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ELŐSZÓ
n

A Vajdasági Magyar Tudóstalálkozó 2012 konferencia célja az volt, hogy elősegítse a magyar nyel-
vű tudományos gondolat és kommunikáció fejlődését Vajdaságban és hozzájáruljon a régión belüli és a 
régióközi tudományos együttműködés kiépítéséhez. A plenáris előadásokat követően a munka szekci-
ókban (humán tudományok és művészetek, társadalomtudományok, természettudományok és műsza-
ki tudományok) folytatódott TUDOMÁNY, MÓDSZER, ARGUMENTÁCIÓ címmel, minek során a 
vajdasági kutatók legújabb tudományos eredményeinek bemutatására került sor.

A konferencia ISBN-nel ellátott rezümékötete pdf formátumú elektronikus kiadványként (nemze-
ti jelentőségű konferencián tartott előadás publikált rezüméje: M64) a Vajdasági Magyar Akadémiai 
Tanács http://www.vmat.rs honlapján nézhető meg és tölthető le. Ugyanitt az előadások teljes szövegét 
e-book formájában adjuk közre.

Berényi János

TUDOMÁNY, MÓDSZER, ARGUMENTÁCIÓ
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KISEBBSÉGI NYELVJÁRÁSI ATTITŰD ÉS IDENTITÁSTUDAT

14:30–14:45 Vukov Raffai Éva:
HOGYAN BESZÉLNEK A GYEREKEK VAJDASÁGBAN, MIÉRT, ÉS MIT TEGYÜNK?

14:45–15:00 Törteli Telek Márta:
NYELVI VÁLTOZÓK A VAJDASÁGI MAGYAR NYELVI PRODUKCIÓBAN 
ÉS PERCEPCIÓBAN

15:00–15:30 Kávészünet

TUDOMÁNY, MÓDSZER, ARGUMENTÁCIÓ
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A PRÉDIKÁTORI HIVATÁSTUDAT HELTAI GÁSPÁR SZÁZ FABULÁJÁBAN

16:30–16:45 Csányi Erzsébet:
MANZÁRD-NYELV DANILO KIš MANZÁRDJÁBAN

16:45–17:00 Novák Anikó:
VALÓS ÉS IMAGINÁRIUS KOLLEKCIÓK POÉTIKÁJA
(Tolnai Ottó imaginárius múzeuma)

17:00–17:15 Szerda Zsófia:
TEST ÉS MOZDULAT

17:15–17:30 Utasi Anikó:
„AZ ÚGY VOLT…”
(Janikovszky Éva gyermekmonológjairól)

17:30–17:45 Samu János Vilmos:
A HANG TESTE / A TEST HANGJA (Ladik Katalin és a zene)

17:45–18:00 Danyi Magdolna:
TUDOMÁNY, MÓDSZER, ARGUMENTÁCIÓ

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK
 Elnöklők: Papp Árpád, Hódi Sándor, Péics Hajnalka
13:30–13:45 Papp Árpád:

QUO VADIS, VAJDASÁGI NÉPRAJZ?
13:45–14:00 Raffai Judit:

MIT TUDUNK TÖRTÉNETEINKRŐL?
(A történetmondás jellemzői a vajdasági folklorisztikai kutatások tükrében)

14:00–14:15 Hódi Sándor:
TUDÁSVAGYON – TUDOMÁNYPOLITIKA
(Szempontok egy nemzeti tudásstratégia kidolgozásához)

14:15–14:30 Grabovac Beáta:
A VONZÁS TÖRVÉNYEI
(Szerelmi attitűdök a vajdasági fiatalok körében)

14:30–14:45 Ispánovics Csapó Julianna:
MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODALOM 
BIBLIOGRÁFIAI FÜZETEIBEN (1990–2000)

14:45–15:00 Huszár Elvira:
A KODÁLY MÓDSZER HITOKTATÁSON BELÜLI ALKALMAZÁSÁNAK 
EGY LEHETŐSÉGE

15:00–15:30 Kávészünet

Elnöklők: Raffai Judit, Huszár Elvira, Szlávity Ágnes
15:30–15:45 Szlávity Ágnes:

A KARRIERLEHETŐSÉGEK HATÁSA A DOLGOZÓK ELÉGEDETTSÉGÉRE

n
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16:30–16:45 Bilicki Mónika:
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MATEMATIKÁBÓL A SZABADKAI ÉPÍTŐMÉRNÖKI KARON DOKIMOLÓGIAI 
SZEMPONTBÓL

17:00–17:15 Major Lenke:
A KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM HATÁSAINAK ATTITŰDVIZSGÁLATA 
ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK KÖRÉBEN

17:15–17:30 Máté Emese:
EGY-SÉG TUDATUNK

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK ÉS MŰSZAKI TUDOMÁNYOK
 Elnöklők: Vincze István, Barak Ottó, Czékus Géza
13:30–13:45 Vincze István:

SPEKTROFOTOMETRIAI MÓDSZEREK A FEDÉSI KETTŐSCSILLAGOK 
KUTATÁSÁBAN

13:45–14:00 Sefcsich György:
ADALÉKOK A GLOBÁLIS FELMELEGEDÉS NÉHÁNY ELVI KÉRDÉSÉHEZ

14:00–14:15 Takács Márta, Tóthné Laufer Edit:
A LÁGY SZÁMÍTÁSI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA KOCKÁZATKEZELŐ 
MODELLEKBEN
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14:45–15:00 Czékus Géza:
A FÜLKAGYLÓ MORFOLÓGIAI ÉS KVANTITATÍV TULAJDONSÁGAI 
KÉT SZABADKAI MINTÁBAN

15:00–15:30 Kávészünet

Elnöklők: Gaudényi Tivadar, Fábián Gyula, Könyves Tibor
15:30–15:45 Gaudényi Tivadar, Ćalić Jelena, Milošević V. Marko, 
 Štrbac Dragoljub, Milivojević Milovan:

A PANNÓNIAI-ALFÖLD SZERBIAI RÉSZÉNEK DEFINIÁLÁSA
15:45–16:00 Fábián Gyula, Budinski Ljubomir:

A PALICSI-TÓ LÉTFENNTARTÓ ÁRAMLATAI
16:00–16:15 Putarich Ivánszky Veronika:

A VAJDASÁGI TISZA-TÉR VÍZKÉSZLETE
16:15–16:30 Lengyel László, Berényi János, Könyves Tibor, Muhi B. Béla:

A TANYÁK FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁSA

n
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AZ ÖKOLÓGIAI SZEMLÉLETŰ ÁLLATTARTÁS JELENE ÉS JÖVŐJE A VAJDASÁGBAN

16:45–17:00 Muhi B. Béla:
A TURIZMUS MINT ALTERNATÍV JÖVEDELEMSZERZÉSI LEHETŐSÉG 
VAJDASÁG TANYAVILÁGÁBAN

17:00–17:15 Pósa Mihály:
A NEM STABILIZÁLT VÍZMOLEKULÁK ÉS A HIDROFÓB TULAJDONSÁG

17:15–17:30 Bozsó József, Rajić Aleksandar:
A TUDOMÁNYOS KUTATÓMUNKA LEHETŐSÉGE A NAGYBECSKEREKI MŰSZAKI 
SZAKFŐISKOLÁN

17:30–17:45 Nagy Imre:
AZ EU-S TÁMOGATÁSOK HATÁSA VAJDASÁG REGIONÁLIS ÉS VIDÉKFEJLЕSZTÉSÉRE

18:00 A KONFERENCIA LEZÁRÁSA
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NYELVI KONTAKTUSOK A HELYNÉVADÁSBAN
Egy helynévtár feldolgozásának lehetőségei1

n

Rajsli Ilona2

n

A tanulmányban arra keressük a választ, hogy egy nyelvi korpusz – esetünk-
ben a bánáti népi helynevek anyaga – milyen kutatási lehetőségeket, módszereket 
kínál; hogyan lehet több szempontú, multidiszciplináris megközelítésben feldolgoz-
ni; s egyáltalán milyen kutatások számára nyújt alkalmas korpuszt, nyelvi anyagot. 
Kiemelt témánk emellett a helynévadásban megnyilvánuló nyelvi kontaktusok kérdése, 
Bánát esetében ugyanis nemcsak a szinkron nyelvi érintkezéseknek, hanem a törté-
neti korszakok korábbi nyelvi kontaktusainak helynevekben megőrződött rétegeit is 
vizsgálni tudjuk.
Kulcsszavak: nyelvészet, helynévadás, nyelvi kontaktusok, multidiszciplináris kutatás,
 Bánát

n

I. Bevezetés
A nyelv hármas dimenziójú jelenség: a térbeli, az időbeli és a társadalmi determináltság vonatkoz-

tatható rá. Ennélfogva a geolingvisztika, a kronolingvisztika valamint a szociolingvisztika kiegészítik, 
illetve feltételezik egymást (KISS 2001: 61).

A nyelvre irányuló kutatások manapság jelentős mértékben elrugaszkodtak a chomsky-i „ideális 
nyelvhasználó” produkciójának a gondolatától, sőt a vizsgálandó nyelvi korpuszt is több szempontú, 
egymást jól kiegészítő interdiszciplináris megközelítésben tárják fel; a nyelvhasználat, a performancia 
ugyanis sokoldalú vizsgálatot előfeltételez.

Az alábbiakban a bánáti népi helynévgyűjtemény3 korpuszának feldolgozási lehetőségeit, szem-
pontjait vizsgáljuk meg. Itt megjegyezhetjük, hogy a korpusz több időszakból való gyűjtés eredménye, 
amelyek között több évtized (a valós nyelvhasználatot illetően akár 40 év is) telt el, ami messze túlha-
ladja a szinkrónia fogalmát, tehát ez magyarázza a változatok megjelenését, a régi helynevek felülírását, 
módosítását, az archaikus névformák háttérbe szorulását az ellenőrző és pótgyűjtések alkalmával.

II.
1. Térnyelvészeti megközelítésben a regionális köznyelvi és a nyelvjárási jelleg vizsgálható. Bánát 

esetében a nagyobb nyelvjárási jelenségnyalábok: ö-zés, hangzónyúlás, diftongálás, a székely zártság 
stb. Ilyen példák: Kendörös, Röndetlen, Igenyös düllő; Úcca, Katólikus sor; Görbe Jauzsi tanyája, Jëinëis 

1 A tanulmány az Újvidéki Egyetem Bölcsészkarának a Szerb Köztársaság Oktatási és Tudományügyi Minisztériuma 
által támogatott, Kisebbségi nyelvi, irodalmi és kulturális diskurzusok Délkelet- és Közép-Európában című, 178017 számú 
projektuma keretében készült.

2 Rendes egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék, rajsli@stcable.net.
3 Bánáti földrajzi nevek. Vajdaság helységeinek földrajzi nevei 15. Szerkesztette: Rajsli Ilona. Bölcsészettudományi Kar, 

Újvidék, 2011. 306 p.
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(Jénés) Kis kaszállao; Kubini út. Magyarittabé esetében az i-zés, ë-zés: Igënyës düllő, Nímëdi gunyhó; 
Mínësálás stb. Az újabb keletű anyagban már kisebb arányban, illetve alig jelennek meg a diftongáló, 
régi ejtésformák. Az alaki változatok (pl. Bega~Böge~Bëga~Bige~Bege) a nyelvi megvalósulás gazdag-
ságát mutatják, mégpedig a nyelvjárási determináltság szerint pl. az ö-ző területeken Böge (Csókán 
van Bögéce forma is), Nagybecskereken Bëga, Magyarittabén Bige, Ürményházán Bëge stb. A hova? 
kérdésre válaszoló alakok Bánát nagy részén a -hon ragot kapják: kúthon, sorhon. Nyelvjárási sajátság-
nak számít a Kislapis, Lapis megőrződése, az Oláh kunyhó Oláj gunyhó ejtése és így tovább. Az utóbbi 
évtizedekben erőteljes interdialektális hatás tapasztalható, ez főleg az egyes jelenségnyalábok határán 
(mintegy átfedésben/ütközésben) levő települések nyelvhasználatára jellemző: pl. Csóka, Ürményháza 
nyelvében keverednek az ë-ző és ö-ző formák, illetve Torontálvásárhely nyelvhasználatában kopik a 
kettőshangzók gyakorisága.

Emellett interetnikus jelenségek is megfigyelhetők; pl. a Cseszárka helynév a szerbben Česarka, és 
eredetileg a Csíszárok árka szerkezetből rövidült, s így került át a szerbbe. Fodított irányú a Szlatina, 
Kopovák (Kopove), a Dinnyaföld~Dinnyás használata. Kovin helynevei között egész névcsaládot alakí-
tott ki a szerb čekaj! ’várj!’ felszólítás, ami a Dunán levő teherhajók kirakodóhelyét jelölte, ott ugyanis 
mindig várni kellett: Csikaj, Csikaji rámpa, Csikaji út. Érdekessége e nyelvi kontaktusnak, hogy a máig 
élő szerb helynevek is i-ző formájúak; pl. Put za Čikaj. Szajánban is találunk egy hasonló alkotású nevet, 
egy legelőt Vidicsnek hívnak; a monda szerint a szerb juhász így nyugtatgatta a magyart birkaőrzés 
közben: „vidiš, el lehet látni messzire, nem megy tilosba a nyájad”.

Az arealitás eredményeképpen a környezet nyelvi hatásai az idők folyamán különleges szóformá-
kat alakítottak ki (vö. GUTTMANN 2008: 137); gyakori a szláv jövevényszavak transzformálódása a 
magyar hangváltozások szerint: Klisa > Kilisza, Vrtlog > Vertlok, Kremenjak > Kërmënyák, Baláta (< 
blato ’sár’), akár magyar toldalékot is kaphat a jövevénynév: Bagrenac > Bagrinus; lerövidülhet: Jútova 
(<’ljuta zemlja’), a hangtani illeszkedés különleges formái tapasztalhatók a Rástya (<Rašće), a Rászednik 
(<Rasadnik) szavakban. A német szavak is transzformálódnak: Vogel > Fógli kocsmája (Kovinban), 
Schütz > Sicc-tanya.

Vannak kontaktuselemek, amelyek településenként ismétlődnek: pl. Bara, Budzsák, Supa, 
Szokák~Szuk stb. A budzsák a szerb nyelvben ’sarok’, ’eldugott hely’ jelentésű; a jelen helynévtárban 
településrész, víznév, sőt út egyaránt kialakult a segítségével. A supa szó gyakran előfordul valamely 
magyar névelem után: pl. Bika-supa, Bivaly-supa, Tinósupa.

A szinkron nyelvi kapcsolatokon túl más, korábbi népi érintkezéseket megőrző névelemek is 
kutathatók a korpuszban, pl. a perzsa→török→szláv átvételű Bosztán szó, illetve a mindmáig kérdéses 
etimológiájú Aracs név4, sőt latin szavaknak helynevekbe rögzített alakjai is fellelhetők; pl. a Lénia út 
mint ’határvonal’ több településnél megjelenik, a Dominár~Dominál név Kovin külterületi nevei között, 
aminek a magyarázata is él az adatközlők tudatában: mivel Kovin volt a legerősebb a környék falvai 
között, tehát dominált, ármentesítéskor a legjobb földeket kapta.

2. Kronolingvisztikai szempontok. A szinkrónia és a diakrónia nem feloldhatatlan ellentétként, 
hanem egymást kiegészítő kutatási szempontként fogható fel. A bánáti helynévgyűjtés első szakasza az 
1970-es években zajlott, így a prezentált névanyag már nagyrészt történeti értékű, számos archaikus 
névalakot tartalmaz; a kiegészítő és pótgyűjtések ugyanakkor a szinkron képet mutatják, ami előse-
gíti azt, hogy diakron sorokat tudjunk képezni; pl. Borgyos~Borgyas~Borjas. A néprajzi és nyelvészeti 
értelemben vett reliktumok sora bontakozik ki a névanyagból, olyan – mára már motiválatlanná vált – 
alakok találhatók, mint: Tálagy, Kocsorhát, Csircse, Csikota, Felső Páskom, Csoszor halom stb., amelyek-
nek az etimológiája csak találgatásokra ad lehetőséget.

4 A helyi köztudat szerint a név a harács szóból ered, ami feltehetően a népetimológia működését jelzi. Kiss Lajos, akár-
csak Kázmér Miklós, egy szláv eredetű orač ’szántó’ személynévből eredezteti.
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Rég kihalt szavak őrződnek meg helyneveinkben: Csukor Mála, Irigmála (<Ürög Mála), Radaka 
Mála – itt a mál szó a közös, ’hegyoldal’ jelentésű finnugor szavunk. Érdekessége e szónak, hogy eredeti 
jelentése ’mell, állat hasi része’ lehetett, s metaforikus átvitellel, akárcsak a ’hát, nyak’ esetében használ-
ták a helynevek jelölésére is. A kunét szó igazi rejtély, több település helynevei között felbukkan, Bálint 
Sándor Szegedi szótárában ’vezérárok’ jelentésben, etimológia nélkül találjuk, az ÚMTsz5. is a ’vezér-
árok’ jelentést adja meg.

Történelmi utalást tartalmaz pl. a tordai Maginat~Maginot~Maginet nevű árok, vidékünkön ezt a 
II. világháborús védelmi vonalat sokféle ejtésben őrizte meg a lakosság (pl. Maginyac).

3. Szociolingvisztikai szempontú vizsgálat. A névadó, névalkotó ember egyénisége, attitűdje mind-
végig fontos vizsgálati szempont (HOFFMANN 1993: 107). A motivált és motiválatlan lexémák aránya 
jól mutatja az előbbiek előnyét. „A helynévadás alapvető motivációi univerzálisak, de földrajzi területen-
ként, társadalmanként, koronként eltérő módon és arányban reprezentálódnak” (BALÁZS 2007: 349). 
Hajdú Mihály viszont arra is rámutat, hogy a motiváltságnak fokozatai vannak, és az idő múlásával a 
név típusától függően erőteljes motivációkopás következik be (HAJDÚ 2003: 297). A tipikus névadási 
indítékokat itt most nem tekinthetjük át, csak néhány jellegzetes fajtára világítunk rá.

A népetimológia alapvető célja a reszemantizáció, a beszélő számára érthetetlen, motiválatlan 
szóalak újraértelmesítése. Ennek számtalan példáját találjuk a névanyagban; pl. Inkáris − vizes területet 
neveztek így el, amit Kár is bevetni, Kecskellér − ez a szajáni terület egyesek szerint az ott talált kőkecs-
kéről, mások szerint a ’keskeny ér’ szavakból kapta a nevét, Tamásfalván több helynévben is megjelenik 
a Mászna határrésznév, nehezen megművelhető, sáros földje van, szerbül is Masna a neve, de a szájha-
gyomány a nevet így értelmezi: Mászna, ha bírna. Itt említjük meg az egész szerkezet lexikalizálódásával 
létrejött neveket: Mi kő boltja, Míglakac (< Míg lakhatsz), Bánomkert, Haterem~Hateröm, Muszájföld 
stb. Erős érzelmi konnotáció fűződik ehhez a névtípushoz.

Az onomatopoézis jelenléte is kifejezett pl. Zsebengő (< Zsibongó)6, Jajhát, Jajgató út, Tessék 
fertály stb. Érdekességük e névalakoknak, hogy egész mondaszerű történet épült fel körülöttük az idők 
során.

Kiemelendő az antropológiai nyelvészeti megközelítés fontossága, hiszen a névvel élés, a névadás 
pragmatikai szempontjai rendkívül fontosak, nemcsak alapvetően a tájékozódás érdekében, hanem a 
tér humanizálása szempontjából egyaránt.

Már a Penavin-gyűjtésben is található pejoratív motiváltságú névadás, ezt Balázs Géza 
pejorativizálásnak nevezi (BALÁZS 2007: 352): Auschwitz: Kovinban az egyforma, barakkszerű háza-
kat nevezték el így, London nevű városrész Beodrán, illetve Venecia nevű Törökbecsén a körülmé-
nyekre utal. Csókán van Pejton nevű városrész, de Lánchídnak nevezett hidacska is. A tulajdonos szár-
mazását jelzi a gúnyos felhangú Nagybritán földje nevű helynév, vagy a Seggenülő piac városrésznév 
Torontálvásárhelyen, ahol a piacozó szlovák asszonyokra utal a név. A ragadványnevek kialakulásának 
az útját is nyomon követhetjük az alábbiakban: Rossz Pista, Liba Maris kocsmája, Ludibátó tanyája stb. 
Változatosak a csárdanevek: pl. Buki csárda Kisoroszon (a Lebuki szóalakból), Liliom csárda, Betyárok 
csárdája Magyarittabén, Rózsa Sándor emlékét őrzi. Kisorosz és a kikindai határ között volt a Kutyaka-
paró nevű csárda, ahol a kollektív emlékezet szerint Rózsa Sándor is megfordult. Ugyancsak motivált 
névadás található az Aranypendel-kocsma (mivel Magyarittebén van, nem pöndöl alakú), a Boszorkány-
fa, a Köpködő utcanév és hasonló típusok.

A Kutyaszorító utca gyakori előfordulású a bánáti helynévtárban, helyenként a Zsákutca párhuza-
mos névvel együtt, analóg alkotású, s emellett humoros célzatú Debeljacsán a Legényszorító utcanév.

5 Meglepő, hogy a Szegedi szótárra és a Penavin-féle Szlavóniai (kórógyi) szótárra hivatkozik, s a szónak egyetlen előfor-
dulását sem említi.

6 Ez a Magyarittebén talált névalak a kibocsátó Békés megyei lakosság körében is fellelhető.
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A telepítéstörténeti adatokhoz járulnak hozzá a Kolónia, Kolonista út, Optáns stb. helynevek. Bánát 
német nyelvű telepeseiről nagyszámú helynév ad hírt; egyes nevek ismétlődnek és a helyi nyelvjárás 
szerint transzformálódik/deformálódik a hangalakjuk: pl. Magyarittabén az egyik határrész neve Kis Peres, 
mert a nép emlékezete szerint a lakosság ezt a területet per útján kapta el az uraságtól7; ám a párhuzamos 
névadás nyomán nevezik Überlandnak is (’felföld’, ’felső föld’), aminek az Íberland~Íberlant~Íbelland 
alakváltozatai alakultak ki. Debellácson még él a név jelentése, az adatközlő a ’külső föld’ jelentést tulaj-
donítja az Ibellant~Iberlant neveknek. Szajánban már jócskán elrugaszkodott a hangalak és a jelentés 
is: az Íbellajt eredetéről semmit sem tudnak; Majdánban a valamikori tulajdonos nevét feltételezik az 
Iberlant névben.

Az említett diszciplínák mellett a helytörténet számára is fontos adatokat nyújt ez a korpusz: egy-
egy település esetében már csak a név őrzi ősi kastélyok, uradalmi majorok és más építészeti emlékek 
nyomát; pl. ilyen a Csekonics féle kápolna Szőlősudvarnokon, a Bereki komp Törökbecsén, amely a 
környék legrégibb kompjárata volt.

A gazdaságtörténet letűnt korok foglalkozási ágainak, gazdálkodási területeinek szavait lelheti 
fel a helynevekben: pl. a talaj minőségét − Bánát esetében a szikes talajt − számos kifejezés mutatja: 
Kerékszék~Kerékszik, Nagyszék~Nagyszik, Szikes, Szikics8 stb. Itt említhetjük meg a névanyagban gyak-
ran előforduló hunka~humka szavakat, amelyek ’halom’ jelentésűek, az adatközlők gyakran teszik hozzá 
(pl. Csókán a Halom név esetében), hogy őskorban lakott település. További előfordulások: Macahunka, 
Macahalma Csókán, Lukácsfalván pedig: Harsina humka, Hunka, Hunkai erdő.

III. Összegzés
A Bánság telepítéstörténetének sok mozzanata megőrződött a helynevekben egészen a mai napig. 

Ez a névanyag a nyelvi kontaktológia gazdag forrása lehet, hiszen a sokféle ide érkező népcsoport (a 
szerbek mellett német, olasz, spanyol, francia telepesek) nyelvéből kialakult helynevek jól mutatják a 
kontaktuselemek ma már szinte kibogozhatatlan formáit, így sokszor a néveredeztetés kudarcával is 
számolnunk kell. Számos kutatási terület nyer(het) a névanyagból értékes adatot, amihez természet-
szerűen az is szükséges, hogy ezek a diszciplínák kellő szakmai óvatossággal vonják le következtetése-
iket a névalakok tapasztalataiból, hiszen a nevek élettana az mutatja, hogy esetenként a sok évszáza-
dos használat során a név eltávolodhatott eredeti formájától; az érzelmi, hatalmi és egyéb motivációk 
következtében formálódott, változott, s alakváltozatokat alakított ki.
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7 Érdemes megjegyezni, hogy szerbül is Mali Perešnek hívják.
8 Az adat Hódegyházáról való, ahol az adatközlő is alátámasztotta, hogy a legelő a szikes talajáról kapta a nevét.
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AZ ANALÓGIA SZEREPE A SZINKRON 
NYELVI JELENSÉGEKBEN

n

Molnár Csikós László1

n

Az analógia olyan ismeretelméleti fogalom, amely a dolgok közötti hasonlóságot, 
illetve a viszonyoknak egy vagy több pontban való hasonlóságát fejezi ki. Az analó-
gia kifejezésre jut a filozófiában, a jogtudományban, a biológiában stb. A nyelvtudo-
mányban az analógia elsősorban az egynemű szóalakok rokonságában mutatkozik 
meg. Simonyi Zsigmond és Kertész Manó foglalkozott a magyar nyelvben jelentkező 
analógiákkal. Ennek a tanulmánynak a szerzője mai analógiás jelenségekkel foglalkozik, 
megkülönböztetve alakbeli, jelentésbeli és különleges analógiákat. Arra kívánja felhívni 
a figyelmet ezzel a tanulmánnyal, hogy az analógia nemcsak régi, már lezárult nyelvi 
folyamatokban jut kifejezésre, hanem szinkron, tehát mai, folyamatban levőkben is. A 
kérdés tanulmányozása során arra is választ kaphatunk, hogy az analógiát mutató mai 
jelenségek részben hasonlítanak a régiekre, részben pedig eltérnek tőlük.
Kulcsszavak: nyelvészet, analógia, egynemű szóalakok, szinkron nyelvi jelenségek

n

Mi az analógia?
Az analógia olyan ismeretelméleti fogalom, amely a dolgok közötti hasonlóságot, illetve a viszo-

nyoknak egy vagy több pontban való hasonlóságát fejezi ki. Az analógia szó etimológiája, jelentése: 
maga az analógia szó görög eredetű, eredetileg matematikai arányosságra utaltak vele.

