virtuális társadalom tagjaként aktívan részt venni, ami magában 
hordozhatja a valós kapcsolatok hanyagolásának az esélyét. Nagyon fontos a 
negatív tartalmak és információk sz!rése is. Az interjú során beszéltünk arról 
is, hogy az Eve Online is az MMORPG játéktípusba tartozik, ami a legtöbb 
kritikát kapja szakmai oldalról a játéktípusokat illet"en. Fejleszt"i oldalról, 
hogy mik azok a tényez"k, amik a játékos megtartásra irányulnak a követke-
z"képpen fogalmazta meg. „A legtöbben azt az utat választják, hogy rendsze-
resen adnak ki új tartalmakat a játékhoz […] másik klasszikus taktika, hogy 
a high-end15 tárgyakat csak borzasztó hosszú grind-elés16 során lehet meg-
szerezni […] harmadik taktika a szociális hálók kihasználása.” A játékok er"-
szakos tartalmáról is volt szó. Az igény a játékosok oldaláról mindenképpen 
megvan, ezt példázza például a GTA óriási példányszámú eladása is, azonban 
ezeket a típusú játékokat nem a gyerekeknek és a 1ataloknak szánják a fejlesz-
t"k. A PEGI rendszer feladata a korosztály szerinti besorolás, amivel a CCP17, 
de a többi nagy fejleszt"cég is kell"en foglalkozik. A PEGI-ben megfogalma-
zott elvek, miszerint a szül"k felvilágosítása is létfontosságú lenne azonban 
„nem a fejleszt"k, hanem a kiadók dolga.” Az, hogy a számítógépes játékok 
magukban hordozzák a függ"ség lehet"ségét fejleszt"i oldalról sem vitatott. 
„Szerintem teljes mértékben létezik játékfügg"ség. Bármilyen dolog, ami örö-
met okoz, magában rejti a függ"ség lehet"ségét is, és könnyen mehet az ed-
dig megszokott szociális élet rovására.” Azonban meg kell említeni, a játékok 
pozitív hatásait is, például azt, hogy egyes virtuális barátokból igaziak lesz-
nek. A játékok jöv"jét tekintve a fejlesztések terén még b"ven van lehet"ség. 
„Egyrészt a látványt is lehet fokozni, és rá is fér, már amennyiben realizmus a 
cél. Ha viszont nem a realizmusra hajt egy játék (és játék lévén, nem muszáj 
neki), akkor meg a lehet"ségek egyenest végtelenek. Az MMOk térhódítása 
folytatódni fog, és egyre több játék lesz csak online elérhet" […] a digitális 
terjesztés térhódítása is meg fogja változtatni a játékvilágot.”

Új módszertani lehet"ségként próbálkoztam a játékon belüli interjú elké-
szítésével. Úgy gondolom, ez több el"nnyel is jár. A játékosokat saját, számuk-
ra védett környezetben lehet felkeresni, az MMORPG-k esetében, ahol a játék 
menete nem folyamatos akcióból áll gyakran adódik lehet"ség beszélgetésre. 
Az anonimitás szinte minden esetben biztosítva van, illetve saját tapasztala-
tok alapján is mondhatom, hogy játék közben sokkal szívesebben válaszol-

15 High-end tárgyak a nehezen megszerezhet", kis eséllyel keletkez" tárgyakat jelenti.
16 A grindelés azt jelenti, hogy bizonyos feladatokat nagyon sokszor kell megcsinálni ahhoz, 
hogy a jutalmat megkapjuk.
17 A CCP az EVE Online fejleszt"cége.
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nak adott kérdésekre, elegyednek beszélgetésbe, mintha interneten keresztül 
töltene ki egy kérd"ívet, vagy megkeresés során próbálná kérdéseit feltenni 
a kérdez"biztos. Ezek alapján kíséreltem meg irányítani egy „Kutato” nev! 
karaktert a World of WarcraD nev! MMORPG-ben.