A mai szóhasználatban különféle általános, illetve különleges értelme van. Jelenti a különböző 
dolgok, jelenségek közötti hasonlóságot, valamint a hasonlóságon alapuló egyezést, illetve az ezen 
alapuló következtetést vagy eljárást. A filozófiában a hasonlóságot megállapító gondolkodási műveletre, 
a logikában azonosítható okokra, a biológiában a fejlődéstanilag eltérő szervek közötti hasonlóságon 
alapuló alaki és működésbeli megegyezésre, illetve olyan evolúciós hasonlóságra utal, amely nem felté-
telez azonos eredetet. A jog területén is alkalmaznak analógiákat. Akkor van rájuk szükség, ha vala-
mely kérdést nem oldott meg a törvényhozás, vagy ha olyan új életviszonyok keletkeznek, amelyekre 
vonatkozó jogalkotás még nem jöhetett létre. A jogi értelemben vett analógia bizonyos életviszonyokra 
megállapított jogszabályoknak szabályozatlanul maradt, más jogviszonyokra való alkalmazása. Ha a 
hiányzó szabályt hasonló jogviszonyra alkotott törvényből veszik, akkor törvényből merített analógiáról 
beszélünk, ha pedig a szabályozatlanul maradt kérdés eldöntésére az egész jogrendszerben kifejezésre 
jutó irányelvek szolgálnak alapul, akkor a jogból merített hasonlóságról van szó.

Analógia a nyelvben
A nyelvben elsősorban az egynemű szóalakok rokonságában jut kifejezésre az analógia. Alapvető 

szabályszerűség, hogy az egyjelentésű alakok morfológiai jelei is egyenlők. Analógiás hatás következik 
be, amikor némely iktelen igét ikesen ragoznak a beszélők. Tudvalevő például, hogy az ikes eszik, iszik 

1 Rendes egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék, mcsikos@gmail.com.
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egyes szám második személyben eszel, iszol alakú, az iktelen lát, ért pedig látsz, értesz. A szintén ikte-
len tesz, hoz ige szabályosan tessz, hozsz kellene, hogy legyen egyes szám második személyben, viszont 
mégis ikes alakot vesz fel: teszel, hozol.

Simonyi Zsigmond azt mondja az analógiáról, hogy a hasonlóság általában a legfőbb tényező a 
nyelvnek életében. Az analógia oka részint az utánzás, részint az, hogy a megszokott dolog könnyeb-
ben esik. A hangfejlődésnek minden szabálytalansága csak látszólag szabálytalanság, gyakran éppen az 
analógia szolgál magyarázatul hozzájuk. Számos hangtan-, alaktan-, jelentéstan-, mondattan-, szókép-
zésbeli jelenség válik így érthetővé, indokolttá.

Számos régi analógiás jelenség említhető meg. Így a hangrendi illeszkedés is közéjük tartozik, amely-
hez igazodva módosul a jövevényszavak alakja, például a szláv nevolja nyavalya lesz a magyarban. Az 
illeszkedés analógiával magyarázható az egyes szám első személyre utaló futnák, tudnák típusú ragozás, 
amely a köznyelvi norma ellenében palóc jellegzetesség. Érdekes viszont, hogy az Ehrenfeld- vagy Jókai-
kódexben is megjelenik. Ez azt is mutatja, hogy a mai köznyelv nem mindenben következetes rendszer. 
Szintén analógia hatására lett a tisztojtgat tisztogat (~adogat), lett a pohárt alakból poharat (~madarat), 
cserélte fel mocsárok alakot a mocsarak, különült el az ugrat szóalaktól az ugraszt (~fáraszt) stb.

Hamis analógiák is akadnak a nyelvben. Ilyen például az a népnyelvi jelenség, amikor bizonyos 
z-vel kezdődő főneveket z nélkül használnak (pl. acskó, ászló), más esetben viszont a névelő z-jét a 
főnévhez csapják (pl. a zasztalon, a ziskola). Némely szóalakvegyülés is ebbe a kategóriába sorolható 
(pl. feszeget + feszeng = feszenget). A Hunor nevet is mesterségesen, hamis analógiával hozták létre a 
Magor mellé, csakhogy rímeljenek.

Analógia a mondatszerkesztésben
Kertész Manó szerint a rokon képzettartalmat hordozó szerkezetek, a képzettársítás szabályai szerint 

hatással lehetnek egymásra. Ha ez a hatás a külső formában is megnyilatkozik, az analógiás mondat-
szerkesztés. Úgy véli, hogy a régi nyelv emlékeit nagy kritikával kell felhasználnunk, különösen a kóde-
xek anyagát. Egy-egy szerkezet olykor nem a lelki működés terméke, hanem a latin szöveghez mereven 
ragaszkodó fordító hibája. Sokkal értékesebb anyagot szolgáltatnak a régi levelek. A levélíró nemigen 
törődik azzal, hogy gondolatait a megszokott nyelvtani formák szerint fejezze ki, hanem nyelvteremtő 
képességére hagyatkozik. A népnyelv szabadabban fejlődő, természetesebb, mint az irodalmi nyelv.

Kertész kortársai közül csupán Ziemer foglalkozik az analógiának mondatszerkesztésbeli szere-
pével. A következő csoportosítást hajtja végre: 1. formai kiegyenlítődés (az egymáshoz közel álló vagy 
egymással érintkező különböző formák hasonulnak), 2. értelmi kiegyenlítődés (különböző alakú monda-
tok értelme kiegyenlítődik), 3. alakvegyülés (az értelmi rokonságban levő mondatok kombinációjaként 
egy harmadik jön létre). Kertész Ziemer kategóriáit nem fogadja el, hanem létrehozza a sajátjait.

A szerkezeti analógiának különféle változataival (mondatátszövődés, a mellérendelő szerkezet hatása 
a vonatkozó mondatra, pleonasztikus szerkezetek, kötőszó-kihagyás stb.) foglalkozik. A mondatátszö-
vődésről vagy attrakcióról (Grimm és Steinthal nyomán) megállapítja, hogy regresszív és progresszív 
lehet. A következő csoportokba sorolja az idetartozó jelenségeket: a. a főmondat alanya, tárgya vagy 
határozója a mellékmondat alanya lesz, b. a főmondat alanya, birtokos jelzője, tárgya vagy határozója a 
mellékmondat tárgya lesz, c. a főmondat alanya vagy tárgya a mellékmondat határozója lesz. Szerinte 
régen a relatív mondatra a mellérendelő szerkezet analógiája hatott, ezért ragozták tárgyasan az igéjét 
(noha a relatív névmás határozatlansága folytán tárgyatlant várnánk. (Pl. Mikesnél: Boldog asszony az 
olyan, akit gyermekestül veszik meg.)
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Mai analógiás jelenségek
Vajon a mai nyelvhasználatban vannak-e analógiák, és milyenek? Megfigyeléseim szerint az analó-

gia nemcsak diakrón jelenség, hanem a szinhrón viszonylatokra is jellemző. Előfordulnak alakbeli, 
jelentésbeli és egyéb, különleges analógiák.

Alakbeli analógia
Alakbeli analógiából van a legtöbb. Rendszerint arról van szó, hogy a nyelvi jel olyan alakot vesz 

fel, amilyenből már több is van a nyelvben. Ezzel voltaképpen csökken az egyedisége, a rendkívülisége, 
viszont növekszik a rendszerszerűsége és az elfogadhatósága. Így nagyobb esélye van arra, hogy beke-
rüljön a tartós használatba.

Tipikus alakbeli analógiát képvisel a házilagos szó. Ahogyan a futólag, kizárólag, utólag, esetleg 
szónak van futólagos, kizárólagos, utólagos, esetleges származéka, úgy a házilag szóból is létrehozták a 
házilagos melléknevet.

Egy alkalommal a TV-2 arról számolt be, hogy a budai Sándor palotában kiállítást tartottak a hatva-
nas évekből való használati tárgyakból. A kiállítást kommentáló művészettörténész a házilagosan szót 
használta, ̀ házi, otthoni munkával és eszközökkel` jelentésben, voltaképpen tehát a házilag szó helyett. 
A házilag és a házilagosan között nincs különösebb jelentésbeli különbség, ennek az utóbbinak legfeljebb 
stiláris szempontból lehet létjogosultsága, egyébként nincs. Ehhez hasonló párhuzamosságot figyelhe-
tünk meg a futólag és a futólagosan, a kizárólag és a kizárólagosan, az utólag és az utólagosan között. A 
futólag és a futólagosan jelentése ’sietősen és felszínesen, ill. csak futó találkozás alapján, nagyjából’, a 
kizárólag és a kizárólagosan értelme ‘csak, csupán’, az utólag és az utólagosan pedig valamely cselekvés, 
történés befejezését követőre, valamely ügy lezáródása utánira vonatkozik. A hallgatólag és a hallgató-
lagosan már eltérő jelentéseket képvisel, az első értelme: ’azzal, hogy hallgat, nem nyilvánítva (ellen)
véleményt’, a másodiké viszont ‘nem nyíltan’. A szóban forgó határozószók szerkezetileg melléknévi 
igenévnek, melléknévnek stb. -lag, -leg raggal ellátott származékai. Ilyen még az állítólag (‘más v. mások 
állítása szerint’), az esetleg (‘talán, történetesen’), a színleg (‘látszólag, látszatra, ill. színlelve, tettetve’) 
stb. Ezekből és az előbbiekből -s képzővel melléknév jött létre: állítólagos, esetleges, színleges, futólagos, 
kizárólagos, utólagos, hallgatólagos. Mintájukra alkották a beszélők a következő analógiás származé-
kokat: fajlagos, akaratlagos, merőleges, érdemleges, kezdetleges, időleges, tevőleges, érintőleges, vagylagos 
stb. Ezeknek nincs -lag, -leg ragos alapformájuk, tövük rendszerint főnév v. melléknévi igenév, és egy 
-lagos, -leges képző járul hozzájuk. 

Divatszóként bukkant fel az anyaországiak, különösen pedig a pestiek beszédében a megnevesít ige, 
leginkább a megnevez helyett használják. Olykor igekötő nélkül is előfordul. Pl. Nincs nevesítve (azaz 
nincs megnevezve). Hogy mi készteti a beszélőket erre a cserére, azt nehéz megmagyarázni. Minden-
esetre a televízió riportalanyai és riporterei egyaránt élnek a megnevesít szóval, fittyet hányva annak, 
hogy a magyar köznyelv a ’valakinek, valaminek a nevét megmondja’, illetve a jogi nyelv ’a hatóság előtt 
név szerint megjelöl valakit’ jelentést a megnevez igével fejezi ki. A megnevesít szó már csak azért is 
furcsának tűnik, mert nincs összefüggésben az ’érdemei révén ismert, közismert’ értelmű neves mellék-
névvel, mint ahogyan várható volna.

Az ilyen típusú igék zöme elsősorban azt fejezi ki, hogy a melléknévi alapszó jelentésének megfe-
lelővé tesz valamit (hogy csak a meg- igekötős igéknél maradjunk: megédesít, megerősít, megházasít, 
meghonosít, meglangyosít, megmagyarosít, megmérgesít, megnedvesít, megnemesít, megsebesít, megtüze-
sít stb.). Akadnak köztük azonban olyanok is, amelyekben nem jut kifejezésre ez a kapcsolat az ige és 
az alapszó között: meglovasít (tréfásan ’elcsen, elemel’ értelemben használják), megkárosít (’anyagi kárt 
okoz valakinek’, tehát nem károssá, hanem károsulttá tesz), megszemélyesít (dolgot, fogalmat ’emberi 
tulajdonsággal ruház fel, illetve így ábrázol’), megtestesít (választékosan szólva eszmét, tulajdonságot 
’érzékelhető formában megjelenít’) stb. A megnevesít is ezek közé sorolható.
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Néha inkább azzal a főnévvel van tartalmi összefüggésben az ige, amelyből melléknévi alapsza-
va létrejött. Például: megfilmesít (’filmet készít valamiből’), megsemmisít (’úgy elpusztít, hogy nyoma 
sem marad’), megvalósít (elgondolást, tervet ’valóra vált’). Bizonyos esetekben analógiásan -sít képzője 
van az igének, tehát nincs is -s képzős melléknévi alapszva. Ilyen többek között a meghiúsít (’meggátol, 
megakadályoz’) és a megsokasít (’megszaporítja valaminek a mennyiségét, számát’).

Az utóbbi évek szóhasználatában bukkant fel a felületkezel ige, arra utal, hogy (leginkább lézer-
rel) megmunkálják valaminek a felületét. A felületkezelés már korábban is alkalmazott építészeti, illetve 
művészeti eljárásra, épület falának, szobor felületének jellegzetes kialakítására, megmunkálási módjára 
vonatkozik. A felületkezelés főnév tehát nem a felületkezel ige származéka, voltaképpen a felület kezelé-
se szókapcsolatból vált összetétellé. Mivel azonban szükség mutatkozott olyan (összetett) igére, amely 
általában kifejezi a felület megmunkálását, a felületkezelés főnévből elvonták a felületkezel igét.

Az efféle szóalkotás kissé rendhagyónak számít, noha nem különösebben új, és nem is példa nélkül 
álló. Többek között így jött létre még a XIX. században a képvisel ige a képviselő főnévből (amely az 
eredeti szemlélet szerint olyan személyt jelöl, aki csakugyan valakinek vagy valakiknek a képét viseli, 
hordozza). Így lett igei megfelelője a pártfogás főnévnek a pártfogol ige, a gyógykezelésnek a gyógyke-
zel, a gyorsírásnak a gyorsír, a gépírásnak a gépír stb. A hagyományosabb, szabályosabb forma a pártját 
fogja, a gyógyítóan kezel, a gyorsan ír, a gépen ír, és persze a képet visel lenne, de már az említett igék is 
polgárjogot kaptak a magyar köznyelvben.

A példa ragadós, a képvisel, a pártfogol, a gyógykezel, a gyorsír, a gépír mintájára egyéb hasonló 
típusú igék is felbukkantak a szóhasználatban a szóelvonásnak, a belső szóteremtés egyik formájának a 
logikája szerint. Különösen -ás, -és, ill. -ó, -ő képzős összetett főnevekből vonnak el analógiásan igeala-
kokat a beszélők. Ilyen (eddig még köznyelvinek el nem fogadott) szó a gyorsfagyaszt, a vegytisztít, a 
gondvisel, a szúnyogirt, az igehirdet, a haszonbérel stb. (ahogyan van gyorsfagyasztás, vegytisztítás, gond-
viselés, szúnyogirtás, igehirdetés, haszonbérlet).

Elvileg olyan, eddig még szokatlan igéket is létrehozhatnánk, mint az asztalterít, a házépít, a kőtör, 
az üzletköt, a villanyszerel, a pénzbeszed, az idegenvezet stb. (az asztalterítő, a házépítés, a kőtörő, az 
üzletkötés, a villanyszerelő, a pénzbeszedő, az idegenvezető mintájára), ám nemcsak az a kérdés, hogy 
igényli-e őket a nyelvhasználat, hanem hogy elfogadja-e az efféléket a nyelvszokás.

Újabban a terjengős melléknévnek mintegy szinonimájaként jelenik meg az ömlengős: A század-
fordulós amerikai légkörben játszódó történetben annyira kiérződik a rendező családi vonala, hogy a 
film szinte már ömlengős érzelmekben hömpölyög. – Jó volt, hogy a nagyon ömlengős szerelmi jelenetet 
marionett bábukkal játszották el. – Nem az ömlengős szerelmes dalokat vagy a filozofikus szövegeket 
hiányolom. – Számomra néha egy kissé ömlengős/giccses, de azért még bőven élvezhető, kedves, aranyos 
film volt. – Valószínűleg az elejét is átírom, mert egyik-másik rész túl ömlengős és patetikus lett.

Valójában az ömlengős határozottan elkülöníthető a terjengős szótól, ugyanis ez az utóbbi olyan 
megnyilvánulásra utal, amely a szükségesnél, a kelleténél több szóval jut kifejezésre, és unalmasan, 
vontatottan elnyújtott, szétfolyó. Különösen beszédre, írásra, stílusra vonatkoztatják. Az ilyen stílus-
ban írt irodalmi mű, könyv is terjengősnek minősül. Vele szemben az ömlengős leginkább rosszalló 
értelemben fordul elő, a beszédnek vagy más megnyilvánulásnak túlzott érzelmességét, sziruposságát 
jelzi. Ezt a beszélők úgy is hangsúlyozzák, hogy az ömlengőst más hasonló értelmű melléknévvel (pl. 
nyálas, csöpögős) toldják meg. Például: Mondtam neki, hogy nem szeretem a nyálas, ömlengős becéz-
getést, de csak hívjon, aminek akar. – Nem az a sziruposan nyálas-ömlengős, hanem az a szarkasztikus, 
kegyetlen-odamondogatós stílus. – Nagyon szeretem benne, hogy nem ömlengős, csöpögős állattör-
téneteket ír. – Volt mit hoznom haza, nektek, mindenkinek, ami leírva, kimondva nyálas, ömlengős, 
szentimentalista hippimaszlagnak tűnik.

Az ömlengős alapszava az ömleng ige. Olyan személyre mondják, aki érzelmes hang-nemben, elra-
gadtatva, rendszerint elkoptatott vagy az alkalomhoz mérten túlzott kifejezéseket használva hosszasan 
beszél, áradozik, ömledezik. A régies, irodalmi nyelvben azt juttatják ve-le kifejezésre, hogy az érze-
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lem túláradó bőséggel megnyilatkozik, érzékelhetővé válik. „Bennem mily tündér világok! Mily kéj 
ömleng, oh egek!” (Bajza József), „Reng e kebel, s ömlengni kezd az ének.” (Kölcsey Ferenc), „Néma 
bánat ömleng arcodon.” (Szigligeti Ede)

Az ömleng folyamatos cselekvésű melléknévi igeneve az ömlengő, sokan ezt használják, de – úgy 
látszik – nem mindenkinek felel meg, ezért felcserélik az –s melléknévképzővel ellátott, igenévi jelle-
gétől megfosztott ömlengős szóval. Ezt a használatot nemcsak a terjengős analógiája támogatja, hanem 
egyéb szavaké is, mint a borongós, a sikamlós, a szégyenlős, érzelgős stb., amelyek szintén melléknévi 
jelentésben állandósultak a megfelelő -ó, -ő képzős igenévvel (terjengő, borongó, sikamló, szégyenlő, 
érzelgő) szemben.

A vajdasági magyarok beszédében a diplomát szerez szókapcsolatnak nem a diplomázik a megfele-
lője, hanem a diplomál. A horvátországi, a szlovéniai és az ausztriai magyarok szintén az -l képzős igét 
részesítik előnyben a -z képzőssel szemben. A magyar nyelven beszélők többségének körében viszont 
a diplomázik jóval gyakrabban fordul elő, 138-szoros a többlete. Ha a diplomált szóalakot hasonlítjuk 
össze a diplomázott szóalakkal, akkor „csak” 123-szoros a többlet a második javára.

Lehetséges, hogy a diplomál szóalak megjelenése és viszonylagos elterjedése az -irati végződé-
sű szerb, illetve horvát szavak tipikus magyar megfelelőjének analógiájára történt: blokirati – blokkol, 
citirati – citál, komponirati – komponál, kreirati – kreál, modelirati – modellál, propagirati – propagál, 
renovirati – renovál, restaurirati – restaurál, sabotirati – szabotál, taksirati – taksál, telefonirati – tele-
fonál stb. Egyébként nemcsak a diploma főnévből képzett ige esetében jelentkezik ingadozás, hanem 
például a telefon igésítése során is (azzal, hogy a telefonál az általánosan használt, a telefonoz pedig a 
korlátozott elterjedtségű). A telefonoz ma már régiesnek számít. Ebben az esetben az -l képzős szóalak 
került fölénybe.

A diplomál igével leginkább azt fejezik ki a beszélők, hogy ’oklevelet szerez valahol’: Az Újvidéki 
Művészeti Akadémia Drámai tanszakán diplomál. – Pesitz Mónika az újvidéki Színművészeti Akadémi-
án diplomál. – Az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén diplomál. – A Belgrádi 
Egyetem Erdészeti Karán diplomált 1956-ban. – Beder István 1964-ben a belgrádi politikai főiskolán 
diplomál. – Az Újvidéki Egyetem Jogi Karán diplomált, majd a Belgrádi Egyetem Jogtudományi Karán 
doktorált. – Döbrei Dénes 1985-ben színészként diplomál az Újvidéki Művészeti Akadémián. – Kovács 
Endre az Újvidéki Egyetem Mezőgazdasági Karán (1983) diplomál. – Akademgorodban diplomált 
az Alekszander Csuszov Akadémia levelező tagozatán. – 1971. július 19-én a szarajevói egyetemen 
diplomál. – Ha nem alapítja a Microsoftot, akkor valószínűleg diplomál a Harvardon. 

Esetenként nem helyhatározóval, hanem másfajta határozóval egészül ki a diplomál ige: 2000-ben 
kitűnő eredménnyel diplomál. – 1921-ben doktorál természettudományokból, majd diplomál zenéből. 
– Azt a fiatalt, aki csapot-papot itthagyva, odaát aránylag könnyen, anyanyelvén diplomál? – Nagyon 
csini voltál, dehát nem minden nap diplomál az ember. – Párom októberben diplomál. – Van, aki csak 
döcögve diplomál, vagy még úgy sem. – Tehát azzal vigasztalom magam, hogy egyszer valaki az én 
életemből diplomál ötösre..., ki tudja.

Jelentésbeli analógia
Jelentésbeli analógiára akkor kerül sor, amikor a beszélők nem tartják szükségesnek új nyelvi jel 

létrehozását, viszont a meglevőhöz a szokásos jelentéseken kívül továbbiakat is társítanak a tulajdon-
ságok, a körülmények hasonlósága folytán. Így például a pilóta főnevet ma már nemcsak repülőt veze-
tő személyre mondják, hanem hivatásos sofőrre és autóversenyzőre is, ugyanis az utóbbiak is olyan 
bonyolult feladatokat oldanak meg, mint a repülőgép vezetője.

Köztudomású dolog, hogy egy pilótának nem istálló a szokásos tartózkodási helye, hanem hangár 
vagy más repülőtéri épület (ha éppen nem repül). Egyes pilóták azonban mégis istállóban találhatók. 
Ezek nem repülőgép vezetésére képesített személyek, hanem hivatásos gépkocsivezetők, pontosabban 
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autóversenyzők. A Forma-1-es futamokban részt vevő versenyzőket nevezi a sportnyelv pilótának, klub-
jukat, csapatukat pedig istállónak. Így van Benetton-istálló, McLaren-istálló, Ferrari-istálló stb.

A pilóta megnevezés a repülés szóhasználatából került az autózáséba, az istálló pedig a lótenyész-
téséből. Mindkét szó jelentésbővülésében bizonyos fokozatosságot figyelhetünk meg. Előbb a hivatásos 
sofőrökre kezdték vonatkoztatni a bizalmas szóhasználatban a pilóta megnevezést, később az autóver-
senyzőkre is kiterjesztették. Az istálló évszázadokig csupán az állattenyésztéshez és a mezőgazdaság-
hoz kapcsolódott, majd amikor sporttá vált a lóversenyzés, felvette a ’versenylovak állománya’ jelentést 
(amely a versenyistálló szóban alakult ki). Analógiásan nemcsak annak lehet istállója, aki versenylova-
kat tart, hanem annak is, aki versenyautókat futtat. Itt már nem is annyira magánszemélyről van szó, 
hanem cégről, klubról, társulásról.