„Bt” egy 14 éves budapesti gimnazista 1ú. Naponta akár 6-7 órát is játszik, 
„ha van valami érdekes.” A World of WarcraD el"tt TPS típusú játékokkal 
játszott. Ebben az id"szakban maximum 2 órát töltött a számítógépes játé-
kokkal. Saját bevallása szerint az MMORPG-k sokkal szórakoztatóbbak. „Te 
szerzed meg a jobbnál jobb cuccokat, lehet beszélni másokkal.” „Nem vagy 
rákényszerítve, hogy pl. vidd végig ezt a pályát. Oda mész, ahova akarsz.” Az 
egyik barátja mutatta meg neki a WoW-ot, segített a feltelepítésben. A baráti 
társaság nagy része is ezzel a játékkal játszik. „A WoW-on kívül hétköznap 
nagyon nincs semmi más hobbim.” A hétköznapjai Bt-nek a következ"képpen 
telnek.: „Hazamegyek, általában megfürdök, és már kapcsolom is be a gépet.”  
Észrevehet" némi hiány a szül"i kontrollban. „Apukám általában dolgozik. 
Nem tudja, mivel játszom.” Ezzel szemben az anya tisztában van vele, mit csi-
nál, de amíg nem hoz haza rossz jegyet – „egyes vagy kettes” –, addig nincs 
korlátozva a játék. Rossz jegy esetén a kötelez" tanulási id" növelésével pró-
bálják az iskolai teljesítmény növelésére ösztönözni.  „Ha megtanultam, akkor 
utána játszhatok megint.”  Hétvégén néha el szokott menni az osztálytársai-
val bowlingozni, de közben is el"fordul, hogy a játékra gondol. Miután vége 
a bowlingnak „sietek haza, hogy elérjem az  hét órakor kezd"d" raid18-et”. 
Bt szinte minden nap játszik. El"fordult már, hogy egy családi nyaralás, vagy 
egyéb indokok miatt nem volt erre lehet"sége, de saját beszámolása alapján 
„3-4 nap után kezd hiányozni a társaság, meg maga a játék.” Bt számára fon-
tos, hogy elismert jó játékosnak tartsa a közösség. Ebben némiképp gátolja az 
életkora, de „ha nem tudják, hogy hány éves vagyok szerintem felnéznek rám.” 
Erre a saját guildjében19 nincs lehet"sége, mivel ott tisztában vannak az életko-
rával, és nem a karaktere er"sségét nézik. Jelenleg nincs barátn"je. „körülbelül 
ugyanannyira érdekelnek a lányok, mint a játék. A játék kicsit jobban.”

Következtetések

A játékok kedveltségére vonatkozó kérdés válaszaival kapcsolatban meg1-
gyelhet" némi különbség az MMORPG-k és az FPS-ek százalékos megoszlá-
sában a nemzetközi kutatásokhoz képest. Ez némiképp azzal is magyarázha-

18 A raid egy el"re megszervezett id"pontokban zajló több játékos közös, oda1gyelést igényl" 
játéka.
19 A guild egy közös játékon, egymás segítésén alapuló szövetség a játékon belül. 
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tó, hogy az FPS játékok honlapjain, f"leg a counter-strike-én a fórum kiala-
kítása és folyamatos frissülése lehet"vé tette a nagyobb arányú olvasatot is, 
ami nagyobb arányú kitölt"t eredményezett, mint például az MMORPG-k 
esetében a játékon belüli hirdetés, illetve ezek esetében a fórumtémák so-
kaságában elveszettnek látszott a kérd"ív. A két játéktípus kiemelked" ará-
nyának valószín!leg az az oka, hogy ezeknek a játékoknak a legnagyobb a 
többjátékos tábora, illetve kizárólag többen lehet játszani, az internet segít-
ségével. Online kérd"ív esetében pedig ez kiemelked" fontosságú. A legtöbb 
id"t játszó játékos az MMORPG-sek közül került ki, (18óra naponta) és a 
napokra lebontott játékóra is itt a legtöbb. Az igen válaszok arányait tekintve 
is az MMORPG-sek vannak többségben, és ha ezeket az adatokat vehetjük 
hitelesnek a kutatás alapján "k alkotják a legveszélyeztetettebb csoportot. A 
viszonylag kevés n"i kitölt" valamelyest szemlélteti a játékos társadalom fel-
építését, azonban az arányuk ennél azért valamivel több, de a számítógépes 
játékok kifejezetten a fér1 nem kedvelt kikapcsolódása. A khi-négyzet pró-
ba alapján szigni1káns összefüggés látható a kitölt"k neme és a játéktípusok 
között.  Az ingerült viselkedés, ha a játék közben hozzászólnak a játékos-
hoz inkább az FPS felhasználókra jellemz". Ez magyarázható abból is, hogy 
ezek a típusú játékok nagyobb koncentrációt, oda1gyelést igényelnek, mint 
például az MMORPG-k, ahol a 25 f"s csapatból egy ember pillanatnyi oda 
nem 1gyelése nem okoz akkora problémát. A dependencia kritériumok és 
a játéktípusok között is az FPS-eknél jelentkezett szigni1káns összefüggés, 
különösen az ingerült viselkedéshez kapcsolódóan. A szociális kapcsolato-
kat tekintve az eredmények alapján mindenképpen úgy gondolom, hogy 
megalapozottan beszélhetünk veszélyekr"l. A kitölt"k több mint negyede 
kockáztatta már kapcsolatait a játék miatt, 21%-uk pedig hazudott már a 
játékidejével kapcsolatban. Annak ellenére, hogy 41%-ukat 1gyelmeztették 
már a játékidejével kapcsolatban nagy részük képtelen a visszafogott, átla-
gosnak mondható játékid"re. Szintén a negyedéhez közeli arányban mond-
tak már le el"re megbeszélt programokat egy játék kedvéért és 8,9%-nál már 
a baráti kapcsolatok csökkenésével járt a számítógépes játékokkal töltött id". 
Viszonylag kicsi, de nem elhanyagolható az a közel 6%, aki a barátai nagy 
részét a játékból ismeri, ez arra is enged következtetni, hogy a játékon belül 
sokkal jobban érzi magát, mintha a valós életben keresne elfoglaltságot a 
szabadideje eltöltése végett. 