Efféle jelentésváltozás más szavak esetében is bekövetkezett. A kocsi főnév például eredetileg lóvon-
tatású jármű neve volt, újabban vonatkoztatják belső elégésű motorral hajtott járműre, autóra. Eredetileg 
az olyan fajta szekérnek a megnevezésére használták a kocsi szót, amelyet a Komárom megyei Kocs hely-
ségben gyártottak. A kocsi szekér abban különbözött más szekerektől, hogy könnyebb volt, gyorsabban 
lehetett vele haladni, mint a rendszerint teherszállításra használt és ökrökkel vontatott szekérrel.

Többször hallhattuk reklámszövegekben azt, hogy Ez csúcs! De nem hegynek a legmagasabb pont-
jára utalnak vele, hanem valaminek a nagyszerű, rendkívüli voltára. Úgy tűnik, mintha melléknévként 
élnének a csúcs szóval. Amikor a legcsúcsabb chipset említették egy reklámban, minden eddigi kétsé-
gem elpárolgott a dolgot illetően: Van csúcs melléknevünk!

Viszonylag ritkán fordul elő, hogy főnevet melléknévi értelemmel is felruháznak a beszélők. Ez 
történt például a szamár főnévvel. Ügyetlenre, mamlaszra utalnak vele. Melléknévként fokozni is lehet: 
szamarabb, legszamarabb, legeslegszamarabb. Olykor a költők is melléknevesítenek egy-egy főnevet. 
„Sohse látott csodábbat e hajónál” – mondja Ady.

A csúcs főnév a XIX. században még csak hegyes, szögletes testnek legvékonyabb, legkeskenyebb 
részét jelentette, továbbá analógiásan valaminek tetejére, ormára utalt. Később egyéb jelentéseket is 
felvett: ’valaminek csúcspontja, tetőpont-ja’ (átvitt értelemben), ’elektromos vezető hegyes sarka, ahol 
a kisülés történik’ (villamosság), ’síkidom oldalainak, ill. test éleinek találkozási pontja’ (matematika), 
’csúcsérték, ill. csúcsterhelés’ (fizika), ’csúcsforgalom’, ’csúcsértekezlet, csúcstalálkozó’ (sajtó), ’csúcsered-
mény, csúcsteljesítmény’ (sport).

Voltaképpen a csúcs szó összetételi előtagként már eddig is gyakran melléknévi jelentésben szere-
pelt, ezt tapasztalhatjuk többek között a csúcseredmény (sportágban az eddig elért legjobb teljesítmény), 
a csúcsérték (valaminek legnagyobb értéke, foka a sajtónyelvben), a csúcsfogyasztás (víz, gáz vagy villany 
legnagyobb mértékű fogyasztása valamely időszakban), a csúcsforgalom (a forgalom tetőzése, legnagyobb 
foka), a csúcsforma (valamely sportoló vagy csapat legjobb formája), a csúcsmagasság (az a legnagyobb 
magasság, amelyre valamely repülőgép fölemelkedni képes), a csúcssebesség (valaminek a legnagyobb 
sebessége), a csúcsteljesítmény (munkában a legnagyobb, a legjobb teljesítmény) szóban.

Képes magazinokban találkozhatunk a paparazzó szóval. Különösen akkor bukkant fel gyakrab-
ban, amikor Diana hercegnő tragikus halálával foglalkozott a sajtó. Többek között a paparazzókat tették 
felelőssé a halálos balesetért. Ezek ugyanis szinte üldözőbe vették azt a gépkocsit, amelyben Diana ült. 
Nyilván azonban legalább ugyanekkora súllyal esik a latba az a körülmény, hogy a hercegnő alkalmi 
sofőrje, Henri Pau részeg volt, vérében a megengedettnél négyszer több alkoholt találtak.

Az olasz eredetű paparazzó főnév olyan fotoriportert jelöl, aki kitartóan gyakran rejtve kísér vala-
mely sztárt vagy más ismert személyiséget, és váratlanul lefényképezi, olykor kellemetlen helyzetekben 
is, hogy ezeket a felvételeket jó pénzért valamely szerkesztőségnek eladja. Az olyan képnek, amelyet 
paparazzó készített, paparazzi-kép a neve. Voltaképpen fölösleges idegen szóval állunk szemben, a 
paparazzó helyett a lesifotós szót is használhatjuk, amely a lesipuskás analógiájára jött létre. A jelentés-
beli analógia voltaképpen a lesi- előtagra vonatkozik, a teljes szóban alakbeli analógia is kifejezésre jut. 
A lesipuskás orvvadászra, illetve rendszerint leshelyről kényelmesen vadászó személyre utal a vadászok 
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szóhasználatában, a tréfás beszédben pedig olyan emberre mondják, aki nem vállalja a küzdelmet, 
a kockázatot, hanem csak a kedvező alkalmat lesi, ill. igyekszik kihasználni. A fotós ugyan bizalmas 
stílusminősítésű szó, de eléggé sokoldalú, ugyanis főnévként egyaránt vonatkozhat fotóamatőrre (vagyis 
műkedvelő fényképészre), hivatásos fényképészre (régiesen fotográfusra) és fotóriporterre (azaz olyan 
hírlap-tudósítóra, aki az újságok számára fényképeket készít).

Ami pedig a jelenséget (a lesifotózást) illeti, nyilván küzdeni kell ellene, hiszen a hírességeknek is 
ugyanolyan joguk van magánéletre, mint bárki másnak. Az erőszakos fényké-pészeket felelősségre kell 
vonni, és a lapokat, amelyek lopva készített képeket tesznek közzé, meg kell büntetni.

Különleges analógiák
Már a lesifotós példájából is látszik, hogy a jelentésbeli analógia együtt járhat az alakbeli analógiá-

val. Olyan esetek is előfordulnak, amelyekben nehéz pontosan meghatározni az analógia jellegét.
Ilyen különleges esetet jelent az időszűke szó, amely a helyszűke mintájára keletkezett ugyan, de 

feltehetően a pénzszűke analógiája is hatott rá. Hagyományosan helyszűkéről szoktak beszélni akkor, 
ha kevés hely van valamire, esetleg a helyhiány, térhiány szót alkalmazzák. Pénzszűkéről is szó eshet, 
ha pénzhiányban vagy pénzzavarban szenved vaklaki, illetve ha pénztelenség vagy szorultság állapo-
tába kerül. Újabban az időszűke szó is megjelent, analógiásan utalva az idő rövidségére, kevés voltára, 
ha éppenséggel nem az időzavar vagy az időhiány főnévvel él a beszélő.

Az időszűke főnév leginkább -ben ragos alakot ölt: Időszűkében voltam, és úgy éreztem, több 
esélyem van arra, hogy gyakornokként tudjak elhelyezkedni. – Ha időszűkében vagy, nyugodtan ehetsz 
mirelit zöldséget is, mely pillanatok alatt elkészíthető. – Akkor sem kell lemondani a finom falatokról, 
ha időszűkében szenvedünk. – Nem beszélve a zsúfolt vizsgaidőszakról, amikor aztán tényleg időszű-
kében vagy, a lakbért, a rezsit és a vizsgadíjakat mégis be kell fizetned. – Nyáron, időszűkében, kevés 
lehetőségünk maradt az erősítésként kiszemelt játékosok tesztelésére.

Meglehetősen gyakori a névutós használata az időszűke szónak: Az időszűke miatt meglehet, hogy 
csak a már meglévő adóformákat címkézik újjá. – Az időszűke nem lehet meggyőző érv, hiszen a vizet, 
amiben a gombócok főnek, így is, úgy is fel kell forralni. – A többiek időszűke miatt csak röviden szólal-
hattak meg. – Olyankor jövünk ide, amikor megfelelő az időjárás, vagy időszűke miatt nincs lehetőség 
nagyobb kirándulásra. – Az időszűke miatt a múzeum ekkor azonnal megkezdte a Van Gogh-kiállítás 
szállítási pályázatának előkészítését. – Amikor rövid volt a farsang, a kevésbé csinos lányoknak is sike-
rült férjet találniuk, hiszen a legények nem értek rá válogatni az időszűke miatt.

A szóban forgó főnév határozórag vagy névutó nélkül is előfordul: A kormányt ebben többnyire az 
időszűke gátolta az elmúlt két évben. – A kisgyerekek melletti időszűke kiszűri a kevésbé fontos dolgo-
kat. – Az időszűke nem lehet meggyőző érv, hiszen a vizet, amiben a gombócok főnek, így is, úgy is 
fel kell forralni. – Egyes karokon utólag az időszűke és az anyagiak hiányával magyarázták, hogy nem 
sikerült a vizsgakérdéseket lefordítani.

Elterjedőben van egy érdekes fordulat: a mikrofonvégre kap. Többnyire azt jelenti, hogy a rádió-
riporter hangos interjút készít valakivel: Sikerült mikrofonvégre kapniuk a játék producerét. – A trom-
bitást a Városháza előterében kaptuk mikrofonvégre – Az ír versenyzőt ezen alkalomból kapták mikro-
fonvégre. – Netán riportereink téged is mikrofonvégre kaptak?

A mikrofonvégre kap tévészerepléssel is kapcsolatos lehet: Rászánja magát, hogy a kamera elé állít 
és mikrofonvégre kap egy riportalanyt. – Az MTV a mai nap során mikrofon-végre kapta a címben 
szereplő film sztárját.

Felbukkan a kifejezésnek mikrofonvégre kerít, illetve mikrofonvégre ültet változata is: Hozzá kell 
tennem, csak sejtésem van arról, hogy mi alapján kerül valaki mikrofonvégre. – Tudomásom szerint 
Dobolyit azóta sem ültette senki mikrofonvégre. A szóban forgó kifejezés közvetlen mintája a lencse-
végre kap lehet, amely azt jelenti, hogy a kedvező pillanatot kihasználva sikerül lefényképeznie valakit 
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vagy valamit. (Például: A képek titkai közt élő fotós egy napon évődő szerelmes párt kap lencsevégre a 
parkban.; A szerző számos helyet felkeresett, hogy lencsevégre kapja azt a hatvan különleges fát, amely 
a kötetet díszíti.). Ennek a kifejezésnek párja a lencsevégre kerül, azaz olyan helyzetbe jut, hogy le lehet 
fényképezni.

A mikrofonvégre kap részben a puskavégre kap analógiáját is követi. Ez a kifejezés jóval régibb, mint 
a lencsevégre kap, és rendszerint a vadászra vonatkozik, aki célba vesz és lelő valamely vadat. Hasonló 
értelme a van a puskavégre csal, a puskavégre fog, a puskavégre vesz változatnak is. A puskavégre kerül 
szókapcsolat a vadnak olyan helyzetbe való kerülésére utal, amelyben lelőhetik vagy lelövik.

Néha a mikrofonvégre kap vagy a lencsevégre kap használója közvetlenül érzékelteti a kifejezésnek 
a vadászati szóhasználattal való kapcsolatát: Mikrofonvégre kaphattam a legnagyobb vadat, Valentino 
Rossit. – Bedő Kornél sasokra vadászik, csak éppen nem puska-, ha-nem lencsevégre kapja őket. Olykor 
pedig a két újabb kifejezést állítják párba a beszélők: Itt sikerült lencse- és mikrofon-végre kapnunk őt. 
– Lencse- és mikrofonvégre kapja Ajman al-Zavahirit vagy a néhai Musztafa Zarkavit.

A boltkóros a már meglevő holdkóros mintájára született (amely az alvajáró népszerűbb változata). 
Angol megfelelője, a shopaholic szintén analógiás alkotás, önkényesebb, mint a boltkóros, az alkoholis-
tára utaló alcoholic szolgált hozzá mintául, belőle vonták el a -holic végződést. A holdkórost egyébként 
somnambulantnak mondják az angolban.

Ezzel a terjedőben levő frappáns szóval az olyan személyt lehet megnevezni, akinek szenvedélye a 
vásárlás, aki ellenállhatatlan vágyat érez arra, hogy sorra járja az üzleteket, és folyton vegyen valamit. 
Leginkább nők szenvednek vásárlási mániában, de férfi is lehet boltkóros. Az ilyen személynek teljesen 
mindegy, hogy mit vásárol, csak vegyen valamit.

A boltkóros szó akkoriban robbant be a köztudatba, amikor Magyarországon is vetíteni kezdték a 
mozik az Egy boltkóros naplója című filmet. A film az azonos című regényen alapul, és nyugaton már 
nagy sikert aratott. A Disney Stúdióban készült, és 2009 februárjában mutatták be az Egyesült Álla-
mokban. A legszembetűnőbb különbség a regény és film között, hogy az utóbbinak a története London 
helyett New Yorkban játszódik. A film alapjául szolgáló regényt Sophie Kinsella írta (akinek Madeleine 
Wickham a valódi neve), 2000-ben jelent meg The Secret Dreamworld of a Shopaholic címmel az Ulpius 
kiadónál. (Magyarra Egy boltkóros naplója címmel fordították.). A chick-lit irodalom egyik jeles képvi-
selőjének számító írónőnek ez volt az első regénye. A sikeren felbuzdulva további regényeket írt vásá-
rolni szerető hősnőjéről (Pánik a Plázában, A boltkóros és nővérei stb.).

Az Egy boltkóros naplója hősnőjének, Rebecca Bloomwoodnak (Beckynek) csak egyetlen célja van 
az életben, hogy megvehesse a neki tetsző ruhadarabokat. Alig dolgozik, ezenkívül ingyen él barátnője 
lakásán. Még többet szeretni vásárolni, és hogy meglegyenek hozzá az anyagiak, megpályázik egy állást 
a legmenőbb divatmagazinnál. Nem veszik fel, viszont bekerül egy gazdasági laphoz, és elkezd sikeres 
gazdasági cikkeket írni. Itt találkozik nagy szerelmével. Eladósodott helyzetéből úgy sikerül kimásznia, 
hogy eladja az addig vett ruhákat. Csodák csodájára, ruháit ugyanannyiért adja el, mint amennyiért 
korábban vette őket.

A hasmenés főnév analógiájára jött létre az agymenés. Általában olyasmire utalnak vele a beszé-
lők, ami eltér a normálistól, a megszokottól. Lehet többek között kóros mentális állapot jelölője: Csak 
nehogy agymenést kapjon tőle. – Amúgy, amitől agymenést kaptam, hogy a jelölő színét nem tudom 
én magam megadni. – Nem gondoltam volna, hogy ilyen agymenést fog okozni. – Igen, már kezdek 
agymenést kapni az ilyen dolgoktól! – Csak nem tudok elszakadni a nyár elején rám jött agymenéstől 
– Az agymenéstől naphosszat nem csinál semmit, csak tv-t néz és beszél hozzá.

Gyakran zavaros gondolatmenetre, sajátos eszmefuttatásra, hülyéskedésre utal az agymenés: Ha 
ezt az agymenést valaki értette, kérem jelentkezzen az ügyfélszolgálaton jutalmáért. – A lányok komo-
lyan vették az agymenést. – Igen, néha túlzásba viszem az agymenést. – Végül is egy ilyen agymenéshez 
tényleg nem kell megerőltetnem magam, ez tök jó! – Mit is lehetne hozzáfűzni ehhez az agymenéshez. 
– Különben ne érts félre, nem akarom elvenni a kedved az „agymenéstől”.

TUDOMÁNY, MÓDSZER, ARGUMENTÁCIÓ

M o l n á r  C s i k ó s  L á s z l ó



25

Az agymenés minősítést frappáns alkotás is megkaphatja: A hazánkban megjelent első rész még 
csak bemelegítő volt ehhez a totális agymenéshez. – Ehhez még önmagában nem szükségeltetett volna 
a filmes legenda tálentuma, de a többi ötletes agymenéshez annál inkább. – Timo Vuorensola rendező 
olyan nagyágyúkat is le tudott igazolni ehhez az agymenéshez, mint a B-filmes veterán Udo Kier. – Az 
utolsó évtized első évében hóbortosabbnál-hóbortosabb mozikhoz adta egyre jobban csengő nevét: első 
ízben egy Dan Aykroyd által rendezett agymenéshez. – Dennis Dugan nem először adja a nevét hason-
ló agymenéshez. – A hazánkban megjelent első rész még csak bemelegítő volt ehhez a totális agyme-
néshez. – Aki nem hiszi, az nézze meg a Nicolas Cage, Meryl Streep és Chris Cooper főszereplésével 
készült agymenést, az Adaptációt. – A Pé-t pedig már el is olvastam, holnap röppentek egy kritikának 
csúfolt agymenést.

Olykor népszerűtlen intézkedést vagy eszmét neveznek agymenésnek: Ezenfelül az éppen az aktu-
ális hatalom általi, oktatást–nevelést romboló agymenést kommentálják a vendégek. – Újból moso-
lyogva fogadtam a legújabb agymenést, miszerint húszezerről százezerre emelnék a helyszíni bírságok 
felső határát. – A költségcsökkentő agymenéshez aligha adják hozzájárulásukat a hatóságok. – Nagyon 
remélem, hogy ezt az agymenést, amit te itt képviselsz, azt nem teszik a magukévá, mert akkor nekünk 
lőttek.

Sajátos módon az agymenés néha pillanatnyi feleszmélést is jelenthet: Egy röpke agymenéstől bevil-
lant a fejembe Piton, ahogy skót szoknyában ugrókötelezik. – Hirtelen agymenéstől megvilágosulva 
kicseréltem az USB kábelt a hosszúra, aminek két vége van, és bedugtam mind a kettőt.
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A SPONTÁN BESZÉDTŐL AZ INTERNETES 
NYELVHASZNÁLATIG1

n

Pásztor Kicsi Mária2

n

Ma már nem számít újdonságnak az a tény, hogy az írott és beszélt nyelv szerkezeti 
és egyéb ismérvei különböznek egymástól. A XX. század utolsó két évtizedében folyó 
intenzív szocio- és pszicholingvisztikai, illetve élőnyelvi kutatások rendre megerősí-
tették Saussure és Chomsky azon meglátását, hogy a nyelv aktuális használatát (parole 
vagy performancia) és annak igen tág jelenségkörét meg kell különböztetnünk a nyelv 
rendszertani (ideális és absztrakt) ismérveitől (langue), illetve a nyelvet beszélők azon 
képességétől (kompetencia), hogy a nyelv rendszerével összhangban levő, grammatika-
ilag helyes mondatokat hozzanak létre. Az aktuális nyelvhasználat, a beszédprodukció 
során ugyanis számos olyan mondat (megnyilatkozás) is keletkezhet, amely különböző 
szituációs, pszichológiai és/vagy társadalmi okok miatt eltér a rendszertani szabálysze-
rűségekből leszűrt normától, illetve az általa helyesnek tekintett szerkezeti mintáktól, 
képletektől. Az ezredvégi kutatások egyik legfőbb jellemzője pedig a korábbiakhoz 
képest elsősorban az, hogy a performanciát nem rekesztik ki kutatási területükről, sőt 
sok esetben éppen a szabályoktól való eltérések révén közelítik meg a beszédprodukció 
mélyszerkezetében működő rejtett mechanizmusokat, vagy a társadalomban párhu-
zamosan létező kódok és nyelvváltozatok kialakulásának és fejlődésének törvénysze-
rűségeit (l. Deme László, Wacha Imre, Terestyéni Tamás, Kontra Miklós, Pléh Csaba, 
Gósy Mária, Markó Alexandra stb. különböző aspektusú kutatásait).

A világháló elterjedése viszont a kommunikáció és a nyelvhasználat még újabb 
változatait hozta létre, amelyek immár az írott és a beszélt nyelv sajátos ötvözeteiként 
funkcionálnak (pl. e-mail, fórumok, chat, olvasói kommentárok, közösségi oldalak 
stb.). A nyelvészeti szakirodalomban egyelőre még nem található ennek az átmeneti 
kategóriának egységes jelölője, sőt gyakran ugyanazon nyelvészek is más-más szakki-
fejezéssel jelölik: pl. másodlagos írásbeliség/írva csevegés stb. (Balázs Géza); írott beszélt 
nyelv (Bódi Zoltán); virtuális írásbeliség (Érsok Nikoletta Ágnes) stb. A terminológiai 
eltérések ellenére is azonban világossá válik, hogy itt egy úgyszólván teljesen új nyelv-
változatról van szó, amelynek lényege az, hogy a virtuális térben írásban terjed, de a 
spontán beszéd jellegzetességei érvényesülnek benne.
Kulcsszavak: nyelvészet, performancia, spontán beszéd, internetes nyelvhasználat, írott 

beszélt nyelv, Vajdaság.

n

1. A spontán beszéd kutatásáról
Az utóbbi három-négy évtized nyelvészeti kutatásai jelentősebb figyelmet kezdtek szentelni a 

korábban úgyszólván figyelmen kívül hagyott spontán (és/vagy élőbeszéd)3 vizsgálatának.

1 A tanulmány a Szerb Tudomány- és Oktatásügyi Minisztérium 178017-es számú projektuma keretében készült.
2 Docens, Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék, samageto@eunet.rs.
3 A megkülönböztetésre azért van szükség, mert az élőbeszéd fogalmi területe tágabb, mint a spontán beszédé. A spon-

tán beszéd minden esetben élőbeszéd, de ez utóbbi a spontaneitás különféle fokozatait képviselheti, egészen az előre 
megszerkesztett és élőben elmondott beszédekig.
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A múlt század tudományos rendszerezésre törekvő nyelvészeti iskolái ugyanis Saussure nyomán 
szigorúan elkülönítették az egyedi, konkrét nyelvi megnyilatkozások körébe tartozó parole jelensége-
ket a társadalmi konvención alapuló, tehát általános érvényűnek vélt langue tartományától, melyet a 
nyelvészeti kutatások kizárólagos tárgyává tettek meg. Ezt a kizárólagosságot Chomsky generatív gram-
matikája sem szüntette meg, sőt Chomsky is az általa performanciának nevezett nyelvhasználat jelen-
ségkörét teljesen kizárta a nyelv tanulmányozásából. Szerinte ugyanis „egy nyelv grammatikája, mint 
az idealizált kompetencia modellje, meghatározott viszonyt állapít meg a hang és jelentés, fonetikai és 
szemantikai reprezentáció között”, ezért „azt mondhatjuk, hogy egy L nyelv grammatikája (s, I) párok 
sorát hozza létre, ahol s egy bizonyos szignál fonetikai reprezentációja, I pedig az a szemantikai interp-
retáció, amelyet a nyelv szabályai ehhez a szignálhoz rendelnek. Egy nyelv nyelvészeti vizsgálatának egy 
ilyen grammatika felfedezése az elsődleges célja” (CHOMSKY 1973: 216).

Viszont „...a nyelv ténylegesen megfigyelt használata – a tényleges performancia – nem tükrözi 
egyszerűen a nyelvi szabályrendszer által létesített belső hang–jelentés kapcsolatokat. A performancia 
[ugyanis] sok más tényezőt is tartalmaz ezen felül. Amit a jelenlétünkben mondanak, azt nem értelmez-
hetjük a megnyilatkozás fonetikai és szemantikai tulajdonságait meghatározó nyelvi alapelvek egysze-
rű alkalmazásával. Azok a nem nyelvi jellegű föltevések is szerepet játszanak annak meghatározásá-
ban, hogy a beszélők hogyan produkálják, azonosítják és értik meg a beszédet, amelyek a beszélőre és 
beszédhelyzetre vonatkoznak. A nyelvi performanciát befolyásolják továbbá a kognitív struktúra elvei 
(például az emlékezési korlátozások), amelyek tulajdonképpen nem taroznak a nyelvhez.” (CHOMSKY 
1973: 216).

Mindamellett, Chomsky a performancia modelljét (PM) is felállította, mely szerint „egy beszéd-
észlelési modell (PM) például olyan mechanizmusként írható le [...], amely (sok egyébbel együtt) egy 
szignált vesz fel bemenetként (input gyanánt), és ezt különböző grammatikai reprezentációkkal ellátva 
bocsátja ki »output«-ként” (CHOMSKY 1973: 217). Szerinte ennek a modellnek a működési mecha-
nizmusait a pszichológia hivatott feltárni. S ilyen szempontból Chomsky generatív modellje az 1950-
es évek elején létrejött új tudomány, a pszicholingvisztika alapjaiba is jelentős mértékben beépült, 
hozzájárulván mind a beszédprodukció, mind pedig a beszédészlelés pszicholingvisztikai modelljeinek 
eszmei megalkotásához, melyek végső soron a spontán beszéd működési mechanizmusainak mélyebb 
megértését is lehetővé tették.