Az interjú, illetve az idézetek még inkább alátámasztják a hipotézisben 
megfogalmazottakat, miszerint a számítógépes játékoknak b"ven van hatása 
a szociális kapcsolatokra, s"t akár 1zikailag is észrevehet"ek lehetnek a vál-
tozások, például elhízás, személyes higiénia elhanyagolása. Ez véleményem 
szerint megfelel" szül"i, illetve pedagógusi tájékoztatást követ"en lehetne ki-
védhet", kontrollálható. A leginkább veszélyben lév" korosztály a kereszttáb-
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la alapján a 18-22 éves korosztály, hiszen kivétel nélkül minden kérdésre adott 
válasz itt mutatta a legtöbb értéket. Ezen belül is a fér1ak.

Az iskolai teljesítményre vonatkozó kérdések eredményeit tekintve szin-
tén a kérd"ívre és az idézetekre hivatkozva tudom azt állítani, hogy hatással 
lehet. A kitölt"k átlagos életkora majdnem 21 év, így feltételezhet"en vannak 
olyanok az iXúság kategórián belül, akik már dolgoznak, így a minta e részé-
b"l kimaradtak. Ennek ellenére 18,4% válaszolt úgy, hogy romlottak a jegyei 
az iskolában, mióta többet játszik a számítógépes játékokkal, és 9,9 %- nál ez 
családi konCiktusokat is szül.

A játékfejleszt"vel készített interjút szintén nagyon lényegesnek tartom. 
Egyrészt nyilvánvalóvá vált, hogy a játékfejlesztés egy valóban er"s szórakoz-
tató iparággá n"tte ki magát. Interjúalanyom sem kérd"jelezte meg a lehet-
séges függ"ség kialakulását, az ebb"l fakadó szociális kapcsolatok romlását, 
azonban rávilágít a virtuális játékokban rejl" pozitív tulajdonságokra is. A 
„social network” nagyon fontos része az online játékoknak. A játékon belüli 
kapcsolatoknak, ezáltal a virtuális barátságok kialakulásának jelent"s szerepe 
van a további játékid" generálásában, ezen kívül az interjú során láthatóvá 
váltak ezen kívül egyéb technikák, hogy miként próbálják meg a játékosokat 
minél több játékid"re ösztönözni.

Megoldási javaslatok

2000-ben megjelent egy tanulmány „Fool’s Gold” címmel, amit az Alliance 
for Childhood nev! amerikai szervezet publikált. A tanulmány felhívja a 
1gyelmet a számítógép káros hatásaira. A f" érv, hogy a gyerekek köt"dé-
sében zavar léphet fel, és a valós kapcsolatok helyett a gépekhez fognak ér-
zelmeket f!zni. Ezzel szemben a gyerekeknek mindenképpen érzelmekben 
gazdag, valós emberi kapcsolatokra van szükségük. A szerz" szerint a szá-
mítógépet ki kell vonni az iskolákból. Úgy gondolom, hogy mindenképpen 
fontos felhívni a 1gyelmet a számítógép veszélyeire is, a gyerekek védelme 
érdekében pedig lényeges a megfelel" tájékoztatás, esetenként felügyelet is, 
azonban ez a tanulmány nem nevezhet" irányadónak, a számítógép pedig 
annyi pozitívumot vonultat fel, hogy az iskolákból történ" kivonása egyál-
talán nem lenne jó megoldás. 