A spontán beszéd vizsgálatára ugyan már a hetvenes években is volt példa a magyar nyelvészetben 
(pl. SZENDE 1973; DEZSÉRI–TERESTYÉNI 1976, WACHA 1973, 1974 stb.), de a performancia rend-
szeres vizsgálata csak akkor kezdődhetett meg, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a nyelv nem korlátoz-
ható csupán leíró, referenciális funkciójára, melyet a nyelvészeti kutatások addig előnyben részesítettek, 
sőt alapvető jelentőségűnek tekintettek. Ez viszont időben illeszkedik a nyelvtudomány fejlődésének 
azon szakaszával, melyet Máté Jakab (MÁTÉ 1998) az egységesülés (integrálódás) korszakaként lát a 
XX. század hetvenes–nyolcvanas–kilencvenes éveiben, amikor is a saussure-i strukturalizmus szigorú-
an formális, illetve a Chomsky nevével fémjelzett generatív szemlélet algebrai-heurisztikus alapállása 
után a nyelvészeti kutatásokat egyre inkább az interdiszciplináris megközelítési mód kezdi vonzani, s 
az addig szigorúan nyelven és mondathatáron belüli strukturális nézőpontot a szövegszintű és felhasz-
nálói irányultságú, funkcionális aspektus váltja föl. Ez a paradigmaváltás viszont azért fontos, mert 
jóllehet Saussure és Chomsky is számon tartották elméletükben a langue–parole, illetve a kompetencia–
performancia oppozíciót, vizsgálatuk köréből – mint említettük – az utóbbit mégis kizárták, s csupán a 
nyelvi rendszer ideális és absztrakt vonatkozásaira összpontosítottak. Ezáltal viszont megválaszolatlanok 
maradtak azok a kérdések, melyek a nyelvnek egyrészt a szemantikai arculatára, másrészt a működésére, 
funkciójára, a kommunikációban betöltött szerepére vonatkoznak. A nyelv pedig korántsem statikus, 
zárt rendszer, és számos vonatkozását éppen működéséből, a konkrét esetekhez, konkrét populációk-
hoz és történeti pillanatokhoz köthető aktualizációjából (megvalósulásából) ismerhetjük meg.

Ezért a nyelvtudományi vizsgálódás ebben az időszakban jellemzően tágítani kezdte horizontját, 
egyfelől a kommunikációelmélet és a pragmatika irányába, másfelől viszont egyéb társadalomtudo-
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mányok (pl. a szociológia vagy a pszichológia) ismeretei és tudományos módszerei felé. Megszületett a 
beszédaktus-elmélet, s új interdiszciplináris nyelvszemléletek jöttek létre, mint pl. a szociolingvisztika, 
a pszicholingvisztika, s végső soron a szövegvizsgálat különféle válfajai, melyek ugyancsak elképzelhe-
tetlenek egyetlen módszertani kereten belül.

A magyar nyelvészeti kutatások – mind az anyaországban, mind pedig annak határain kívül – a 
nyolcvanas évek derekától egyre fokozottabb figyelmet szenteltek az élőnyelvnek is. 1988-tól kezdve 
évről évre a magyar nyelvterület más-más országában (városában) szerveztek Élőnyelvi Konferenciát, 
megtörtént a gazdagréti kábeltelevízió egyik lakossági fórumáról származó beszélt nyelvi anyag különféle 
aspektusokból történő részletes nyelvi elemzése (pl. KONTRA 1988a, 1988b; FÁBRICZ 1988; WACHA 
1988 stb.), majd a magyar nyelvhasználat rendszeres nyelvszociológiai feltárása, előbb a Magyar Nemzeti 
Szociolingvisztikai Vizsgálat, majd a Budapesti Szociolingvisztikai Interjú (l. KONTRA 1990; VÁRADI 
2003) keretén belül. Eközben pedig egyre nagyobb figyelmet szenteltek a területi nyelvváltozatoknak 
és a kétnyelvűségből, a nyelvi kontaktusokból eredő nyelvi jelenségeknek is. A korábban elhanyagolt 
performancia tehát a figyelem középpontjába került.

Magának a spontán beszédnek a vizsgálata viszont a nyelv társadalmi változatainak szempontjából 
a szociolingvisztika, az egyén beszédprodukciójának karakterisztikumait illetően pedig a fonetika és a 
pszicholingvisztika köré összpontosult, és tart mindmáig. A fonetikai és pszicholingvisztikai kutató-
műhely elsősorban az ELTE BTK és az MTA Nyelvtudományi Intézetének keretében működik, főként 
a Gósy Mária körül tömörülő munkatársak és tanítványok körében (pl. Olaszy Gábor, Siptár Péter, 
Markó Alexandra, Bóna Judit stb.)4

A spontán, illetve élőbeszéd vizsgálatának vajdasági vonatkozásairól viszont megállapíthatjuk, 
hogy az ÚE BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének nyelvésztanárai gyűjtéseik során szinte kivétel 
nélkül kapcsolatba kerültek bizonyos szempontból a spontán beszéddel. Az elhunytak közül Penavin 
Olga, Matijevics Lajos és Papp György említendő meg elsősorban. A jelen pillanatban is aktív tanárok 
közül viszont főleg Rajsli Ilona foglalkozik spontán regionális és tájnyelvi szövegek elemzésével (pl. 
RAJSLI 2004a, 3004b stb.), de Láncz Irén is huzamosabb ideig végzett különféle vizsgálatokat, főként 
bácskai adatközlők spontánbeszéd-anyagán (pl. LÁNCZ 1997, 2001 stb.). A Magyar Tanszék tanárai 
rendszeres résztvevői az Élőnyelvi Konferenciáknak is, melyek közül kettőnek (az 1989-esnek és a 2000-
esnek) a Tanszék volt a házigazdája.

A vajdasági kutatásokban tehát különféle megközelítési szempontok (pl. szociolingvisztikai, 
dialektológiai, kontrasztív, korpuszvizsgálati, artikulációs, morfo-szintaktikai, szövegtani stb.) érvénye-
sülnek. Az utóbbi években pl. Vukov Raffai Éva végzett szocio-, illetve bizonyos aspektusait tekintve 
pszicholingvisztikai felméréseket 7–14 éves iskolások beszédprodukciós anyagán (pl. VUKOV RAFFAI 
2010, 2011a, 2011b stb.), jómagam viszont a 90-es években folytattam mondatszerkesztési és fülhallá-
son alapuló intonációs vizsgálatokat vajdasági magyar beszélt nyelvi (magnószalagon rögzített, majd 
átírt) szövegeken (PÁSZTOR KICSI 1995, 1997, 2010, 2011). Ami viszont mindmáig várat magára, 
az a spontán beszéd fonetikai méréseken és pszicholingvisztikai szempontokon alapuló vizsgálata, ez 
viszont a megfelelő fonetikai laboratórium és a kísérő szoftverek hiányában valószínűleg a közeljövő-
ben sem fog egyhamar megvalósulni.

2. A spontán beszéd főbb jellemzői
A spontán beszéd a köznapi kommunikáció eszköze. Elsődleges célja, hogy beszédpartnerünkkel 

közöljük (megosszuk) vagy megbeszéljük (megvitassuk) mondanivalónkat, gondolatainkat. A spon-
tán beszéd folyamán kialakuló „beszédszöveg” keletkezését tekintve mind az írott, mind pedig az előre 
átgondolt és megszerkesztett, majd elmondott retorikai szöveghez képest is elsődleges, mert – mint 

4 Lásd: GÓSY 1989, 2004, 2005; GYARMATI–GÓSY–HORVÁTH 2009; BÓNA 2009, MARKÓ 2005, OLASZY 2007 stb.
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Fábricz Károly leszögezi – „elsődleges vagy primér szöveg a másodlagos vagy szekunder szöveggel 
szemben minden olyan verbális produktum, amely valamely kommunikatív tartalmat valamiféle köztes 
feldolgozás beiktatása nélkül közvetít. Másodlagos tehát az a verbális produktum, amely a kommuni-
katív tartalom közvetítéséhez különféle tartalmi és/vagy formai megfontolásokból eszközként külön 
feldolgozási lépcsőt vagy közvetítőt iktat be. Ennek bonyolultsága rendkívül eltérő lehet, kezdve az 
olyan formai jellegzetességekkel, mint amilyen a megjelenítés, a tagolás stb., egészen az olyan tartalmi 
megoldásokig, mint a metafora alkalmazása vagy az időrend megbontása” (FÁBRICZ 1992: 52).

Ha tehát a spontán beszéd mondat- és szövegszerkesztésének jellemzőit akarjuk vizsgálni, első-
sorban azt kell szem előtt tartanunk, hogy a spontán szöveg mindig ott és akkor keletkezik, ahol és 
amikor elhangzik.

Ez még abban az esetben is érvényes, ha a beszélő előre eltervezi, mit fog az adott helyzetben 
mondani. Ugyanis a mondanivaló megfelelő struktúrává formálódása – melyet spontán szövegnek 
nevezhetünk – fülünk hallatára történik, és lényegében a szöveg alapanyagát képező gondolatmenet 
fejlődésével szimultán folyamatot képez. Ez a gondolatmenet pedig minden beszédesemény alkalmá-
val újra keletkezik (bontakozik ki) a beszélő közlési szándékával összhangban levő csíragondolatból. 
Tehát ez azt is jelenti, hogy minden egyes manifesztációja egyszeri és megismételhetetlen, mivel minden 
újabb beszédesemény újabb, az előbbitől többé-kevésbé eltérő felszíni struktúrát hoz létre, még az olyan 
eseteknél is, amelyeknél a variánsok mélyszerkezete lényegében megegyezik.

Nem csoda hát, hogy a kezdetben még gyerekcipőben járó textológiai kutatások az élő szöveget 
többnyire az írott szöveghez képest tökéletlen, deviáns jelenségnek tekintették, s csak az utóbbi mintegy 
húsz évben kezdtek a spontán szövegnek mint autochton jelenségnek nagyobb figyelmet szentelni.

Fábricz Károly szerint „a beszélt nyelv vizsgálatának gyermekbetegsége az (volt), hogy fogalom-
rendszerét és terminológiáját a nyelvleírástól kölcsönözve nem volt képes tárgyát másként kezelni, 
mint a nyelvleírás által feltárt tényekhez viszonyított devianciát. Ennek fényében a beszélt nyelv elem-
zése leginkább a nyelvművelők nyelvhasználatot javító igyekezetének volt tárgya, nem pedig olyan 
tárházként tűnt föl, amelyből a nyelv másodlagos, lecsupaszítottan elvont képződményként keletkezett” 
(FÁBRICZ 1992: 57).

Így sokszor a beszédszöveg szövegszerűsége sem tűnt (tűnik) magától értetődőnek.
Ha ugyanis a szövegszerűség leggyakoribb kritériumait vesszük szemügyre (befejezettség, lezártság, 

teljesség, egység, megszerkesztettség, tagoltság, grammatikai és logikai jól formáltság stb.), láthatjuk, hogy 
a spontán szöveg leginkább nem tesz eleget a jól szerkesztett szöveggel szemben támasztott alapkövetel-
ményeknek. Túl ösztönösnek, igénytelennek, pongyolának tűnik, mivel – mint említettük – a spontán 
szöveg a gondolkodás és a beszéd folyamatával egyidejűleg keletkezik, az írott szöveg viszont az előre és 
újra elgondolás, állandó felülvizsgálás és többszöri átszerkesztés komplex folyamatában érhető tetten.

Ilyen szempontból tehát:
– a spontán szöveg, éppen azért, mert egyszeri és folyamatosan formálódó, nem tűnik sem 

befejezettnek, sem lezártnak, sem kereknek, sem megszerkesztettnek, sem grammatikai-
lag kifogástalannak, sem pedig logikailag rendezettnek;

– a spontán szöveg sokhelyütt elliptikus, az írott szöveg sűrítettségével ellentétben ugyanakkor 
túl redundáns. Ez a redundancia pedig csak részben funkcionális – amikor a mondanivaló 
követését elősegítő utalószó- és/vagy kötőszóhalmozásban, szóismétlésekben stb. jut kife-
jezésre (l. PÁSZTOR KICSI 1995) –, sokkal gyakrabban azonban fölösleges töltelékelemek 
és közhelyszerű betoldások sorjázásában merül ki. (Egyik adatközlőm esetében például 
a funkció nélküli redundáns elemek százalékaránya a tartalmas szavakéhoz viszonyítva 
42,68 %-ot tett ki, ami azt jelenti, hogy kimondott szavainak jóformán fele fölösleges volt.) 
Ilyenkor a szószaporítás a koncentrációs gátlásokkal küzdő beszélőt hivatott átsegíteni a 
mondanivaló megszerkesztésében felmerülő nehézségeken;
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– a leltározó vagy asszociatív témafűzésnek megfelelően az élő szöveg szerkezete gyakran 
nyílt vagy strukturálatlan (vö. DEZSÉRY–TERESTYÉNI 1976: 74), s rendszeres gondot 
okoz a kisebb egységekre (mondatokra, megnyilatkozásokra) való tagolása (vö. DEZSÉRY–
TERESTYÉNI 1976: 55; WACHA 1988: 106).

Ám mindez csak akkor tűnik „szintaktikai rosszul szerkesztettség”-nek (DEZSÉRY–TERESTYÉNI 
1976: 55), ha az írott szöveg ideálja lebeg példaként a szemünk előtt.

Máskülönben egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a spontán beszéd grammatikája nem csupán a 
beszélői kompetencia hiányában tér el a kodifikált nyelvi normától. Mert mint Fábricz Károly említi: 
„bármennyire a langue-ra építve beszélünk is, beszédünk egy (lényegében véve) másfajta nyelvtan, a 
beszélt nyelvi grammatika szabályai szerint szerveződik. Ahogyan a langue egy nyelvközösség számá-
ra többé-kevésbé kötelezően előírt kódrendszert jelent, úgy a beszélt nyelvi grammatika is rendelke-
zik körvonalazható szabálykészlettel, melynek betartása/felismerése a beszélő/hallgató szempontjából 
„előírásos” módon megy végbe” (FÁBRICZ 1988: 76).

Ez a grammatika azonban még eléggé feltáratlan terület, s ez különösen vonatkozik a beszélt nyelv 
szövegtanára. Annyi viszont már a komolyabb vizsgálatok kezdeteikor is nyilvánvalóvá vált, hogy a 
spontán szövegek vizsgálatát nem képzelhetjük el csupán egy szűkre szabott diszciplína keretein belül. 
Mert a spontán szövegek esetében a különben is komplex szövegfogalom textológiai vonatkozásain 
kívül még a közvetlen kommunikációból adódó nyelvi (sőt nyelven kívüli, pl. szociális, pszichológiai, 
pragmatikai stb.) tényezőket is figyelembe kell vennünk.

Nem csoda tehát, hogy a spontán beszéd szövegproduktumait előbb kezdték pragmatikai, mint 
szövegnyelvészeti szempontból vizsgálni. Ugyanis – Fábricz Károly szavaival – „a spontán beszéd mint 
gondolatközvetítő tevékenység erősen pragmatikus beállítottságú. A beszélő a szöveg előadásának 
különféle vetületeiben stratégiákat követ, amit természetesen a hallgató is érzékel. A stratégia érdeké-
ben a beszélő kész a megformáltság követelményeit háttérbe szorítani, ami szintaktikai-szemantikai 
ugrásokhoz vezet” (FÁBRICZ 1988: 87).

A spontán beszéd látszólagos logikai következetlenségei azonban rendszerint nem okoznak kommu-
nikációs zavart, mivel egyrészt a kommunikáció közvetlensége miatt állandóan nyitva áll a lehetőség a 
visszacsatolásra (konatív, fatikus és metanyelvi funkció), másrészt viszont a paralingvisztikai eszközök 
(gesztusok, mimika stb.) és az intonáció szegmentumok feletti eszközei (a szünet-, dallam-, hangsúly- 
és gátprozodémák5) is hozzájárulnak a kommunikáció sikerességéhez.

Az intonáció eszközei ilyen szempontból jelzésértékűek, s – ha pontosan működnek –, tájékoz-
tatják a hallgatót a beszélő szándékáról (milyen fajtájú illokúciós aktust kíván véghezvinni közleménye 
kimondásával), illetve pillanatnyi attitűdjéről.

A dallamprozodémák például jelölhetik a közlemény lezártságát (eső karakter6), illetve előremutató 
jellegét (lebegő karakterek), az élő nyelvhasználat azonban semmilyen téren sem ismer teljes fokú kizá-
rólagosságot, ezért a karakterdallamoknál is felfedezhetünk bizonyos fokú poliszémiát, illetve funkció-

5 A prozodéma műszó Varga Lászlótól származik. Szerinte az intonáció körébe „a mondatfunkciókat teljesítő és diszkrét 
prozodikus eszközök tartoznak. Az ilyen eszközök prozodémákat valósítanak meg. A prozodémák absztraktumok, 
melyek úgy viszonyulnak fonetikai megvalósulásaikhoz, mint a típus a példányhoz, mint a fonémák a beszédhangok-
hoz. A hangmagasság sztereotip változásai, a beszéddallamok dallamprozodémákat valósítanak meg. A hangerőbeli 
változások – a magassági változásokkal karöltve, vagy azok nélkül – a szótagprominencia jelentős fokozatait, a 
hangsúlyprozodémákat hozzák létre. A beszéd folyamán a hangerő teljes hiányaként észlelt jelenség a szünet, amely 
a szünet nélküli átmenetekkel együtt – a szünetprozodémák tagja. A dallam csúcsának (= legmagasabb pontjának) 
magassága kisebb, nagyobb vagy éppen akkora lehet, mint az előtte álló dallam csúcsmagassága: ezek az eltérések 
alkotják a gátprozodémákat”. (VARGA 1994: 473)

6 Varga László szerint „karakterdallam minden olyan, jelentéssel bíró hanglejtésforma, amelyben a hangmagasság vagy 
sztereotip módon változik, vagy magas szinttartó, és amelynek indító szótagja hangerőtöbblettel rendelkezik” (VARGA 
1993: 18–19)
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összemosódást, tehát nem találhatunk olyan intonációs utalást sem, mely kizárólagos funkciója által 
jelezné a hallgatónak a közlemény befejezettségét vagy egy új gondolat kezdetét.

A spontán beszéd intonációja szempontjából az új gondolat kezdete csupán új autonóm közlést7 (funk- 
cionális mondatot) jelent, e két szerkezeti egység kezdetét ugyanis a spontán beszéd egyformán jelöli.

Az élő szövegben a szünet információs (funkcionális) értéke nem azonosítható a művelt, retorikus 
beszédben betöltött hatáskeltő funkcióval, inkább a helyes kifejezés hozzáférési idejére utal. A dallam-, 
a hangsúly- és a gátprozodémák ellenben alapvetően lényeges szerepet töltenek be az információk 
fontossági sorrendjének érzékeltetésében: mivel ugyanis a magyar nyelvben a hangsúly is a dallam 
függvénye (a főhangsúlyos szótagok karakterdallamot indítanak), a közlemény szempontjából lényeges 
(hangsúlyos) közléselemek leginkább magasabb hangfekvésük révén emelkednek ki közvetlen szintak-
tikai környezetükből. Ilyen szempontból pedig megállapíthatjuk, hogy az egyéni hangterjedelem magas 
szintjét érintő karakterdallamok (vagyis eső-emelkedő, emelkedő, magas szinttartó és emelkedő-eső 
karakterek), valamint a beszéddallam lesodródását megszakító nagy- és kisgát fokozott figyelemfelkeltő 
szerepet töltenek be, vagyis a közléselemek kommunikatív értékének fokozódását emelik ki, a másodla-
gos információs értéket közvetítő közléselemek és szakaszok hangfekvése viszont általában a közlésfo-
lyamat dallamszintje alatt helyezkedik el. A közlésfolyamat dallamának hirtelen szintváltakozásai tehát 
a szövegstruktúra kommunikatív-informatív szintjének hierarchiáját hivatottak érzékeltetni.

Az elmondottakkal összhangban pedig megállapítható, hogy a spontán beszéd autonóm közlése-
inek aktuális tagolása is ugyancsak elsősorban az intonáció, s csak másodsorban a pontosan felállított 
szórend függvénye, másfelől pedig az élőbeszéd folyamatos önkorrekciója is tulajdonképpen az into-
nációnak köszönhetően hidalja át az egyébként igen valószínű félreértéseket.

A spontán beszéd fent említett karakterisztikumaira azonban voltaképpen csak az ezredvégi 
pszicholingvisztikai kutatások adtak megfelelő magyarázatot. Ennek értelmében pedig a spontán 
beszédben észlelhető egyenetlen szünethosszúságok, hezitációs és megakadásjelenségek, szótévesztések 
és korrekciós jelenségek tulajdonképpen egytől egyig a beszédtervezés megfelelő fázisaiban lejátszódó 
agyi folyamatokra vezetethetőek vissza (l. GÓSY 2005: 71–119), és mechanizmusukat illetően alapve-
tően eltérnek az írásbeli kifejezésformák megfelelő mechanizmusaitól.

3. Az internetes nyelvhasználat
A számítógépek elterjedésével, majd hálózatba kapcsolásával új korszak nyílt az emberek közötti 

kommunikációban is. A régebbi közvetlen, élőszóban történő kommunikáció fokozatosan a virtuális 
térbe költözött át.

A világhálón folytatott aktív üzenet- és adatátvitel viszont számos új kommunikációs formát is 
létrehozott (pl. levelezőlisták, hírlevél, csevegőfórumok, e-mail, közösségi oldalak stb.), melyeknek 
közös tulajdonsága az, hogy formájuk írott, de nyelvezetük a beszédhez áll közelebb, tehát az ún. írott 
parole változatába8 sorolhatóak. Ezenkívül működtetésük kezdeti időszakában az angol írott nyelv 

7 Az autonóm közlés kifejezés egy szabad, vagy egy mellérendelő viszonyt alkotó megnyilatkozás-szerkezethez tartozó 
rmegnyilatkozásegységet, illetve egy megnyilatkozásegységnek alárendelt megnyilatkozás-szerkezetet jelöl.

8 Wacha Imre a magyar nyelv rétegződését taglaló tanulmányában mind a langue, mind pedig a parole esetében különbséget 
tesz annak írott és beszélt vátozata között, sőt felvázolja az írott és a beszélt parole különféle kombinációit is: Beszélt 
parole = beszélt beszéd: élőszó, beszélgetés, spontán előadás, riport, felszólalás stb.; a) Beszélt írott parole = beszélt 
írott beszéd: felolvasás, írott alapú előadás, szónoklat, stilizált szövegű dráma, rádiókommentár, rádiójegyzet stb. b) 
Beszélt írott beszélt parole = beszélt írott beszélt beszéd: drámai dialógus színpadon, ha az élőszót utánozza, A Szabó 
család nyelvezete stb.; Írott parole = írott beszéd: levél, esszé, újság, jelentés, irodalom, költészet stb.; a) Írott beszélt 
parole = írott beszélt beszéd: novellában, regényben dialógus, belső beszéd, ha az élőszót utánozza, mint Móricz A 
boldog embere stb. b) Írott beszélt írott parole = írott beszélt írott beszéd: vers- és prózamondás, próza, dokumentum 
a pódiumon stb. (WACHA 1999; 46.)
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gyors üzenetküldésre alkalmassá tett, számos rövidítéssel9, betűszóval10, alfanumerikus mozaikszóval11, 
emotikonnal12 stb. „rejtjelezett” változata terjedt el világszerte, amelynek „írásszabályait” mindmá-
ig alkalmazzák, még a nem angol nyelvű gyors üzenetváltásban is. Ez a speciális írott beszéd magyar 
nyelvterületen is elterjedt, és sajátosan szabad nyelvhasználata, az írásbeliség hagyományos megfor-
málási elveit, de főként a helyesírás szabályait semmibe vevő írásmódja miatt számos ellenzőjére lelt. 
A legérintettebbek e tekintetben pedig az anyanyelvoktatók, mivel a diákok bizonyos hányada még az 
iskolai leckék és írásbeli dolgozatok alatt sem tud szabadulni berögződött használatától.

Bódi Zoltán ezt a nyelvhasználatot írott beszélt nyelvnek nevezi (BÓDI 2004, 35), amely a spontán 
beszéd és az írásbeliség sajátos keveredése folytán alakult ki, leginkább azzal a céllal, hogy minél rövi-
debb idő alatt minél több információt lehessen közvetíteni a kommunikációs partnereknek.

Az írott-beszélt nyelv kutatása egyelőre nem túl elterjedt. Elsősorban Bódi Zoltán (BÓDY 2004a, 
2004b) és Érsok Nikoletta Ágnes (ÉRSOK 2005, 2007) nevéhez fűződik.
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KISEBBSÉGI NYELVJÁRÁSI ATTITŰD 
ÉS IDENTITÁSTUDAT1

n

Kovács Rácz Eleonóra2

n

A tanulmány a vajdasági magyarság körében végzett regionális nyelvi és nyelvjá-
rási attitűdkutatás nyomán született meglátásokat, valamint az általános iskolás tanu-
lók (magyar tannyelvű 5. és 8. osztályosok) nyelvjárási attitűdjének elméleti hátterét 
mutatja be. Összefüggéseket tárgyal továbbá a nyelvjárás, a nyelvi attitűd és az identitás 
vonatkozásában. A kutatás arra a tényre épül, mely szerint a beszélt nyelvek Európa-
szerte regionális nyelvek, melyek bőségesen tartalmaznak nyelvjárási elemeket.
Kulcsszavak: nyelvjárás, regionális nyelv, regionális köznyelv, kontaktusváltozat, 

vernakuláris anyanyelvváltozat, nyelvi attitűd, identitás, 
stigmatizált nyelvváltozat

n

1. Bevezetés
Az Európa Tanács 2001-ben nyolc kulcskompetenciát határozott meg az oktatás vonatkozásában, 

amelyek között szerepel többek között az anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikáció.
A regionális nyelvek és a regionális köznyelvek Európában az élőnyelvi kommunikáció eszközei. 

A regionális beszélt nyelvek regionális (esetünkben vajdasági) és lokális (a település vonatkozásában) 
identitást egyaránt kifejeznek. A regionális nyelvnek fontos alkotóeleme a nyelvjárás. Nyelvjárásainkat 
számos területen alkalmazzuk a kommunikáció során. A nyelvjárások bővítik és gazdagítják a köznyel-
veket, stilisztikai forrásként szolgálnak a szépirodalom számára, számos európai országban segítik a 
köznyelv, illetve az anyanyelv oktatását, valamint a tömegtájékoztatás és a szórakoztatóipar is alkal-
mazza azokat.

A nyelvjárások gyakran a beszélőközösségek tagjainak vernakuláris anyanyelvváltozatai, az elődök-
höz, a gyökerekhez való ragaszkodás, az identitás megőrzésének lehetséges eszközei. Anyanyelvünkön 
történő kommunikációink csupán akkor sikeresek, ha jól ismerjük anyanyelvváltozatainkat, és a megfe-
lelő helyzetekben alkalmazzuk azokat. Mindezek az okok tették szükségessé a nyelvjárással szemben 
kialakult nyelvjárási attitűdöknek az 5. és 8. osztályokban történő kutatását, melyet Bácskossuthfalván, 
Martonoson, Bácskertesen, Törökkanizsán, Székelykevén, Zentán, Törökbecsén és Tordán végeztünk 
el kérdőíves felméréssel.

Mivel a lokális identitás és a nyelv, ezen belül pedig a nyelvjárások, szoros összefüggésben állnak 
egymással, ezért ez a tanulmány ismerteti az említett fogalmak meghatározásait, majd pedig kitér a 
vajdasági iskolások nyelvjárási attitűdje kapcsán megalkotott témakörök ismertetésére, de az előzmé-
nyeket is bemutatja.

1 A tanulmány a Szerb köztársaság Oktatás- és tudományügy minisztériuma 178017. számú projektumának keretében 
készült.

2 Docens, Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék, kalic@tippnet.rs.
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2. Nyelvjárás, nyelvi attitűd és identitástudat

2.1. A nyelvjárások
A nyelvjárás latin eredetű megfelelője a dialektus. Általános megfogalmazásban a nyelvjárás a 

nyelvnek egy bizonyos nyelvterülethez köthető, többnyire beszélt változata.
A nyelvjárásokat az alábbi szempontok szerint vizsgálhatjuk többek között: nyelvészeti státusuk alap- 

ján, nyelvrendszertani szempontok szerint, felhasználási területüket illetően, használói körük vonatkozá- 
sában, kronológiai sorrendben, területi elterjedtségük okán, valamint kommunikációs hatókörük szerint.

A vajdasági magyar nyelvjárásokról tömérdek publikáció született. Alapvető források a szöveg-
gyűjteményekben közzétett nyelvjárási anyagok (l. HAJDÚ–KÁZMÉR 1974), a tájszógyűjtemények 
illetve tájszótárak (l. PÉNOVÁTZ 1975; LÁBADI 1983; TURI 1991; MARKOVIĆ 1991; SILLING 1992), 
a dialektológia-szakkönyvek (l. KISS 2001; SZABÓ 1990), a helytörténeti monográfiák (NAGY SÍVÓ 
1999; SIMON 2002), a Magyar Nyelvjárási Atlasz vajdasági vonatkozású nyelvjárási adatai, a Penavin 
Olga által vezetett nyelvjáráskutatás nyomán készült Jugoszláviai magyar nyelvjárások példaanyaga (l. 
SZELI 1982), az említett szerző nyomán megjelentetett bácskai, bánáti, szerémségi, szlavóniai magyar 
nyelvjárási atlaszok (l. PENAVIN 1972; PENAVIN 1968–1978; PENAVIN–MATIJEVICS 1978; PENAVIN 
1988; PENAVIN 1995), a mesegyűjtemények (l. PENAVIN 1971; PENAVIN 1993) valamint a népi 
növénynevek gyűjteményei (l. PENAVIN 2002). Megemlíthetjük még Bodor Anikó, Burány Béla és 
Király Ernő népdal-, népballada-lejegyzéseit (BURÁNY 1964; BODOR 1984, 1999; KIRÁLY 1999), de 
ebbe a sorba tartoznak a népi szokásokat, hagyományokat megörökítő munkák is, mint pl. Silling István 
imádsággyűjteménye (SILLING 2003), Burány Béla (BURÁNY 1993; 1999; 2000–2001) és Borús Rózsa 
(BORÚS 1981) néprajzi művei. Az egykori Hungarológiai Intézet valamint az újvidéki Magyar Nyelv 
és Irodalom Tanszék helynévgyűjtemény-sorozata (l. PENAVIN (szerk.) 1975–1988), ennek legújabb, 
a bánáti korpuszt feldolgozó kötete (l. RAJSLI 2011) izgalmas olvasmány a nyelvjárások iránt érdeklő-
dők számára. Az említettek mellett jelen munka közvetlen előzményének tekinthetők Rajsli Ilonának 
a vajdasági fiatalok nyelvjárásvesztéséről és attitűdváltásáról szóló tanulmányai (RAJSLI 2003, RAJSLI 
2004), de fontosnak tartjuk megemlíteni Göncz Lajos nyelvi attitűdkutatásait (GÖNCZ 1999) is.

2.2. A nyelvi attitűd
A nyelvi attitűd a nyelvhez vagy a nyelvváltozathoz fűződő vélemény, amely pozitívan vagy negatívan 

értékel valamely nyelvet vagy nyelvváltozatot. „A kisebbségi csoportok nyelvi attitűdjei kialakulhatnak: 
saját nyelvükről, a többség nyelvéről, a kulturális pluralizmusról, a kétnyelvűségről, a nyelvi tisztaságról” 
(BORBÉLY 2001a: 30). A felsorolás kiegészíthető, mivel az anyanyelven belül különböző nyelvi réte-
gek élnek, mint pl. a nyelvjárás, az argó, a szleng stb. Ezek folyamatosan keverednek, hatnak egymásra. 
Beszélhetünk regionális nyelvekről, kontaktusváltozatokról, azok írott és beszélt változatairól.

A kutatók egy újabb csoportja a szerint közelít a nyelvi attitűdhöz, hogy az viselkedésirányító funk-
ciója révén hogyan hat a nyelvi jelenségekre, mint pl. a nyelvcserére, nyelvmegtartásra, a kisebbségi 
közösség anyanyelvének fennmaradására, vagy a kisebbségi közösségnek a többségi nemzet nyelvével 
szemben kialakított nyelvi attitűd hogyan befolyásolja pl. a kódváltást, a nyelvcserét stb. Ily módon oksá-
gi összefüggések állapíthatók meg a nyelvi jelenségek között. A közeljövőben szeretnénk megvizsgálni 
azt is, hogy a vajdasági magyar nyelvjárásokkal szemben kialakult attitűd hogyan hat a kódváltásra a 
vajdasági magyarok körében.

2.3. Az identitásról
A szocializáció következtében társas interakcióink során bizonyos viselkedésmintákat, szerepe-

ket tanulunk meg a család, a közösség, a munkahely stb. elvárásainak megfelelően. Így formálódik 
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pl. én-azonosságunk, magatartásformáink, értékrendszereink, az önmeghatározásunk. Identitásunk 
azokból a folyamatosan tanult szerepekből alakul ki, amelyeket életünk során elsajátítunk, és amelyek-
kel azonosulunk. Erik H. Erikson szerint (MURÁNYI, internetes forrás) 18–22 éves korunkra, azaz a 
serdülőkor végére befejeződik identitásunk kialakulása, ám életünk folyamán újabb és újabb szerepek-
kel találkozunk, formálódik identitásunk.

Gyakran hallunk az identitásválságról, amely a modern, ún. civilizált világ jelensége. Itt ugyanis 
az egyénre, az individuumra épül a társadalom, míg az ún. tradicionális közösségekben a közösség-
nek van fontosabb szerepe az identitás kialakításában. Geert Hofstede, holland szociálpszichológus 
(HOFSTEDE 2008) a nemzeti és a szervezeti kultúrák interakcióit vizsgálva az individualizmussal és 
a kollektivizmussal jellemezi az említett társadalmi felépítményt.

Az identitás főbb típusait a pszichológia nemi, nemzeti, vallási és szakmai identitásként határozza 
meg, de az identitásnak számos egyéb fajtájával is találkozunk.

A kisebbségi nyelvi közösségek számára azért különösen fontos nemzeti identitásuk kialakítása és 
megőrzése, mert az identitástudatnak csoportformáló ereje van. Az identitás egyik fontos pillére pedig a 
gyermekkorban megtanult nyelv, a rá irányuló pozitív attitűd. Bindorffer Györgyi és Veres Valér (www.
csepeli.com/kotet/csepeli60_muranyi_istvan.pdf) szerint a kárpát-medencei magyar kisebbség iden-
titását nem a nemzeti identitásból kell levezetnünk, mert azt nagymértékben befolyásolja a többségi 
nemzet. Az identitást sokkal inkább jelzi a magyar nyelv, azaz az anyanyelv, amely csoportidentifiká-
ló tényezőként lokális és regionális csoportidentitást jelöl a kárpát-medencei magyarság körében. Ezt 
a véleményt erősítik a Párkányban megrendezett 15. Élőnyelvi Konferencián elhangzott előadások is 
(BORBÉLY, VANČONÉ, HATTYÁR 2009).

Ma, a posztnemzeti identitások korában különbség észlelhető a kistérségek és a nagyvárosok 
között, de számos egyéb környezeti változó, azaz faktor befolyásolja a környezet és az identitás, vala-
mint a környezet és a nyelv közötti interakciók minőségét. Az etnikai-nyelvi csoportok életképességét 
illetően, azaz az etnolingvisztikai vitalitás vonatkozásában Giles, Bourhis és Taylor (1997) három fő 
társadalmi faktorcsoportot különböztet meg (BARTHA 2005: 134):

a) Egy adott nyelv, illetve nyelvváltozat státusa, gazdasági, társadalmi, politikai helyzete véle-
ményünk szerint szoros összefüggésben áll mind a nyelvi attitűd, mind pedig a nemzeti 
identitás kérdésével.

b) Az etnolingvisztikai vitalitás, a nemzeti identitás, valamint a nyelvjárási attitűd szempont- 
jából fontos továbbá az ún. területi és demográfiai faktorcsoport, vagyis a népesség száma 
és területi elhelyezkedése. Az elmondottakat összegezve elmondhatjuk, hogy mind az iden- 
titás, mind a nyelvi attitűd vizsgálható aszerint, hogy milyen számban és mely területen él- 
nek az adott településen az egyes nemzetek. Ugyanakkor a közösség gazdasági státusza is 
nagymértékben hat az identitásra, csakúgy, mint az anyanyelvvel szembeni pozitív attitűdre.

c) A nemzeti identitást és a nyelvi attitűdöt egyaránt befolyásolja az intézményes támogatott-
ság faktora, amely az intim szférától a nyilvános beszédhelyzetekig a kommunikációnak 
a lehetséges nyelvét vagy nyelvváltozatát jelenti.

3. A vajdasági nyelvjárási attitűdkutatásokról röviden
Előzményként értendők mindazok a szerzők és munkák, amelyekről a fentiekben szóltunk. Mind 

az országhatárokon kívül élő felvidéki, erdélyi, kárpátaljai, szlavóniai és lendvai magyar kisebbség 
nyelve, mind pedig a vajdasági magyarság élőnyelve regionális köznyelv és kontaktusváltozat egyben. 
A regionális köznyelv nyelvjárási és köznyelvi elemeket egyaránt tartalmaz, a kontaktushatást pedig 
a többségi nemzet nyelvi elemei eredményezik, melyek a szókészletben jelentkeznek többnyire, de a 
hangok kiejtését, a szórendet is befolyásolják.
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A bánáti és a bácskai felnőtt lakosság körében 16 településen végzett nyelvi attitűdvizsgálat során 
(KOVÁCS RÁCZ 2011c) azt tapasztaltuk, hogy Vajdaságban a magyar anyanyelvű beszélők azt a nyelv-
változatot, illetve nyelvet részesítik előnyben, amely biztosítja a beszélgetés zökkenőmentes lefolyását és 
eredményességét. Az is kiderült a számunkra, hogy a nyelvválasztást vagy pedig a nyelvváltozat kivá-
lasztását a legtöbb esetben a kommunikáló fél nyelvi jártassága és a kommunikációs partner nyelvtudá-
sa, tehát a kommunikációban részt vevők nyelvi kompetenciája, azaz nyelvváltozat-ismerete határozza 
meg. Emellett a nyelvválasztást nagymértékben befolyásolja a szituáció helyszíne, a beszélgetők isko-
lai végzettsége és életkora. A felnőttek körében végzett nyelvi attitűdvizsgálat során a település beszélt 
nyelvét kisebb arányban tartották hasznosnak és szépnek az adatközlők, mint a magyar köznyelvet 
(KOVÁCS RÁCZ 2011c), azonban bevallásuk szerint a település beszélt nyelvét gyakrabban alkalmaz-
zák beszélgetéseikben. A település beszélt magyar nyelvének hasznosságát többnyire (60,79%-ban) azzal 
indokolják, hogy az kielégíti a helyi kommunikációs igényeket, a beszélőközösség ezt a nyelvváltozatot 
ismeri és várja el a kommunikáció során. Ugyanakkor az adatközlők nyílt típusú kérdésen belül azt 
is megfogalmazták, hogy településük beszélt nyelvét nyelvi gazdagságként élik meg, ugyanakkor ez a 
nyelvváltozat jelenti identitásukat, azaz a közösséghez való tartozást. Az említettek a felnőtt lakosságnak 
a nyelv funkció felőli megközelítését sejtetik. Ez tette indokolttá a későbbiekben a gyermekek körében 
végzett nyelvjárásvizsgálat ilyen aspektusú kiterjesztését is. Arra szeretnénk választ kapni, hogy milyen 
mértékben tudatosulnak az elmondottak az általános iskola 5. és 8. osztályos tanulóiban. A magyar 
ajkú iskolások körében a következő településeken végeztük a kutatást: Bácskossuthfalván, Martonoson, 
Bácskertesen, Székelykevén, Zentán, Törökbecsén és Tordán.

Az elmondottak folytatása részben külföldi példákon felbuzdulva, részben pedig egyéni érdeklő-
désünk következményeként a vajdasági magyar tannyelvű 5. és 8. osztályosok nyelvjárásról kialakult 
nyelvi attitűdjének a felkutatása. Célunk, hogy felhívjuk a figyelmet a nyelvjárási hátterű kisiskolások 
nyelvjárásról alkotott véleményére.

4. Stigmatizáltság és identitás
Kérdőíveinkben a nyelvjárást a stigmatizáltság, a településhez való kötődés, valamint a nyelvhasz-

nálat szempontjából is megvizsgáltuk. Mivel a településen élő magyar közösség nyelvhasználatáról van 
szó, ezért az részben nemzeti kötődést, azaz identitást is jelöl.

A nyelvjárásra irányuló attitűdvizsgálat olyan attitűdkérdéseket is tartalmaz, amelyek szorosan 
összefüggnek a településhez való tartozás érzésével, a nyelvjárások jövőjével. Az utóbbi vonatkozásában 
megkérdeztük, hogy fontos-e adatközlőink szerint a nyelvjárás fennmaradása. A települést és annak 
nyelvjárását illetően pedig az alábbi kérdéseket tettük fel: Milyennek ítélik településük nyelvjárását, 
valamint mit fejeznek ki azzal, hogy nyelvjárásukat beszélik?

A felmérésben a nyelvjárásnak nyelvi hátrányként történő lehetséges megítélését három aspek-
tusból közelítjük meg:

a) Kitérünk arra, hogy a nyelvjárást beszélő tanulók negatív megkülönböztetésként élik-e 
meg nyelvjárásukat;

b) Szólunk majd arról, hogy találkoztak-e a nyelvjárások negatív társadalmi megítélésével;
c) Megvizsgáljuk, hogy a nyelvjáráshoz kapcsolódó értékítéletek változnak-e területenként, 

azaz településenként.

TUDOMÁNY, MÓDSZER, ARGUMENTÁCIÓ

K o v á c s  R á c z  E l e o n ó r a



39

n Irodalom
ALLPORT, Gordon Willard 1979. Az attitűdök. www.freeweb.hu/cerebellum 2001/szoc_Allport _Attitudes. Letöltve: 

2010. január. 20.
ANTALNÉ Szabó Ágnes 2003. Az anyanyelvi nevelés új stratégiái. = Magyar Nyelvőr 4. http://www.c3.hu/~nyelvor/

period/1274/127405.pdf%20%282009. Letöltve: 212. március 10.
BALOGH Éva 2000. Pszichológiai kislexikon. Tóth Könyvkereskedés és Kiadó, Debrecen
BARLAI Jenő–GÁBRITY MOLNÁR Irén (szerk.) 2008. Hazaérsz. Esély és egyenlőség a Vajdaságban. Vajdasági Mód- 

szertani Központ, Grafoprodukt, Szabadka
BARTHA Csilla 2005. A kétnyelvűség alapkérdései. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
BODOR Anikó 1984. Az al-dunai székelyek népdalai. A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, 

Újvidék
BODOR Anikó 1999. Vajdasági magyar népdalok I–II. Forum–Thurzó Lajos Közművelődési Központ, Zenta
BORBÉLY Anna 2000a. A nyelvmegőrzést és a nyelvcserét befolyásoló demográfiai és társadalmi faktorok. = Valóság 6: 

36–47.
BORBÉLY Anna (szerk.) 2000b. Nyelvek és kultúrák érintkezése a Kárpát-medencében. A 10. Élőnyelvi Konferencia 

előadásai. Készült az MTA Nyelvtudományi Intézetének Élőnyelvi Osztályán, Budapest
BORBÉLY Anna 2001a. Nyelvcsere. Szociolingvisztikai kutatások a magyarországi románok közösségében. Készült az 

MTA Nyelvtudományi Intézetének Élőnyelvi Osztályán. Budapest.
BORBÉLY Anna 2001b. A nyelvcsere folyamata és kutatása. = Nyelvtudományi Közlemények. 98: 193–215.
BORBÉLY Anna 2002. A nyelvcsere, illetőleg a nyelvmegőrzés és a települések összefüggése a magyarországi románok-

nál. In: A. GERGELY András (szerk.) Kisebbségi magyarság – nemzetiségi lét, identitás és önszerveződés városon 
és falun. (Az MTA Kisebbségkutató Intézet 2001. május 30–31-i konferenciája) 2. 334–343.

BORBÉLY Anna, VANPČONÉ Kremmer Ildikó, HATTYÁR Helga (szerk.) 2009. Nyelvideológiák, attitűdök és sztereo- 
típiák. 15. Élőnyelvi Konferencia. Tinta Könyvkiadó, MTA Nyelvtudományi Intézet–Gramma Nyelvi Iroda–Kons-
tantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kar, Budapest–Dunaszerdahely–Nyitra

BORÚS Rózsa 1981. Topolya népszokásai. A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvidék
BURÁNY Béla 1964. Zentavidéki népballadák. Művelődési Központ, Zenta
BURÁNY Béla 1993. Emberek, sorsok, katonák. Így éltünk Dél-Pannóniában. II. JMMT., Újvidék
BURÁNY Béla 1999. Így éltünk a Délvidéken. Nap Kiadó, Budapest
BURÁNY Béla 2000–2001. Ünnepek, szokások, babonák I–II. Forum Könyvkiadó, Újvidék
GEREBEN Ferenc 1999. Identitás, kultúra, kisebbség. Osiris–MTA Kisebbségkutató Műhely, Budapest
GÖNCZ Lajos 1999. A magyar nyelv Jugoszláviában (Vajdaságban). Osiris–Forum–MTA Kisebbségkutató Műhely, 

Budapest–Újvidék
HAJDÚ Mihály–KÁZMÉR Miklós 1974. Magyar nyelvjárási olvasókönyv. Tankönyvkiadó, Budapest.
Hofstede Geert–Hofstede Gert Jan 2008. Kultúrák és szervezetek. VHE Kft, Pécs
JÁSZÓ Anna, A. 2001. Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig. Trezor Kiadó, Budapest
KIRÁLY Ernő 1999. Gyöngykaláris. Jugoszláviai magyar népénekek. Forum, Újvidék
KISS Jenő 1995a. A regionális köznyelviség mint kutatási probléma. = Magyar Nyelv 1: 1–9.
KISS Jenő 1995b. Észrevételek a hazai regionális lexikográfiáról. = Magyar Nyelv 2: 170–178.
KISS Jenő 1995c. Társadalom és nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
KISS Jenő 1996a. A nyelvi attitűd és a másodlagos nyelvi szocializáció: vizsgálatok nyelvjárási környezetben. = Magyar 

Nyelv 2: 138–151.
KISS Jenő 1996. Nyelvjárás és köznyelv: általános iskolások nyelvi tudatosságának vizsgálata nyelvjárási környezetben. 

= Magyar Nyelv 4: 403–415.
KISS Jenő 1999. Nyelvi intuíció és elfogadhatósági ítéletek. = Magyar Nyelv 2: 129–138.

TUDOMÁNY, MÓDSZER, ARGUMENTÁCIÓ

K o v á c s  R á c z  E l e o n ó r a



40

KISS Jenő (szerk.) 2001. Magyar dialektológia. Osiris Kiadó, Budapest
KATONA Edit 2003. Nyelvművelés kisebbségben. Tanulmányok a délvidéki magyar nyelvhasználatról. Jugoszláviai 

Magyar Művelődési Társaság, Újvidék
KOVÁCS RÁCZ Eleonóra 2010a. A nyelvjárással szemben kialakult attitűd a vajdasági magyarság körében. = Hunga-

rológiai Közlemények 3: 170–179.
KOVÁCS RÁCZ Eleonóra 2010b. A magyar és a szerb nyelv helyzete, alkalmazása a vajdasági magyarság körében. = 

Létünk 3: 104–119.
KOVÁCS RÁCZ Eleonóra 2010c. Nyelvi attitűdök a vajdasági magyarság körében. = Tanulmányok 2010: 124–133.
KOVÁCS RÁCZ Eleonóra 2011a. Az élőnyelvi kommunikáció nyelve a vajdasági magyarság körében. = Hungaroló-

giai Közlemények 1: 83–96.
KOVÁCS RÁCZ Eleonóra 2011b. The Attitude about the Dialect of the Hungarian Ethnic Minority of Banat (Serbia). 

In: (Edited by) I. А. FEDOROV, L. V. KRASNOVA, S. V. GUZENINA THE SOCIETY, THE COMMUNITIES, THE 
HUMAN: IN SEARCH OF «ETERNAL WORLD» Materials of the IV International Scientific Internet Conference. 
Tambov, 8 November 2011. 105–110.

KOVÁCS RÁCZ Eleonóra 2011c. Nyelvi attitűdök a vajdasági magyarság körében. Sajnos, Újvidék
KOVÁCS RÁCZ Eleonóra 2011d. Sociolingvističko istraživanje jezičkog atituda vojvođanskih Mađara prema mađarskom 

i srpskom jeziku. Kézirat
KOVÁCS RÁCZ Eleonóra 2011e. A nyelvjárás fogalmi és élőnyelvi jellegének tudatosulása az általános iskola 5. és 8. 

osztályában. Kézirat
KOVÁCS RÁCZ Eleonóra 2012. A bánáti adatközlők véleménye a nyelvjárásról. Kézirat
LÁBADI Károly 1983. Dohányosok. A telecskai dohánytermesztés és szókincse. A Magyar Nyelv, Irodalom és Hunga-

rológiai Kutatások Intézete, Újvidék
LANSTYÁK István 1995. A nyelvek többközpontúságának néhány kérdéséről (különös tekintettel a Trianon utáni 

magyar nyelvre). = Magyar Nyelvőr 3: 213–236.
MARKOVIĆ Radmila 1991. A kishegyesi földművelés és állattartás szókincse. A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai 

Kutatások Intézete, Újvidék
MURÁNYI István: A Google nemzeti identitása. www.csepeli.com/kotet/csepeli60_muranyi_istvan.pdf Letöltve: 

2012. március 20.
NAGY SÍVÓ Zoltán 1999. Bukovina, mit vétettem? Forum Könyvkiadó, Újvidék
NYIRKOS István 1992. Irodalmi nyelv–köznyelv–népnyelv. A nyelvváltozatok rendszeréről. In: HAJDÚ Mihály (szerk.) 