Az Európai Interaktív SzoDver Szövetség által kidolgozott korhatár be-
sorolási rendszer a PEGI jóval ígéretesebb védelmet és megoldást kínál. A 
2003-ban elfogadott Egységes Európai Játékinformációs Rendszer az Eu-
rópai Bizottság támogatását is élvezi.20 Célja, hogy megóvja a 1atalokat az 

20 http://www.pegi.info/hu/index/id/962 (2010.11.25).
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életkoruknak nem megfelel" tartalmaktól. Mivel az internet elterjedése a 
játékipart is érintette, s"t kiemelked" veszélyeket is generál ezért a PEGI 
rendszer szükséges és értelemszer! továbbfejlesztése a PEGI-online is meg-
született 2007-ben. A PEGI-t Európában az összes jelent"s játékgyártó cége 
támogatja. Az Európai Unió tagállamainak többsége alkalmazza, még ha 
nem is született mindenhol erre vonatkozó jogszabály. Megfogalmazódtak 
aggodalmak, hogy a kiskorúak által játszott videojátékok között egyre töb-
ben jelenik meg er"szakos tartalom. Fontos megfelel" vizsgálatnak alávetni 
az ezekhez a játékokhoz való hozzáférést. Több országban van már rá példa 
a PEGI rendszernek köszönhet"en, hogy a számítógépes játékok értéke-
sítését a szül"i beleegyezést"l tegyék függ"vé, illetve a közeljöv"ben vár-
ható egy a videojáték értékesítésére vonatkozó kiskeresked"i etikai kódex 
kidolgozása. A PEGI értékelésére több EU tagországban készítettek már 
vizsgálatot. Ez alól kivétel többek között Magyarország is, ahol ugyan már 
m!ködik a rendszer, de nem tudjuk, hogy sikeres-e. Ezen kívül jogilag nem 
kötelez"en alkalmazandó a PEGI, így a kiskorúak védelme nem nevezhet" 
hatékonynak. A továbbiakban Magyarországon nagyon fontos irányelv a 
szül"k megfelel" tájékoztatása és felvilágosítása. Mivel a videojátékok ér-
téke, gazdasági ereje és kulturális sokszín!sége vitathatatlan a Bizottság ál-
lásfoglalásában megfogalmazza, hogy a videojátékok népszer!ségét és fon-
tosságát el kell fogadni, gondoskodni kell a kiskorúak védelmét biztosító 
intézkedésekr"l, a tagállamok 1gyelmét felhívja, hogy alkalmazzák a PEGI 
és a PEGI online kezdeményezéseket, illetve felhívja ennek folyamatos to-
vábbfejlesztésére a 1gyelmet.

Összegzés

Úgy gondolom, hogy a dolgozat során a hipotézisben megfogalmazottak 
meger"sítést nyertek. A számítógépes játékfügg"ség létez" probléma.  A 
legnagyobb különbség a többi függ"ségt"l, hogy az eszközbeli feltételeket 
általában a szül" teremti meg. Egy másik fontos különbség, hogy a virtuális 
játékok során a játékos pénzt ugyan nem veszít, de a rengeteg id", ami más 
mindennapi életben fontos tevékenységek rovására megy, jelent"s probléma. 
A PEGI és a PEGI-online rendszerek mindenképpen hasznosak, de Fekete 
Zsombor szavaival élve „Sajnos nem hibátlan a rendszer, de azon vagyunk, 
hogy tökéletesítsük! Els"sorban a szül"knek szólnak, és fontosak abból a 
szempontból, hogy a szül"nek legyen esélye megkímélnie a gyereket a nem-
kívánatos tartalmaktól!” 

Nyilvánvalóan nem minden játék és nem minden játékos nevezhet" veszé-
lyeztetettnek, de a növekv" játékipar komoly hatást gyakorol az iXúságra. 
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A viselkedéses addikciók között még szinte ismeretlennek számító számí-
tógépes játékfügg"ség problémáira válaszul egyre több kutatás, konferencia 
jelenik meg, aminek a célja mindenképp a szakmai 1gyelem felkeltése a prob-
léma iránt. 

A többi viselkedéses addikcióhoz hasonlóan a számítógépes játékok is 
hatással lehetnek a játékosok szociális kapcsolatokra. Elhanyagolják család-
jukat, barátaikat, folyamatos konCiktusok alakulhatnak ki, amiért részben a 
szül" kontroll hiánya is okolható. A Mainzi klinika állásfoglalása, miszerint 
a számítógépes játékfügg"ket nem lehet absztinenciával gyógyítani, viszont 
meg kell tanítani nekik a helyén kezelni a számítógépet egy nagyon lényeges, 
mérvadó gondolat a probléma kezelésében. 

Végezetül egy Mér" László idézettel zárnám a dolgozatot. „Az 
addiktológusok között nagy az ellentét, azonban mindegyik egyetért azzal, 
hogy a függ"ségr"l nem lehet lejönni, egy függ"séget csak egy másikkal lehet 
helyettesíteni. Itt az a kérdés, hogy mit csinálna az az ember, aki videojáték 
függ". Ha helyette a heroinra kapna rá, akkor már inkább játsszon. Ha viszont 
a tanulásra szokna rá, akkor tanuljon.”
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