A magyar nyelv rétegződése, táji tagolódása I–II. Tankönyvkiadó. Budapest
PENAVIN Olga 1968–1978. Szlavóniai (kórógyi) szótár I–III. Forum, Újvidék
PENAVIN Olga szerk. 1975–1988. Vajdaság helységeinek földrajzi nevei 1–14. Magyar Nyelv, Irodalom és Hungaro-

lógiai Kutatások Intézete, Újvidék
PENAVIN Olga 1971. Jugoszláviai magyar népmesék. Akadémiai Kiadó, Budapest
PENAVIN Olga 1972. A szerémségi magyar szigetek nyelve. Forum, Újvidék
PENAVIN Olga–MATIJEVICS Lajos 1978. A jugoszláviai székelytelepek nyelvatlasza. Magyar Nyelv, Irodalom és Hun- 

garológiai Kutatások Intézete, Újvidék
PENAVIN Olga 1984. Horvátországi (szlavóniai) magyar nyelvjárási atlasz. Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai 

Kutatások Intézete, Újvidék
PENAVIN Olga 1988. Bácskai magyar nyelvjárási atlasz. A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Inté-

zete, Újvidék
PENAVIN Olga 1993. Jugoszláviai diakrón népmesegyűjtemény I–II. Forum Könyvkiadó, Újvidék
PENAVIN Olga 1995. A jugoszláviai Bánát magyar nyelvjárási atlasza. Cnesa, Kanizsa
PENAVIN Olga 2002. Bácskai és bánáti (népi) növénynevek. Forum, Újvidék
PÉNOVÁTZ Antal 1975. A pacséri földművelés és állattartás szótára. Hungarológiai Intézet, Újvidék

TUDOMÁNY, MÓDSZER, ARGUMENTÁCIÓ

K o v á c s  R á c z  E l e o n ó r a



41

PLÉH Csaba 1990. A stigmatizáció és a hiperkorrekció dinamikájáról. In: BALOGH Lajos–KONTRA Miklós (szerk.) 
Élőnyelvi tanulmányok. Az MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest. 55–75.

RAJSLI Ilona 2003. Attitűdváltás és nyelvjárásvesztés összefüggése a vajdasági magyar fiatalok nyelvhasználatában. = 
Hungarológiai Közlemények 4: 43–53.

RAJSLI Ilona 2004. Nyelvjárásvesztés és attitűdváltás a vajdasági magyar fiatalok körében. In: P. LAKATOS Ilona és T. 
KÁROLYI Margit (szerk.) Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 146—153.

RAJSLI Ilona 2005. Nyelvi sznobizmus. = Hungarológiai Közlemények 1: 101–108.
RAJSLI Ilona szerk. 2011. Bánáti földrajzi nevek. Sajnos, Újvidék
RAJSLI Ilona 2012. Többletek és hiányok a vajdasági magyar nyelvben. = Hungarológiai Közlemények 1: 11–19.
SÁNDOR Anna 2001. A nyelvi attitűd kisebbségben. = Magyar Nyelv 1: 87– 95.
SÁNDOR Klára 2006. A nyelvi norma. In: KIEFER Ferenc (főszerk.) Magyar nyelv. Akadémiai Kiadó, Budapest. 987–990.
SÁNDOR Klára 2001. A nyelvi arisztokratizmus alkonya. In: NYÍRI Kristóf (szerk.) http://mnytud.arts.unideb.hu/

tananyag/szociolingvisztika/alkony.htm. Letöltve: 2011. okt. 27.
SEBESTYÉN Árpád 1988. A belső nyelvtípusok néhány kérdéséről. In: KISS Jenő–SZŰTS László (szerk.) A magyar 

nyelv rétegződése I–II. Akadémiai Kiadó, Budapest
SILLING István 1992. Kupuszinai tájszótár. Jugoszláviai Művelődési Társaság, Újvidék
SILLING István 2003. Vajdasági népi imádságok és nyelvezetük. Forum Könyvkiadó, Újvidék
SILLING István 2010. Vajdasági magyar nyelvjárási olvasókönyv. Forum Könyvkiadó. Újvidék
SIMON Sándor 2002. Feljegyzések Magyarittabéről (1786–1986). Cnesa, Kanizsa
SZABÓ Géza 1990. A magyar nyelvjárások. Tankönyvkiadó, Budapest
SZELI István szerk. 1982. Jugoszláviai magyar nyelvjárások. A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások 

Intézete, Újvidék
TRUDGILL, Peter 1997. Bevezetés a nyelv és társadalom tanulmányozásába. Szeged, JGYTF Kiadó
TURI Márta 1991. a Kanizsa környéki tanyavilág földművelésének szókincse. A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungaro-

lógiai Kutatások Intézete, Újvidék
WARDHAUGH, Ronald 1995. Szociolingvisztika. Osiris–Századvég. Budapest

TUDOMÁNY, MÓDSZER, ARGUMENTÁCIÓ

K o v á c s  R á c z  E l e o n ó r a



42

HOGYAN BESZÉLNEK A GYEREKEK 
VAJDASÁGBAN, MIÉRT, ÉS MIT TEGYÜNK?

n

Vukov Raffai Éva1

n

Munkámban az általános iskolás korosztály szóbeli nyelvhasználatának jellemvo-
násait vizsgáltam, azt, hogyan beszélnek a vajdasági magyarok, melyik életszakaszban 
hogyan alakul ki az a nyelvhasználati jellegzetesség, amelyre számosan felfigyelnek, 
amelyet szóvá tesznek és bírálnak is. Hogy ez az áttekintés minél hitelesebb legyen, 
Vajdaság három, a vajdasági magyarok szempontjából meghatározó fontosságú tele-
püléséről, Magyarkanizsáról, Szabadkáról és Újvidékről vett mintával készült.

Kutatásomban sikerült azonos és eltérő korú, azonos és eltérő lakhelyű gyerekek 
azonos referenciával bíró beszédprodukcióit egymás mellé helyezni. Első hallásra talán 
egyhangú vállalkozásnak tűnik nyolcvan, azonos képsor alapján kialakított történet, 
lejegyzett beszédprodukció vizsgálata, az viszont a nyelv és az ember diadala, hogy 
nincs közöttük két egyforma szöveg. A szövegek lehetővé teszik, hogy megfigyeljük, 
mitől egyéni egy szóbeli nyelvi megnyilvánulás, mi jellemzi a különböző korosztályok 
és nemek szövegeit, befolyásolja-e a nyelvi jelleget a szülők társadalmi helyzete, milyen 
viszonyban áll egymással a kreatív felépítésű szöveg és a nyelvi hiánnyal küszködő, 
milyen stratégiákat alkalmaznak a beszélők egy-egy helyzet kifejezéséhez. Mindezeket 
a kérdéseket érintettem munkámban, egyesekre megkíséreltem választ is adni.

A vizsgálat kiterjed a szövegek nyújtotta nyelvi anyag különböző nyelvi szintjeinek, 
a mondatalkotásnak, az alaktani jellegzetességeknek, a szókincsnek, a szövegformáló ele- 
meknek a vizsgálatára. Emellett a munka kitér a verbális kommunikációs zavarokat oko- 
zó jelenségek elemzésére (interferenciajelenségek, szerkezetei tükrözés, nyelvi hiány).

A helyzetfeltárást egy nyelvtervezési stratégia kidolgozásának kell követnie. Ennek 
a stratégiának kulcsfontosságú mozzanata a nyelvészeti kutatások eredményeinek az 
oktatásban történő érvényesítése, valamint annak mérlegelése, hogy a régióra jellemző 
nyelvi jegyek közül melyek azok, amelyek nem nehezítik és gátolják a kommunikációt, 
és melyek azok, amelyekre a sikeresebb nyelvi kommunikációs készség kialakításának 
az érdekében fokozottan oda kell figyelnünk.
Kulcsszavak: általános iskolások, nyelvhasználat, beszédprodukciók, nyelvi és társadalmi 

tényezők, nyelvi tervezés.

n

A kutatás
Munkámban az általános iskolás korosztály szóbeli nyelvhasználatának jellemvonásait vizsgáltam 

meg, azt, hogy hogyan is beszélnek a vajdasági magyar gyerekek, melyik életszakaszban hogyan alakul ki 
az a nyelvhasználati jellegzetesség, amelyre számosan felfigyelnek, amelyet szóvá tesznek és bírálnak is. 
Hogy ez az áttekintés minél hitelesebb legyen, Vajdaság három, a vajdasági magyarok szempontjából meg- 
határozó fontosságú településről, Magyarkanizsáról, Szabadkáról és Újvidékről vett mintával készült.

1 Docens, Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, vraffaieva@indamail.hu.
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Kutatásomban sikerült azonos és eltérő korú, azonos és eltérő lakhelyű gyerekek, azonos referen-
ciával bíró beszédprodukcióit egymás mellé helyezni. 49 szabadkai lányt és 54 fiút kapcsoltam be a 
beszélgetésekbe, Magyarkanizsán 19 lánnyal és 19 fiúval, végül pedig Újvidéken 10 lánnyal és 12 fiúval 
beszélgettem.

Az adatközlők kiválasztásakor fontos szempont volt a szülők iskolai végzettsége, arra töreked-
tünk, hogy megközelítőleg egyenlő arányban szerepeljen általános iskolai, középiskolai, illetve felső-
fokú végzettségű szülő gyermeke a vizsgálatban. Természetesen mégis középiskolai végzettségű szülő 
szerepel a legnagyobb számban a szülők között, ugyanis ez az az iskolázottsági kategória az, amelyik 
felsőfokú végzettségű, illetve általános iskolai végzettségű szülőtárssal is képvisel esetenként egy-egy 
adatközlőt.

2. Nyelvi jelenségek

2.1. Mondatszerkezet
Az adatközlők többek között képsorok alapján történeteket alakítottak és mondtak el. A kapott 

szóbeli szövegkorpusz mondatainak struktúráit megvizsgáltuk. Megfigyeltük, hogy egy-egy adatközlő 
történetmondásához hány predikatív szerkezetet használ, ebből hány alárendelő szerkezetet, majd a 
szövegben előforduló bővítmények számát, illetve a szavak számához való arányukat jelöltük meg. Ez 
az eredmény azt mutatja, hogy adatközlőink legnagyobb részénél minden négy szóra jut egy predikatív 
szerkezet. A feltételezett mondategység szerkezete a következő: alany – állítmány – [tárgy, állandó hatá-
rozó, töltelékszó stb.] – kötőszó.

A fenti séma csupán jellemző, de nem általános érvényű. Mivel a mondatszerkesztésre a többszö-
rösen összetett mellérendelő kapcsolású mondatok a jellemzőek, a kötőszó szerepe az élőbeszédben 
jelentős, szinte valamennyi predikatív szerkezetre jut egy kötőszó. A predikatív szerkezetek gyakorisága 
magasabb a fiatalabb korosztály beszédprodukcióiban, megfigyelhető a korosztály és a predikatív szer-
kezetek értékeinek korrelációja, melynek szignifikanciaértéke nem mutat erős összefüggésre, p=0,3. Ez 
a megfigyelés magával vonja azt a feltételezést, hogy a bővítmények és a predikatív szerkezetek megje-
lenése egyes korosztályoknál fordítottan arányos, mivel a feszes ritmusban megjelenő predikatívumok 
nem teszik lehetővé az elemi mondatrészeken kívüli elemek beékelődését. A bővítmények közé a hatá-
rozókat és a jelzőket soroltuk, s megvizsgálva előfordulásukat a beszédprodukciókban megállapíthatjuk, 
hogy számuk és az életkor szignifikánsan összefügg, p< 0,05, tehát erős szignifikanciáról beszélhetünk. 
Megvizsgálva a predikatív egységek és a bővítmények előfordulásának összefüggését, megállapíthatjuk, 
hogy összefüggnek, de nem szignifikánsan.

2.2. Interferencia
A vizsgálat során a résztvevők nyelvhasználatának kommunikatív kudarcaira is odafigyeltünk, 

megvizsgáltuk azokat az intereferenciás jelenségeket, amelyek a második, a társadalomban domináns 
nyelv anyanyelvre gyakorolt hatásának eredményeképpen figyelhető meg. Az általunk vizsgált három 
közösség közül az újvidéki az, ahol az adatközlők mindannyian folyékonyan beszélik a szerb nyelvet, 
és a város lakosságának nyelvi összetételben is olyannyira dominánsan van jelen a szerb nyelv, hogy 
óhatatlanul is közvetlen hatást gyakorol az ott élő nem szerb anyanyelvűekre. Tehát nem véletlen, hogy 
az újvidéki adatközlőknél, mind mértékét, mind szerkezetét tekintve, a nyelvi interferencia olyan formá-
ira bukkanhatunk, amelyekről a másik két település adatközlőinek esetében nem beszélhetünk.

Megfigyeltük, hogy az igekötők használatának bizonytalanságát főként az újvidéki adatközlők 
esetében a nyelvi interferencia okozhatja:
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(1)
– Megmondanám neki, hogy fölmenjen a lépcsőkön... 7Ú98F
– A zember esett le, es] szóval esett ki, oszt ö a fődön lett, lelte magát. 7Ú98F

(2)
– ...a bohóc meg kivágta a hálót, és elszökött. Elment a a kecskévē, hogy elszökjönek. – A kecske 

megmutatott neki egy alagutat, hogy kiszökjönek. Ú101F
– Ezután a a gazdag ember megtalált egy forrást. Ú101F
– Nem hitt az oroszlánnak, és elment tovább. Ú101F
– ...és avvā elkezdett kardozni, és a bohóc elvesztett. Ú101F
– Jó, akkor utána, mikor meg megtermett, megtermett a fa, lettek rajta termések. Ú98N

Az első két példában (1) az igekötők rosszul megválasztott helye teszi a mondatokat pontatlanná. Az 
első mondatnál tévesen szerepel az igekötő az ige előtt (fölmenjen), mögötte lenne a helye, a másik eset- 
ben pedig éppen fordítva, az ige elé kellett volna tapasztani az igekötőket. Ezekben az esetekben az igekö- 
tők kreatív használatában érzünk hiányosságokat. 14 éves beszélőről van szó, aki, úgy tűnik, nem mozog 
biztonságosan az igekötős igék használatában, ismer olyan formákat, melyeket nehezen bont fel. Bizo- 
nyítékunk nincsen arra vonatkozóan, hogy a szerb nyelv hatásának tulajdoníthatók a jelenségek, mégis 
egy olyan nyelv hatása, amelyben igekötők nincsenek, zavart okozhat a másik nyelv igekötő-használatában.

A további példák (2) igekötős igéi az igekötő által mást fejeznek ki, mint amit a beszélő a szöveg-
környezet alapján feltételezhetően kifejezni szeretne. Az első esetben nem a megfelelő igekötőt használta 
az adatközlő (elszökött, kiszökött ~ megszökött). ~ Ennek az lehet az oka, hogy a szerbben a megszö-
kött, kiszökött és elszökött jelentésekre egy szóalak áll rendelkezésre, a pobegao je kifejezés. A következő 
két esetben pedig az igekötő használata felesleges (megtalált, elment). Az utolsó két példában szereplő 
igekötős igék (elvesztett, megtermett) pedig a szerb nyelvből való másolás alapján jöttek létre: sz. izgubio 
je ’veszített, elveszített’ > m. elvesztett. Olyan esetünk is akadt, ahol éppen az igekötő hiánya okozta a 
mondat hiányosságát:

– ...elkergette a macskáit, s utána megfürdette a patkányt, is akkó ők ketten ették a combot. 
3SZ26F

Az igekötők téves vagy felesleges használatára Andrić Edit is felhívja a figyelmet (ANDRIĆ 2004:258), 
a tükörfordítások közé sorolja a jelenséget. Kontra Miklós az amerikai magyarok beszédét vizsgálva hoz 
hasonló példát: levágtam az erdőt ’kivágtam az erdőt’ (KONTRA 1990:85). Bartha Csilla ugyancsak az 
amerikai magyarok beszédéből emel ki példákat: nem gondolják, hogy mennyi pénzt fognak bekapni 
(’nem gondolják, hogy mennyi pénzt fognak kapni’), eldolgozta az egész napot ’végigdolgozta az egész 
napot’. Bartha részleges, illetve hiányos rendszerelsajátításról és kontaktushatásról beszél a fenti példák 
kapcsán (BARTHA 1999:118).

Ahogyan az igekötők használatában esetenként zavar támad, illetve a beszélő nem az odaillő igekö-
tőt használja, úgy a viszonyraggal ellátott névmások egy részénél is megfigyelhető ez a bizonytalanság, 
illetve téves használat. Andrić Edit ezzel kapcsolatban így vélekedik: „Gyakran a szerb szerkezetek 
hatására, éspedig leginkább az igevonzatoknál tévednek a diákok, de a névszóvonzatok is előfordulnak 
néha. A vonzatstruktúrák döntően meghatározzák a mondatszerkesztést. Nehezen meghatározható és 
törvényszerűségekkel nem definiálható jelenséget képeznek, de az egyes igék, névszók jelentéséből, 
struktúrájából sem adódnak közvetlenül. A szerbben gyakran más bővítménnyel egészülnek ki, mint 
a magyar ekvivalenseik, ezért ez gyakran interferenciajelenségekhez vezethet” (ANDRIĆ 2004: 260). 
Göncz Lajos vizsgálatának eredményei azt mutatják, hogy a magyarországi adatközlők mindhárom, a 
vizsgálatban felkínált mondatvariáns közül nagyobb arányban választották a redundáns névmásokat 
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tartalmazó mondatokat, mint a vajdasági magyar anyanyelvű adatközlők (GÖNCZ 1999: 177–179). 
Göncz a jelenséget Lanstyák–Szabómihály magyarázataival összhangban (LANSTYÁK – SZABÓMIHÁLY 
1997: 124–127) azzal indokolja, hogy a vajdasági magyar beszélők kisebbségi létükből kifolyólag foko-
zottabban törekednek az evidensen nem sztenderd formák kerülésére. Gyerekek esetében a fokozott 
normakövetés valószínűleg kisebb mértékben jelenik meg.

(3)
– ...később jött vala] ez kecske vagy ] kecske, oszt szétvágta neki] szóval odadta neki a zollót oszt 

szétvágta a hálót a zember... 7Ú98F
– ...jött egy bakkecske, aki aki kiszabadította neki... Ú103F
– ...segítség után kiáltott. 3SZ93F
– ...jöttek még másik gyerekek, ö és megosztották együtt a banánokat. Ú105N

Az első esetben a neki redundáns eleme a magyar mondatnak, de a mondat szerb megfelelőjében 
szerepelnie kellene egy olyan elemnek (mu), amelynek a magyar megfelelője a neki, tehát szerkezeti 
fordításról beszélhetünk ennél a példánál. A második esetben pedig téves jelentést tulajdonított a beszé-
lő ugyanennek a szónak, ’őt’ jelentésben szerepelteti.

Ide tartozik Bartha Csilla szlovákiai magyar beszélőktől származó példája: hív neki telefonon ’felhív’ 
(BARTHA 1999: 117). Tehát a neki ebben az esetben is ’őt’ jelentésben szerepel.

2.3. Nyelvi hiány
A nyelvben előfordulnak olyan nyelvi elemek, amelyek széles szemantikai mezejüknek köszönhe-

tően több struktúrába is beilleszthetők. Az igék közül ilyen a van, csinál, tesz stb. Azok a beszélők, akik 
szűk szókinccsel rendelkeznek, vagy szókincsük elemeit nem mindig sikerül megfelelően aktiválniuk, 
az említett nyelvi elemeket hívják segítségül olyan esetekben is, amikor azok használata nem indokolt. 
Ezekben az esetekben beszélhetünk nyelvi hiányról. Adatközlőink néhány esetben a létige különböző 
formáival (van, lett) segítik mondanivalójuk megformálását, ha kissé tanácstalanok:

...szóval esett ki, oszt ö a fődön lett, lelte magát. 7Ú98F
Van egy folyosó az osztályunkhoz... Ú106F
...és aztán egy ember becsinálja a hálóba. 2SZ21N
...lettek rajta termések. 7Ú98N
...és mikor kivirágzott utána banán] banánok lettek. 3SZ93F
...megöntözték, lett rajta virág. 4SZ32F
Itt a # a fán lettek gyümölcsök. 4SZ55N
Majd ö kinőtt a termés, és banán lett. Ú105N
...és akkor lett egy ilyen banánfa.Ú106N
Ahogy öntözték a] épp egy] épp a kalóznak a sátorjánál öntözték a fát, addig öntözték, míg ki nem] 

míg banánok lettek belőle. 2Ú107FL
...és szép, szép virágok lettek rajta. 4M67N
...valami termés lett rajta... M71N
Abból ettek, és or] elefántorr meg fül lett rajtuk. 3SZ26L
...de hiába, megették má, és elefántok lettek. 3SZ93F
...azt hitték, hogy farkasok lettek. Ú106F
...és átalakultak, ilyen sárkány lett a fejük. 4M65F
...akkor itt farkasok lettek belőlük. 6M73F
...sárkányfejük lesz. M69F
Az elefánt helyett krokodilfejek lesznek helyettük. 7SZ42N
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3. Társadalmi háttér
Az újvidéki adatközlők mindkét olyan feladatnál, ahol a kognitív kompetencián, a kreatív gondol-

kodáson, az észlelt tényezők közötti kapcsolat kifejezésre juttatásán volt a hangsúly, magasabb értékeket 
értek el, mint a szabadkai, vagy a magyarkanizsai adatközlők. Emögött az eredmény mögött két tényező 
állhat: a nagyvárosi, impulzívabb környezet, illetve a magas fokú kétnyelvűség.

A szabadkai adatközlők beszédprodukciói nyújtották a legszínesebb képet mind gazdag szókincs, 
nyelvi kreativitás és jó kifejezőkészség, mind pedig nyelvi hiány, szegényes szókincs, sematikus kifeje-
zésmód tekintetében. A szabadkai és az újvidéki adatközlők szókincsének egyéb vizsgálatai is a szabad-
kaiak szókincsének gazdagságát mutatták ki (FUTÓ 2001; BENE 2009). Képletesen szólva Szabadkában 
benne van Magyarkanizsa és Újvidék is, vagyis olyan adatközlőink is vannak, akiket a kiegyensúlyozott 
kétnyelvűség jellemez, és olyanok is, akik a szerbórán kívül még nem beszéltek szerbül. Szabadka eseté-
ben nehéz olyan általános érvényű jellegzetességeket megfogalmazni, mint Magyarkanizsa és Újvidék 
esetében. A magyarkanizsai adatközlők nyelvhasználatát befolyásolja a település jellege: mezőgazda-
sággal és iparral foglakozó lakosság lakja a 27 000-es települést. A magyar nyelvhasználat tekintetében 
pedig Újvidék is egyértelműen jellemezhető: 300 000 lelket számláló szerbiai nagyváros, ahol a magya-
rok aránya 5%. A városi lét stimuláló ereje minden bizonnyal hatással van az újvidéki gyerekekre, emel-
lett pedig láthatóan tudatában vannak annak, hogy magyar nyelvhasználatuk tekintetében a vajdasági 
gyerekek között egyedi a helyzetük – ők használják a legkevesebbet a magyar nyelvet –, a pedagógusok 
hangsúlyozzák is ezt a „fogyatékosságukat”. Talán emiatt is teljesítettek olyan jól.

A beszédprodukciók vizsgálatának eredményeit két társadalmi jelenség tükrében érdemes értékel-
ni: a kétnyelvűség és a kisebbségi lét szempontjából. Míg a kétnyelvűség közvetlen hatásai legmarkán-
sabban a valódi kétnyelvű beszélők körében rajzolódnak ki, addig az anyanyelv kisebbségi nyelvként 
való jelenléte szélesebb körben nyomja rá bélyegét a régió nyelvhasználatára. Megfigyelhető a beszélők 
közvetlen környezetének nyelvi hiánnyal terhelt jellege: a mondatstruktúra, a szókincs szegénysége. 
Mindezek a jelenségek mélyebb gyökeret eresztenek akkor, amikor az anyanyelv kisebbségi nyelv, nem 
hivatalos államnyelv. Ebben az esetben a magyarországitól eltérő módon kevés olyan társadalmi elem 
van „kéznél”, amely motiválja a pontos nyelvi kefejezésmódot. A pontos kifejezésmód alatt azt értjük, 
amikor a beszélő a gondolatait, szándékait minél maradéktalanabbaul képes kifejezni A család nyelvi 
szerepe még sorsdöntőbb, mint ott, ahol többségi nyelv az anyanyelv. A kevés bővítmény, szinte csupasz 
predikatív szerkezetek használata a Bernstein-i korlátozott kód által irányított beszédprodukciókkal mutat 
hasonlóságot. Ezeknek a jelenségeknek a hátterében csak közvetetten állhat a kétnyelvűság, gyökerük 
nem elhanyagolandó mértékben a szűkebb (anya)nyelvi környezet hatásában keresendő.

4. Tervezési szempontok
A nyelvi tervezés elvi és módszertani struktúrájából kiindulva építhetjük ki azt az anyanyelvi neve-

lési stratégiát, amely a hatékonyabb kommunikációs készség kialakulásához vezethet. Ebben a tevékeny-
ségben fontos alapismeretet jelent a meglevő nyelvi, illetve nyelvhasználati jellegzetességek ismerete, 
valamint a jellemző nyelvi jelenségek okainak különválasztása. Más szóval mindazokat a nyelvi jelen-
ségeket, amelyek eltérnek a standard magyar nyelvtől nem írhatjuk egyértelműen a kétnyelvűség, vagy 
más esetben a környezet szegényes nyelvhasználatának számlájára. A kutatásból kiderül, hogy a szerb 
nyelvvel legintenzívebben érintkező, szűkebb értelemben is kétnyelvű magyar gyerekek nyelvhaszná-
latát ugyan fokozottabban jellemzik az interferenciás jelenségek, ezek a gyerekek mágis árnyaltabban, 
szabatosabban, lanstyáki értelemben (LANSTYÁK 2011) véve igényesebben fejezték ki magukat sok, 
túlnyomórészt egynyelvű környezetben élő szabadkai vagy kanizsai magyar gyereknél. Ez az eredmény 
is azt nyomatékosítja, hogy „egy közlemény valódi nyelvi igényessége a fogalmazás minőségén múlik, 
nem azon, hogy a beszélő a karambol vagy a bicikli szót k-val vagy g-vel ejtette-e. Valójában bármilyen 
nyelvváltozatban (...) lehet igényesen vagy igénytelenül fogalmazni” (LANSTYÁK 2011: 151).
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NYELVI VÁLTOZÓK A VAJDASÁGI 
MAGYAR NYELVI PRODUKCIÓBAN 

ÉS PERCEPCIÓBAN
n

Törteli Telek Márta1

n

A Kárpát-medencében a magyar nyelv az indoeurópai nyelvekkel érintkezik. 
Így a határon túli (Magyarországon kívüli) kétnyelvű beszélőközösségekben a magyar 
nyelv kontaktusváltozatait beszélik, melyek a két- vagy többnyelvű környezet hatását 
mutatják. Ez a tény a nyelvi variabilitás bizonyítéka. Vagyis a magyar nyelvnek több 
regionális változata van, és így többközpontú (plucentrikus) nyelv.

A magyar és más nyelvek kontaktusváltozatainak néhány szembeszökő sajá-
tossága a túláltalánosítás, az egyszerűsítés, a túlhelyesbítés vagy hiperkorrekció, a 
hiperpurizmus, a normatúlteljesítés, valamint a nyelvi lapszus és a nyelvi hiány. A 
nyelvi érintkezés következményeként direkt kölcsönszók, tükörszavak, tükörkifejezé-
sek, hibrid kölcsönszavak és tükörjelentések keletkeznek.

Kutatási problémánk a nyelvi érintkezésnek sokkal kevésbé kimutatható hatásai. 
Ilyenek például az ún. gyakorisági eltérések; amikor (rendszerint a másodnyelv hatására) 
a kétnyelvű beszélők statisztikailag gyakrabban (vagy ritkábban) használnak bizonyos 
nyelvi elemeket (változatokat), mint egynyelvű társaik. A nyelvi változó (Labov nyomán) 
olyan nyelvi egység, amelynek megvalósulási formája van; ezek a változó változatai. A 
változó változatainak előfordulása nyelvi és/vagy társadalmi tényezőktől függ.

A Kárpát-medencében hét ország (Ausztria, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szer-
bia, Szlovénia és Magyarország) magyar beszélőközösségeinél kérdőíves módszerrel 
felmérés készült a magyar nyelv állapotáról egynyelvűségi és különböző kétnyelvűségi 
helyzetekben, vagyis Magyarországon és a határon túli országokban. A nyelvhasznála-
ti szokásokat a következő nyelvi változók kapcsán vizsgálták: analitizálódás, szórend, 
redundáns névmások, kicsinyítő képzők, hasonlítás, feminizálás, többes szám haszná-
lata, helynevek ragja. Az egyetemes változók változatainak preferálásában jelentkező 
különbségek feltárására a valószínűleg, hogy, a -nók/-nők, a kell, legyen, a -ban/-ba, a 
-ba/-ban és a -t végű igék nyelvi változókra adtak példamondatokat.
Kulcsszavak: kétnyelvűség, nyelvi változók, variabilitás, kontaktusváltozat, 

komparatisztikai módszer

n

A két- és többnyelvűség története egyidős az emberiség különböző népcsoportjai érintkezésének 
történetével. A nyelvi érintkezés csak a múlt század utolsó évtizedeiben (az 1950-es években) került a 
tudományos érdeklődés homlokterébe. Előtte a kétnyelvűség megközelítése alapvetően nyelvészeti kiin-
dulású volt, miközben a jelenség társadalmi, pszichológiai, oktatási stb. vonatkozásai háttérbe szorultak. 
A nyelvek keveredésének kérdését, az érintkező nyelveknek főként a lexikonban tetten érhető hatása-
it vizsgálták, az átvételek különböző csoportjait osztályozták forma és jelentés szerint. A kontaktusok 
fonológiai, illetve szintaktikai vonatkozásai jóval kevesebb figyelmet kaptak.

1 Magiszter, osztálytanító tanár, Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola, Magyarkanizsa–Martonos, ttmarta@stcable.net.
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A nyelvészeti orientáltság végét Einar Haugen és Uriel Weinreich szintetizáló munkái jelentik 
1953-ban. Ettől számítva a bilingvizmus először Észak-Amerikában, később Európában és másutt is 
egyre inkább a tudományos figyelem középpontjába kerül.

A társadalmi két- vagy többnyelvűség gyűjtőfogalma azoknak a helyzeteknek, amikor is egyazon 
államalakulaton belül egynél több nyelvet használnak. A közösségi (kollektív) két- vagy többnyelvűség 
arra utal, hogy az azonos területen élő nyelvi csoportok különböző jellegű kapcsolataik révén érintkez-
nek egymással. Tehát a kétnyelvű beszélőközösség tagjainak részben rendezett, közösségi normák által 
„szabályozott” nyelvi gyakorlatát jelenti, vagyis nem kétnyelvűségi típus, hanem a szociolingvisztikai 
megközelítés számára az egyik legfontosabb vizsgálati keret (BARTHA 2005).

Ha megnézzük a világ nyelveinek területi megoszlását, a kétnyelvűség mint nyelvi elrendezés termé-
szetes volta – kiterjedtsége következtében – aligha vitatható. Minthogy a világ országainak legtöbbjében 
egynél több nyelv használatos, e nyelvi-etnikai változatosságot alapul véve az egynyelvűség az, amely 
speciális esetet jelent. Vagyis a két- és többnyelvűség semmiképpen nem kivételes, hanem természetes 
nyelvi helyzet.

„A stabil kétnyelvű közösségek megőrzik az általuk használt nyelveket, és ez annak tudható be, 
hogy a nyelvek funkcionálisan jól elkülönülnek. A kétnyelvűségnek nagyon ritka esete ez […] Sokkal 
gyakoribb ezzel szemben az instabil kétnyelvű közösség típusa, ahol a nyelvek használata nem különül 
el szabályszerűen egymástól, hanem átfedi egymást, aminek következtében a közösségek saját nyelvük 
használatáról áttérnek a másik (általában a környező) nyelv használatára. Ez utóbbi közösségek a nyelv-
csere folyamatát élik át” (KIEFER 2003: 366–367).

Ha az érdeklődés középpontjában az áll, hogyan válik az egyén kétnyelvűvé, miként marad az, 
milyen stratégiákat alkalmaz a nyelvelsajátítás folyamán, valamint a különböző kommunikációs hely-
zetekben, akkor az ún. egyedi (egyéni) kétnyelvűségről beszélünk (NAVRACSICS 2004).

Gyakori vélekedés, hogy a kétnyelvű szülők gyermekei nyelvi szempontból hátrányos helyzetűek. 
A megállapítás nem helytálló; mire ezek a gyermekek elérik az iskoláskort, a nyelvi fejlődés ugyanolyan 
szintjén állnak, mint egynyelvű kortársaik.

Két nyelv elsajátításának folyamata azonban különbözik attól, ahogyan egy nyelvet sajátítunk el. 
Három fő fejlődési szakaszt különböztetünk meg:

1. A gyermek kialakít egy szókincset, mely azonban mindkét nyelv szavait tartalmazza. Közöt-
tük ritkán fordulnak elő mindkét nyelv, egymásnak megfelelő, azonos jelentésű szavai.

2. Megjelennek a két- vagy többszavas mondatok, egy mondaton belül mindkét nyelv szavai 
szerepelnek. A nyelvkeveredés gyakorisága azonban rohamosan csökken.

3. A gyermek szókincse bővül, megjelennek az egymásnak megfelelő, azonos jelentésű szavak. 
Az eltérő nyelvtani szabályrendszer elsajátítása azonban még tovább tart; a gyermekek 
általában a negyedik életévükben érik el ezt a szintet (CRYSTAL 2003).

A kétnyelvűségnek több típusa ismeretes, melyeket szintén érdemes szemügyre vennünk. A 
hozzáadó (additív) kétnyelvűség esetében az egyén egy támogató társadalmi közegben még egy nyelv-
vel gazdagíthatja nyelvi repertoárját, anélkül, hogy anyanyelve kárát látná. Ilyenkor a második nyelv 
hozzáadása az első nyelvhez egy gazdagabb szociális, kognitív és nyelvi képességet eredményez. Ezzel 
szemben a felcserélő (szubsztraktív) kétnyelvűség esetében az egyik nyelv megismerése a másik nyelv 
fokozatos felcseréléséhez vezet (GÖNCZ 2004).

„A nyelvek függetlensége és egymástól való függőségének pszicholingvisztikai meghatározása az 
összetett és a koordinált kétnyelvűséggel kapcsolatos. A nyelvi jel és a szemantikai tartalom összefüg-
gései alapján az összetett kétnyelvű valószínűleg egy rendszerben szervezi a két nyelvet, míg az igazi 
koordinált kétnyelvű két egymástól elkülönült rendszerben” (NAVRACSICS 2004: 15).

A nyelvek elsajátításának egymáshoz való időbeli viszonyítása szempontjából megkülönböztetjük 
a gyermekkori (korai), a fiatalkori és a felnőttkori (kései) kétnyelvűséget. A gyermekkori kétnyelvűsé-
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gen belül pedig elkülöníthetjük egyrészt az egyidejű (szimultán), másrészt az egymást követő (szuk-
cesszív) kétnyelvűséget.

Gyakran a korai és a kései kétnyelvűség szakkifejezések a nyelvelsajátítás természetes vagy elsőd-
leges, illetőleg mesterséges, másodlagos jellegét jelölik. Skutnabb–Kangas a természetes és az isko-
lai/kulturális kétnyelvűségről beszél, Adler pedig a szerzett és a tanult kategóriapárt határozza meg 
(KIEFER 2003).

A pszicholingvisztikai megközelítés hívei a beszédprodukció és -percepció szintjét szétválasztva 
beszélnek kétnyelvűségről. Eszerint produktív kétnyelvű az, aki mind a két nyelven beszél is és ért is, 
szemben a passzív vagy receptív kétnyelvűséggel, amely esetében a második nyelvet csak érti az egyén 
akár írott formában, akár szóban (GÖNCZ 2004).

Kétnyelvű egyének diskurzusát hallgatva gyakran tapasztaljuk, hogy a beszélgetésben részt vevők 
időről-időre nyelvet, vagyis kódot váltanak. Gal szerint »a kódváltás társalgási stratégia, amelyet a 
csoporthatárok kijelölésére, áthágására vagy lerombolására használnak; arra, hogy megteremtsék, 
előhívják vagy megváltoztassák az interperszonális viszonyokat a velük járó jogokkal és kötelezettsé-
gekkel együtt« (WARDHAUGH 2002: 89). Többnyelvű közösségekben, többnyelvű kommunikációs 
szituációkban a kódváltás a nyelvi kapcsolat tükrözője.

A nyelvválasztást befolyásoló tényezők:
1. a beszélgetés résztvevői;
2. a szituáció;
3. a beszélgetés tartalma;
4. a beszélgetés mint szociális interakció funkciója stb. (KIEFER 2003).

Li Wei (1994) a kódváltás komplex jellegét hangsúlyozza, tehát a lingvisztikai tényezők mellett érzel-
mi, szociális, pszichológiai mozzanatok is szerepet játszanak a kódváltásban (NAVRACSICS 2004).

A többnyelvű közösségekben az egyes beszélők nyelvek közötti választása nem véletlen döntéseken 
alapul, hanem bizonyos mintákat, szabályszerűségeket követ (BARTHA 2005).

Wardhaugh kétfajta kódváltást különböztet meg. „Helyzetnek megfelelő kódváltásról akkor van 
szó, amikor a használt nyelveket a beszélők aszerint a helyzet szerint váltogatják, amelybe belekerül-
nek: bizonyos helyzetben az egyik nyelvet, a másikban egy másikat használnak […] Amikor a téma 
megváltozása kívánja meg a használt nyelv megváltoztatását, metaforikus kódváltásról beszélünk […] 
a kód megválasztása sajátos színezetet ad annak, amit a témáról mondanak […] a beszélők tényleges 
szavaikon túlmutató információk hordozására alkalmaznak bizonyos nyelveket […], hogy meghatá-
rozzák a társadalmi szituációt” (WARDHAUGH 2002: 92–93). A kódváltás ugyanakkor mindenképp 
pragmatikai vonatkozású, vagyis kontextusfüggő.

Struktúráját tekintve a kódváltás magában foglalhat egy szót, egy állandósult szókapcsolatot, ille-
tőleg kifejezést, s egy vagy több mondatot.

A mondaton kívüli kódváltás a legminimálisabb szintaktikai kötöttségekkel jár; használatához a 
második nyelvbeli minimális kompetencia is elegendő. A mondatok közötti váltás tagmondat- vagy 
mondathatáron jelenik meg; a második nyelven is nagyobb folyékonyságot követel. A legproblemati-
kusabb típus a mondatokon belüli kódváltás, mert a beszélő itt véthet leginkább vagy az egyik, vagy a 
másik nyelv szabályai (szórend) ellen. Ez a kódváltási típus csak olyan beszélőkre jellemző, akik mind-
két nyelven magasabb kompetenciaszinttel rendelkeznek (BARTHA 2005).

Az egynyelvű emberek igen kritikusak a kódkeverést illetően. Sőt gyakran használnak lekicsinylő 
megjegyzéseket az észlelt eredmények jellemzésére. A jelenségnek ez az elutasítása súlyos félreértésről 
tanúskodik. A társalgási kódkeverés nem csupán két nyelv véletlenszerű keverése lustaság, tudatlanság 
vagy mindkettő miatt. A társalgópartnerektől éppen hogy a két nyelv és a közösségi normák alapos 
ismeretét kívánja meg. Ezek a normák írják elő, hogy így használják a két nyelvet, hogy a társalgás 
résztvevői kifejezhessék ismerősségüket vagy szolidaritásukat.
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A Kárpát-medencére történetileg a soknyelvűség jellemző. A magyar kisebbségi kétnyelvűség terü-
letileg és történetileg tagolódik. A határon túli magyar anyanyelvűek csoportjai:

1. Történelmi kisebbség; ide tartoznak azok, akik a trianoni békeszerződés megkötése óta 
a történelmi Magyarországtól más országhoz elcsatolt területeken élnek. Ez az őshonos 
magyar kisebbség eredeti lakóhelyén él évszázadok óta.

2. Az elvándorló magyarok főként Nyugat-Európába, Amerikába, Kanadába és Ausztráliába 
települtek.

A Kárpát-medencében a magyar nyelv az indoeurópai nyelvekkel érintkezik. Így a határon túli 
kétnyelvű beszélőközösségekben a magyar nyelv kontaktusváltozatait beszélik, melyek a két- vagy több-
nyelvű környezet hatását mutatják. Ez a tény a nyelvi variabilitás bizonyítéka. Ha egy nyelv több regio-
nális (nemzeti) változatának is öntörvényű és önálló formája van, akkor többközpontú (plucentrikus) 
nyelvről szokás beszélni (CLYNE 1992).

A magyar és más nyelvek kontaktusváltozatainak néhány szembeszökő sajátossága ismeretes. A 
kétnyelvű beszélő ösztönös nyelvi tudásának elégtelensége kiváltó oka lehet olyan jelenségeknek, mint 
a túláltalánosítás (a nyelvtani szabályoknak saját érvényességi körükön kívül való alkalmazása), az 
egyszerűsítés (bonyolultabb nyelvtani szabályok alkalmazásának elmulasztása), a túlhelyesbítés vagy 
hiperkorrekció, a hiperpurizmus (az idegen szavak túlzott kerülése következtében saját alkotású szavak 
használata), a normatúlteljesítés valamint a nyelvi lapszus (egy szó vagy nyelvtani forma felidézésének 
képtelensége) és a nyelvi hiány. A nyelvi érintkezés következményeként direkt kölcsönszók, tükörsza-
vak, tükörkifejezések, hibrid kölcsönszavak és tükörjelentések keletkeznek (FENYVESI 2005).

A „nyelvi érintkezésnek azonban sokkal kevésbé kimutatható hatásai is vannak. Ilyenek példá-
ul az ún. gyakorisági eltérések; amikor (rendszerint a másodnyelv hatására) a kétnyelvű beszélők 
statisztikailag gyakrabban (vagy ritkábban) használnak bizonyos nyelvi elemeket (változatokat), mint 
egynyelvű társaik […] A nyelvi változó olyan nyelvi egység, amelynek megvalósulási formája van; ezek 
a változó változatai. A változó változatainak előfordulása nyelvi és/vagy társadalmi tényezőktől függ” 
(CSERNICSKÓ 2004: 477).

1996-ban a Kárpát-medencében hét ország (Ausztria, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Jugoszlávia, 
Szlovénia és Magyarország) magyar beszélőközösségeinél egy egységes szempontrendszer alapján leve-
zetett terepkutatás keretében kérdőíves módszerrel felmérés készült a magyar nyelv állapotáról egynyel-
vűségi és különböző kétnyelvűségi helyzetekben. A vizsgálatot Kontra Miklós kutatásvezető, Lanstyák 
István, Péntek János, Szilágyi N. Sándor, Vörös Ottó, Szépfalusi István és Göncz Lajos végezte. A nyelv-
használati szokásokat a következő nyelvi változók kapcsán vizsgálták: analitizálódás, szórend, fölös-
leges névmások, kicsinyítő képzők, hasonlítás, feminizálás, többes szám használata, helynevek ragja. 
Az egyetemes változók változatainak preferálásában jelentkező különbségek feltárására a valószínűleg, 
hogy, a -nók/-nők, a kell, legyen, a -ban/-ba, a -ba/-ban és a -t végű igék nyelvi változókra adtak példa-
mondatokat (GÖNCZ 2004). A kutatási eredmények alapján egyértelművé vált, hogy az anyaországi 
nyelvhasználat minden kétnyelvű régióhoz viszonyítva standardabb.

A magyar nyelv egyik közismert sajátossága a tömörítő hajlam. A magyarban többnyire összeté-
telek (összetett vagy képzett szavak) használatosak, amikor az analitikus nyelvekben széttagoló szerke-
zetek (két- vagy többtagú kapcsolatok) a megszokottabbak. Ugyanakkor a magyarra kevésbé jellemző 
tömörítéssel ellentétes tendencia, a széttagolás vagy analitizálódás is kimutatható a magyar nyelvben 
a környező indoeurópai nyelvek hatására. A szintetikus és analitikus szerkezetek általában nem úgy 
állnak egymással szemben, mint „helyes”–„helytelen” változatok. Azonban a széttagoló formákat a 
nyelvművelők idegenszerűbbnek, kevésbé „magyarosnak” tartják.

Magyarországon csak az általános indoeuropeizmus serkenti az analitizáló tendenciát, a többi 
régióban ehhez társul állandó nyelvi kontaktus formájában a többségi – szintén indoeurópai – nyelv 
széttagolást erősítő hatása. Mindez indokolttá teszi azt a feltevést, hogy a kétnyelvű beszélőközösségek-
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ben kifejezettebb a széttagoló nyelvi megoldások preferenciája az egynyelvű közegben élő magyarok 
nyelvhasználatához viszonyítva (GÖNCZ 2000).

A terepkutatás eredményei az adott hipotézist igazolták. Az analitizálódási tendencia a kétnyelvű 
környezetben élő magyaroknál átlagosan majdnem 13%-kal erősebb, mint az egynyelvű magyarországi 
magyaroknál. A szórendi hatást két típusváltozó kapcsán vizsgálták. Az első a jelzői értékű hátravetett 
határozók használatával, a másik a segédige és a főnévi igenév szórendjével kapcsolatos. Az egynyelvű 
csoport nem különült el egyértelműen a kétnyelvűek csoportjaitól, ami nem igazolta a kutatók feltevé-
sét, hogy a magyarországiak nyelvhasználati szokásai a vizsgált jelenségeket illetően „magyarosabbak” 
a kétnyelvűekénél (GÖNCZ 2004).

A mondattani kölcsönzés jellegzetes példája a női foglalkozásneveknél jelentkező ún. feminizálás. 
Bár egyes, nőkhöz kötődő foglalkozásnevek a magyarban is mindig -nő utótagot kapnak (pl. mosónő, 
óvónő), mások – főként, ha a beszédhelyzetből vagy a szövegösszefüggésből világos, hogy nőről van 
szó – rendszerint generikus (azaz -nő utótag nélküli) formájukban használatosak (pl. kalauz, sportoló). 
Ezzel szemben a szláv nyelvekben – amelyek három nyelvtani nemet különböztetnek meg – a nemre 
való utalás kötelező, s ez a tény befolyásolhatja a -nő utótagú formák előfordulási gyakoriságát a magyar 
nyelv határon túli változataiban (FENYVESI 2005).

„A magyarországiak nemcsak a kétnyelvűek összesített eredményeihez és a Kárpát-medencére 
kiszámított átlaghoz, hanem minden vizsgált régióhoz viszonyítva is statisztikailag jelentősen ritkáb-
ban fogadják el a feminizált változatokat” (GÖNCZ 2004: 114).

A másodnyelv hatásai közül a kicsinyítő képzős formák gyakoribb használatát is megemlíthet-
jük. A kicsinyítés a magyar nyelvben sem számít szubstandardnak, de ritkábban fordul elő, és gyakran 
idegenszerűen hat (FENYVESI 2005).

A kétnyelvű csoportok átlagosan 12,2%-kal gyakrabban részesítik előnyben ezeket a változatokat az 
egynyelvű csoportnál. Vagyis a kapott eredmények a kontaktushatást valószínűsítik (GÖNCZ 2004).

Mivel a magyar nyelvben a tárgyas ragozásnál névutó jelöli a tárgyat, azt redundáns volta miatt 
elhagyják. Így a tárgyként álló személyes névmások és a mutató névmások használata csak akkor indo-
kolt, ha értelmi hangsúly esik rájuk, hangsúlytalan helyzetben helytelennek minősül. Az indoeurópai 
nyelvekben nincs tárgyas ragozás, így a nyelvtani tárgyat explicite ki kell fejezni. Emiatt feltételezték, 
hogy a redundáns névmások gyakoribbak a kétnyelvű beszélőközösségben, mint az egynyelvű magyar 
környezetben (HORVÁTH 2008).

A kapott adatok alapján a régiók három csoportja jelentősen elkülönül egymástól: a redundáns 
névmásokat leggyakrabban Kárpátalján fogadják el, a másik csoportot a Felvidék, Erdély, Ausztria és 
Magyarország képezik, míg a legritkábban a Muravidéken és a Vajdaságban használatosak. Eszerint a 
különbségek valószínűleg elsősorban nem nyelvi kontaktusok eredményei.

A hasonlítás kifejezésére a magyar nyelvben és a legtöbb magyar nyelvjárásban a -nál, -nél tolda-
lék használatos, de egyes nyelvjárásokban a -tól, -től változat is gyakori. A nyelvművelő irodalomban 
általában helytelenítik a -tól, -től ragot. Használatát pl. a vajdasági magyaroknál erősíti a szerb nyelv (az 
od elöljárós szerkezet) hatása. Hasonló hatás azonban a többi indoeurópai nyelv részéről is elvárható. A 
kutatási eredmények mégsem támasztják alá a feltételezést, miszerint az egynyelvű csoportnál, a kétnyel-
vű csoportokhoz viszonyítva, jelentősen nagyobb a standard változatok aránya (GÖNCZ 2004).

Mindegyik szerző kitér arra a különbségre, amely az egyes és a többes számú alakok használata 
között észlelhető. A magyar nyelvben a mennyiségjelző után a jelzett szó általában egyes számban áll, 
továbbá a több azonos vagy hasonló darabból álló dolgok sokszor egyes számban szerepelnek, szemben 
az indoeurópai nyelvekkel. A többségi nyelvek hatására azonban a kétnyelvű beszélők nyelvhasználatá-
ban gyakrabban találkozunk többes számú alakokkal (pl. fájnak a lábaim) (FENYVESI 2005).

A kontaktushatás az egyes, ill. többes számú változatok választási arányában csak a tendencia szint-
jén jelentkezett. Vagyis nem igazolódott be a feltevés, miszerint a kétnyelvű minta adatközlői statiszti-
kailag jelentősen gyakrabban preferálják a többes számú nyelvi formákat.
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A helynevek ragjait tekintve releváns szabályszerűség, hogy a történelmi (1920 előtti) Magyaror-
szág határain belül található ország-, tájegység-, város- és községnevek általában külviszonyragokat, 
míg az ezen kívüliek belviszonyragokat kapnak. A kutatási eredmények szerint a kétnyelvű közegben 
a nyelvi változó változatainak preferálásában mutatkozó módosulat nem a többségi nyelv hatására jött 
létre, vagyis nem a másik nyelvből való kölcsönzésről, hanem nyelven kívüli, mélyebb okok, észlelés-
beli, kognitív funkciókban bekövetkezett változások tükröződnek a nyelvben.

Az egyetemes (E) változók (a valószínűleg, hogy, a kell, legyen, a -ban/-ba, a -ba/-ban és a -t végű 
igék) esetében a kutatók hipotézisével csak a vajdasági eredmények nincsenek összhangban, az összes 
többi régióban gyakoribb a megbélyegzett változatok preferálása (GÖNCZ 2004).

A magyarországi standard dialektus normájának a többi változat normája fölé helyezése – kisebbségi 
helyzetben nagyobb károkat okozhat, mint az anyaországban. „A határon túli nyelvváltozatok létéhez, 
fejlődéséhez szükséges nem túlzó szemléletváltások, esetleges egészséges kompromisszumkészségek 
nagyban meghatározzák a magyar nyelvtudomány jövőjét” (DOMONKOSI–LANSTYÁK–POSGAY 
2007: 241). Az anyanyelvi nevelés során a köznyelv központi szerepe mellett a nyelvi változatosság 
tényét, szerepét és társadalmi összefüggéseit is tudatosítanunk kell tanítványainkban.

A kétnyelvűségnek és kísérő jelenségeinek megítélése igen változatos. A purizmus mozgalmának 
képviselői – a nyelvi tisztaságot szem előtt tartva – helytelenítik az ilyen típusú nyelvhasználatot. Azon-
ban felvethetjük nekik azt a kérdést, hogy ki a tökéletes anyanyelvi beszélő. A szociolingvisztika szerint 
ugyanis nincs helyes és helytelen nyelvhasználat. Ha a nyelv csak egy változatban élne, nem lennénk 
képesek arra, hogy nyelvhasználati választásunkkal kifejezzük társadalmi hovatartozásunkat, verbális, 
végeredményben társadalmi flexibilitásunkat. Ha tehát egy nyelven belül elfogadjuk a nyelvváltozatokat, 
akkor nem beszélhetünk egy adott nyelv ideális beszélőjéről, hiszen az elképzelhetetlen, hogy valaki a 
nyelvének összes változatát ismerje és aktívan használja is. Ha viszont nincsen ideális egynyelvű, nehéz 
elképzelni olyan kétnyelvűt, aki mindkét (esetleg több) nyelvét anyanyelvi kontroll alatt tudja tartani.

Ebben a szellemben mondhatjuk, hogy a kétnyelvű beszélőkben tudatosítanunk kell anyanyelvünk 
törvényeit, de mindemellett a pozitív diszkrimináció tekinthető elfogadottnak ilyen esetben.
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A VÁR BE- ÉS VISSZAVÉTELE
A történelmi múlt elbeszélésének stratégiái
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n

A dolgozat a történelmi múlt elbeszéléslehetőségeinek, azaz a történelmi narratíva 
konstruktív összetevőinek műfajtörténeti kutatásába nyújt betekintést a magyar iroda-
lom alakulástörténete perspektívájából. Azt vizsgálja, hogy miként írhatók le a törté-
nelmi elbeszélést konstruáló tényezők egy hagyományos értelemben vett és egy új 
szempontú műfajdiskurzus értelmében.

A hagyományos értelemben vett műfajkonstituáló elemek közül a sorsfordító 
(a nemzet sorsát megváltoztató) történelmi esemény megjelenítésének tartalmait és 
komponenseit emeli ki, amikor az igen gyakori várbevétel és -visszavétel elbeszélésé-
nek változatait vizsgálja a magyar későbarokk regény jelenségeitől a legújabb magyar 
irodalomban megnyilvánuló történelmi fikciós próza változataiig.
Kulcsszavak: történelmi narratíva, hagyományos és mai értelemben vett 

történelemelbeszélés, a vár be- és visszavétele, magyar késő barokk, 
XIX. századi történelmi regény, jelenkori történelmi fikciós próza

n

A magyar történelmi regény jelentésköre az eposzi mint organikus világállapot újrateremtésének 
egyetemes regénykonstruáló elve, és az európai mintákra mutató szemléletek mellett a magyar histó-
riás énekhagyomány és regekultusz örökségét, a történetírásnak mint tudományos diszciplínának a 
történéses prózával szinkron törekvéseit, valamint a nemzeti önidentifikációs igény múltra irányuló, a 
nemzet jövőképét érintő aktuális kérdésfeltevéseit szublimálja.

A műfajok párbeszéde, eggyé olvadása, keveredése, egymásba történő átfejlődése természetszerű 
folyamatnak tekinthető a rendszerben. Az eposz az európai irodalom számos történéses műfajának 
teremtő elvei között szerepel: az európai kultúra alapja. A regénnyel folytatott diskurzusa a magyar 
műfajtörténeti alakulásrendben naiv, illetve ősformájának hiánya miatt érdemel külön figyelmet. Az 
eposzi beszédmód karakterjegyeit (többnyire külsőségeit) számos jelentős és kevésbé jelentős író alkal-
mazta „idegen anyag”-ra a XVIII–XIX. század fordulópontján (pl. Pálóczi Horváth Ádám: Hunnias, 
1787), nagy költőink (Csokonai, Vörösmarty, Arany etc.) állították fel terveit (Árpádiász, 1795–1800), 
teremtették meg XIX. századi formáját (Zalán futása, 1825), illetve folytattak termékeny/kurdarcos 
(Csaba-trilógia) küzdelmet vele. Noha mindezek a művek sokat merítettek az ősműfaj eszköztárából, 
lényegileg nagyon messze kerültek tőle: az organikus világállapottól való eltávolodás folyamatában első-
sorban az értési horizont, a kifejezett világkép távolság nélküli, állapoton belüli átélhetősége veszett el. 
Ezért a magyar naiv eposz „közeg nélküli” létrehozására tett kísérletek tervek, töredékek maradtak, vagy 
megváltozott eredeti funkciójuk. Imre László hívja fel a figyelmet a Zalán futása lírai jellegére, illetve 
arra a paradox momentumra, miszerint a témával és a formával évtizedekig küzdelmet folytató Arany 
„a homéroszi-vergiliuszi eposz kellékei közül igen keveset vesz át, sokkal többet csúfol ki Az elveszett 
alkotmány-ban és A nagyidai cigányok-ban” (IMRE 1996: 147).

1 Docens, Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék, erikazambo@eunet.rs.
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Minthogy az eposz ontológiai státusa kétségessé vált a XIX. században, a nemzet önidentifikációs 
igénye a történelmi regény formájában hívta életre a helyettesítés alakzatát. Az eposzi tartalmak átválla-
lásának lehetősége az, ami magyarázatot ad arra a jelenségre is, miszerint a diakron műfaji alakulásrend 
bizonyos szakaiszaiban egyes – olykor kevésbé jelentős – művek is paradigmatikus jelentőségű mozza-
nattá válhattak. E művek (pl. Mészáros Ignác Kártigámja [1772], Dugonics András Etelkája [1788]) 
ugyanis az epikai műfajsor alakulásrendjében először jelenítenek meg – áttételesen vagy közvetlenül 
– tartalmakat a nemzeti lét jelentésköréből: teremtik meg a nemzeti tér fogalmát (pl. Erdély), illetve 
teszik az eseménysor alapmozzanatává a világtörténelem egyik szubjektuma, a magyar nemzet születé-
sét (Vörösmarty, Arany vagy Jókai eposzi hősei is a születő nemzeti közösség héroszai). Ennek a míto-
szi indíttatású történéses prózának (illetve verses epikának) a befogadásához, olvasói újrateremtéséhez 
már nincs szükség a távlatot kizáró organikus létállapotra. „A XVIII. század második felének és a XIX. 
század első felének eposzaiból tehát bizonyos törekvések (e nemzet jövőre érdemes voltának a múlttal 
való demonstrálása) átkerülnek a történelmi regénybe, természetes azonban, hogy csak igen korláto-
zott számú formai elem módosult továbblétezésének kíséretében. A kérdés az új műfaj, a történelmi 
regény felől úgy vetődik fel, hogy mivel az új műfajok többnyire egy vagy több régi műfaj transzfor-
mációjaként jönnek létre, a magyar történelmi regény esetében nagyobb a súlya az (antik s az időben 
közvetlenül előtte járó magyar) eposzi hagyománynak, mint az orosz vagy a francia történelmi regény 
esetében.” (IMRE 1996: 144.)

A magyar történelmi regényt előhívó műfaji előzmények között két olyan műforma is található, 
amely hiányzik a nyelv- és irodalomközi vonzatként jelölt nyugati irodalmakból (mint amilyen a scotti, 
a hugói, a dumas-i regényírói tradíció), ezért specifikusan csak a magyar történeti fikciót konstruáló 
tényezők között tartjuk számon transzformációikat. Ugyanakkor mindkettő létrejöttében kimutatha-
tó az eposzi hagyomány. Az egyik a históriás ének, a másik a rege műfaja. Az előbbi mint folyama-
tosan megtörténő esemény alkotói és olvasói szférákban egyaránt kifejtve hatását – „a históriás ének 
mint történelmi regényíróink olvasmánya” – vált műfajteremtő komponenssé, pl. a Zrínyi-eposzban, 
mely „eposzi rangra emelt históriás ének” (IMRE 1996: 141). A históriás éneket új műfajjá szublimá-
ló barokk eposz az egyik legjelentősebb formabontó és -alkotó tényező a magyar történelmi regényig 
vezető sorban.

Szajbély Mihály a történelmi tárgyú művészi prózát létrehozó műfaji „ötszög” (novella, rege, monda, 
naiv eposz, történetírás) specifikus mozzanataként vizsgálja a regét (SZAJBÉLY 1999: 425). A német 
nyelvterület analóg jelenségeire (Veit Weber2 „sage”-műfaja és a Grimm-testvérek3 mondagyűjteménye) 
hivatkozva értelmezi műfaji összefüggéseiket. A Kisfaludy-regék mintájának tartott német „sage”, Veit 
Weber műfaja nem teljesen analóg a magyar formával, míg az azonos névvel jelölt Grimm-mondák 
(Deutsche Sagen) ismét más komparatív lehetőséget vetnek fel. Weber alkotásai „romántos történet”-ek, 
míg a Grimm-gyűjtemény darabjai a mese világától elkülönülő „történetibb” monda műfaját mutatják 
be. A XIX. század eleji novellához vezető alakulásrendet vizsgálva a magyar történeti jellegű művészi 
próza alakulástörténetét tárjuk fel. A diakron sor mondai-regei alapokra épül. A mondai anyag a klasz-
szikus történeti novellához, míg a rege annak „romántos” változatához, a románcos beszédmódhoz áll 
közelebb. Másrészt valamennyi értelmezett műfajmodell leírásának kiindulópontja a mitikustól való 
elmozdulás fokának meghatározása, azaz a vizsgált forma és az eposzi világkép közötti távolság mint 
konstruktív tényező bemérése. Minél nagyobb a távlat a mitikus-mesei történéses forma és a vizsgált 
műfaj között (pl. monda, rege) annál közvetlenebb előzményei a (történelmi) novellának, amely a XIX. 
század első évtizedeiben többször nemcsak terjedelmi, de narratív formái révén sem különíthető el a 
(kis)regénytől. A befogadói rekonstrukció során egyes művek (pl. Kisfaludy Károly Tihamér [1825] című 

2 WEBER, Veit 1787. Sagen der Vorzeit. Berlin [WÄCHTER, Leonhard: Sagen der Vorzeit, von Veit Weber. Berlin, Maurer 
Bd. l. 1788]. http: // zs.thulb.uni.jena.de/recive/jportal_jparticle.00002965. Letöltve: 2011. 7. 28.

3 GRIMM, J.–GRIMM, W. [1.] 1816., [2.] 1818. Deutsche Sagen. Berlin
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történelmi novellája) esetében a regényszerűség karakterisztikái és a novellai imperatívusz egyaránt 
hatásmozzanatként jelölhetők.

A történelmi regénynek a történetírással mint tudományos diszciplínával való kapcsolata termé-
szetszerű, evidens. XIX. századi alakulástörténetében ez az összefüggés a két paradigma közötti határ-
módosulás és -elmosódás sajátosságát hívta életre. Már a korabeli recepcióban tért nyert a történetírás 
és a művészi próza különbözőségéről folytatott polémia (pl. Bajza József művészi öntörvényűségről 
alkotott szemlélete Eötvös József regényelméletével állítható szembe4). Történetírói munkák (pl. Virág 
Benedek Magyar Századokja) a tudomány nyelvétől eltávolodva a regényszerűség karakterisztikáinak 
felelnek meg, míg pl. Dugonics Etelka című regénye a tudományos próza aspektusait is érvényesíti. 
„Történetírás és irodalom ilyen jellegű és mértékű közeledésére azért kerülhetett sor, mert közös volt a 
cél, a nemzet sorsának aktív befolyásolása a nemzeti múlt népszerűsítésének, a nemzeti identitás erősí-
tésének jegyében” – írja Szajbély Mihály (SZAJBÉLY 1999: 434). Hasonló példákat emel ki irodalmunk 
alakulásfolyamatainak rendszeréből Szegedy-Maszák Mihály is: „Kérdés például, ha az erdélyi emlék-
iratírók munkáit irodalmunk részének tekintjük, miért rekesztjük ki abból a XIX. vagy akár a XX. száza-
di történetírást. Vajon nincs-e helye politikai szónoklatoknak a reformkor, vagy a Cassandra-levélnek 
az 1860-as évek irodalmában, s nem olvasható-e Szalay László befejezetlenül maradt Magyarország 
története vagy Horváth Mihálynak Rajzok a magyar történelemből címmel 1859-ben Hatvani álnéven 
megjelent könyve éppúgy az irodalom rendszerének alkotójaként, mint Arany nagykőrösi balladái, 
Kemény regényei s Az ember tragédiája? (…) Az elbeszélés vizsgálata (narratológia) egyértelműen azt 
bizonyítja, hogy a történetírás szerkezeti sajátosságai jórészt hasonlítanak a regény fölépítésének alapel-
veire. Ha pedig ez így van, akkor több figyelmet kell szentelnünk a kitaláltság (fikcionalitás) egyáltalán 
nem könnyen egyértelműsíthető fogalmának” (SZEGEDY-MASZÁK 1995: 21–22). Az irodalomtörté-
nész véleménye szerint mindez nemcsak arra mutat rá, hogy nem húzhatók merev határok az iroda-
lom és más beszédmódok, líra és regény között, de a funkcionalitásról és az esztétikai autonómiáról 
alkotott elképzeléseinket is át kell gondolnunk. A történelmi regény fogalmi mátrixának meghatáro-
zása közben nem hagyhatjuk figyelmen kívül Török Lajos A történelem félreolvasása (Jókai Mór: Erdély 
aranykora) című tanulmányának a témával összefüggő nagyon fontos észrevételeit. A történetírásnak 
a szépirodalom felé való elmozdulását a diszciplína alapvetően narratív természetével magyarázza: 
„a diszkurzivitás mechanizmusaival képes csupán a múlt megjelenítésére”, azaz „a történetszerűség 
nyelvi alapon szerveződő koherenciaképző elvei segítségével tud a történelemről kijelentéseket tenni” 
(TÖRÖK 2001: 249).

Bajza a történelmi regény műfaji kvalitásait nem tartja a „históriai, azaz oklevelekkel bebizonyít-
ható igazság” (BADICS 1881: 38–39) függvényének. Arany János az „utánképzett múlt”5 esztétikai elvét 
vallja a kérdésben, éppúgy mint Kemény Zsigmond, akinek történelmi regényeire is a történelemelem-
ző beszédmód és krónikaszerűség jellemző. Eötvös regényszerű, hiteles korrajzot vár el ettől a regény-
típustól és saját műveiben is erre, a dokumentatív megközelítésre törekedett. Jókai Mór történelmi 
regényei épp ez utóbbi elv hiánya miatt maradnak kívül a hagyományos regénytipológiai szemléletek 
képviselői – még jelen kori monográfusai is, köztük Nagy Miklós (NAGY 1999: 18) vagy Imre László 

4 „Máig is vitás kérdés az aesthetikában, mennyire szabad a költőnek eltérnie a történettől. Gaal idejében költőink 
jórészt a Bajza-nézetet vallották, ki a »Regény-költészetről« írott cikkében többek között azt mondja, hogy »még akkor 
is mindőn a költő tiszta történeti tárgyat veszen költeménye alapjául, nem kívánunk tőle históriai, azaz oklevelekkel 
bizonyítható igazságot, költőnél a históriai faktum mindig mellékdolog«; a továbbiakban legfeljebb valószínűséget 
kíván. Később, mikor Jósika regényeit mind jobban eltérni látták a történeti regény fogalmától, többen felszólaltak. Ha 
a Bajza történetet mellőző elve, mely mindent alárendel a költői érdeknek, szélsőség volt, ugyanaz, csakhogy ellenkező 
oldalon az Eötvös és a Szépirodalmi Figyelő elmélete is, melyek szerint a történelmi regény alig volna egyéb regényes 
korrajznál…” (BADICS 1881: 38-39)

5 A történelmi múlt esztétikai érvényű újraírását jelenti. Arany és Kemény nézete a múlt történéseihez való szükség-
szerű igazodás mellett a művésziség, az esztétikai önelvűség teremtő elvét is kiemeli. (BÉNYEI 1999a)
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(IMRE 1996: 148–149) – alkotta hivatalos kánonokon. Ezen okokból kifolyólag „történelmi regényei-
nek históriai levegője hamis”, „ferde képet fest” bizonyos történelmi korokról, „nem tudja a valóságot 
a képzelettel összebékíteni”, „nem is nagyon tudja magát beleélni régi korokba, hanem enged sokféle 
sablon (különcök, szerelmi végzet, zsáner humor) csábításának ahelyett, hogy nagyszabású, átgondolt, 
korának szóló képet adna a múltról” (TÖRÖK 2001: 243–244). Nagy Miklós Jókai-monográfiájában 
hasonló véleményt alkot: „a História az ő számára főként erkölcsi-nemzeti példák tárháza, amellett 
ezerszínű album” (NAGY 1999:18).

Az idézett vélemények azt mutatják, hogy a hagyományos irodalomtörténet-írás a történelmi regény-
ről úgy gondolkodik, mint az irodalmi prózának azon típusáról, melynek szerzője a valós tényeknek 
(eseményeknek) való megfeleltetés, a forrásmunkák elmélyült tanulmányozása és a meglelt filológiai 
forrásanyag kronológiai rendben való elrendezése révén fest „nagyszabású kép”-et valamely történel-
mi korszakról. A XX. század végi magyar történelmi regény a XIX. századi történeti fikcióval folytatva 
párbeszédet épp a fentiekben vázolt történetírói kvalitásokat negálja. Újraértelmezve, -írva ezt a hagyo-
mányt a Háy János, a Darvasi László, vagy a Láng Zsolt alkotta regény épp azt nyomatékosítja, miszerint 
a történelmi regény is szükségszerűen fikció, „ezerszínű album”, breviárium, amelyben a történelem 
megjelenítése („utánképzése”) nem tényeknek és kronológiai rendnek való megfeleltetést, hanem világ-
ról szóló beszédmódot, horizontot jelent. A kiemelt horizont azonban nem világszerű, hanem szöveg-
szerű tapasztalaton nyugszik. Bármilyen tudományos igényű forráskutatás, gesta, krónika, vagy más 
hiteles kútfő legyen is alapja, a történelmi regény megjelenítette történelmi tapasztalat intertextuális 
természetű. A Háy János Dzsigerdilenjéről (1996), vagy Láng Zsolt Bestiárium Transylvaniae. Az ég 
madarai (1997) című művéről megjelent kritikák többsége ezt a jelenséget emeli ki mint szövegalkotó 
eljárást: „[…] a »történetként« prezentált fikció textuális eredetekhez kötődik, s ezekre is mutat vissza” 

(KULCSÁR-SZABÓ 1999: 1286).
Török Lajos az Erdély aranykoráról (1852) alkotott negatív értékítéleteket fellebbezi meg a fentiek-

ben vázolt történelem-értelmezés szempontjai szerint. Amennyiben nem csak az „időstruktúráknak a 
természetes időrendhez illeszkedése”, a hozzárendelt „ok-okozatiság elve”, „az alakformálás illeszkedése 
a »történelmi személyiség« közmegegyezésszerű képéhez” és „a »háttérnarratívák« felőli verifikálha-
tóság” (TÖRÖK 2001: 250) képezi a történelmi regény lehetséges műfajalkotó elveit, értelmezhetővé és 
értékelhetővé válik a Jókai-regény széttört időstruktúrája, alakjainak a tematikai gócpontokhoz és nem 
a természetes történésfolyamatokhoz való kapcsolódása, a történelmi személyiségek horizont-alternatí-
vaként való (Zrínyi–Teleki, Apafi–Bánfi) szerepeltetése, illetve a Cserei-história6 olvasati háttérmozza-
nat-jellege. A természetes időrendet megtörő Zrínyi-epizód a regényben így válik a magyar történelem 
korszakváltásait reprezentáló, az Apafi-kort is értelmező horizonttá. Jókai másik „öregkori kísérlet”-ként 
leírt regénye, a Fráter György (1893) is az érvényesített horizont(ok) (Fráter György–Szapolyai János) 
révén közvetít több lehetséges történelmi tapasztalatot egy adott korszakról, s ez, nem pedig a megálla-
pítható esztétikai értékkülönbség különbözteti meg Kemény Zsigmond azonos tematikájú regényétől, 
a Zord időtől (1862). A kőszívű ember fiai (1869) és Mészöly Miklós Sutting ezredes tündöklése (1987) 
című elbeszélése a XIX. század egyazon meghatározó korszakáról (a forradalmak kora) beszél más-
más látószögből. A Mészöly-mű a történelemről szóló beszédmódok több mint egy évszázad terem-
tette eltérés-lehetőségei (pl. az élet heroikus megélhetősége, az ódai hang alkalmazhatatlanná válása 
után érvénybe lépő kívülálló szemlélő perspektívája etc.) révén közvetít „világtapasztalatot”, miközben 
a Jókai-regény intertextuális szövegalkotó háttérként funkcionál.

A „megjelenített korszak” fogalma képezi Bényei Péter történelmi regény-olvasatának, illetve 
műfajértelmezésének központi kategóriáját is. A történelmi regény műfajkonstruáló tényezőinek megha-
tározási kísérlete (BÉNYEI 1999a) című alapozó/bevezető tanulmányában határozza meg azokat a szem-

6 Cserei Mihály (1667–1756) Históriájáról (1709) van szó, mely önéletrajzi indíttatású mű, ám a személyességet a törté-
netiség szorítja háttérbe.

TUDOMÁNY, MÓDSZER, ARGUMENTÁCIÓ

B e n c e  E r i k a



58

pontokat, amelyek alapján történelmiként identifikálódó regények, pl. A rajongók (1858–59) kifejezte 
léterézelmezési-alternatívák vizsgálhatóvá válnak „a történelmi regény műfaji koncepciói alapján”7. A 
jelölt Kemény-regény vizsgálata során továbbgondolva és -fejlesztve bevezető tanulmányának megha-
tározásait, több fontos elvét fogalmazza meg a történelmi regény műfajkonstrukciójának: „…legfon-
tosabb jellemzője, hogy a történelmi múlt megfelelő szerzői stratégia által kiválasztott történéseit vagy 
egy korszak átfogó, általános jellegzetességeit különböző szövegszervező eljárásokkal, nyelvi-poétikai 
eszközökkel »újraírja«, »utánképzi«: egy esztétikailag megalapozott és csak belső szükségszerűségeinek 
engedelmeskedő kompozíció részévé teszi azokat. Ez döntően meghatározza az utánképzett történelmi 
tények, események irodalmi folyamatban betöltött szerepét, hiszen nem azok visszaadása vagy értel-
mezése, hanem esztétikai funkcióba helyezése, valamilyen jelentésadás szolgálatába állítása a törté-
nelmi regény célja” (BÉNYEI 1999a: 441–442). A történelmi regény e meghatározás értelmében sem 
a hitelesség–tények (történelmi események) ok-okozati viszonyán, kronológiai megfeleltetésén és az 
alakformálás referenciális vonatkozásain alapuló konstellációja, hanem „jelentésképzés”, a történelmi 
valóság fikcionális természetű utánképzése, sajátos eljárások (beszédmódok) alapján történő láttatása. 
Bényei megállapítása, miszerint a regénytípust konstruáló két legfontosabb tényező a „jelen érdekű 
kérdezés” és a „múlt másságának jelentésképző szerepe” az eposz és a történelmi regény reciprocitásán 
alapuló elképzelésekkel hozható összefüggésbe. Imre László szerint a történelmi regény eposzi kvalitásai 
között tarjuk számon azt a jelentését, hogy „a nemzet jövőre érdemes voltát a múlttal … demonstrálja” 

(IMRE 1996: 144). Az általa is idézett Németh G. Béla a XIX. század második felének történelmi epikája 
kapcsán a következőképp értelmezi ezt a jelenséget: „Arra a kérdésre kívántak válaszolni, milyen etikai 
magatartás, történeti cselekvés a helyes az olyan választást és döntést követelő korszakokban, mint az 
övék volt. Többségükben történeti tárgyú művekben tették ezt…” (NÉMETH G. 1988: 33). A jelen idejű 
kérdezés és a múlt másságának egymást feltételező elvéből következhet a történelmi regénynek az a 
sajátossága, hogy „képes egy olyan teljes világot felállítani és azt esztétikai funkcióba helyezni, mely az 
adott korabeli létezés történelmi evidenciái mellett reflektálni tud az egyén és a világ közösségi, meta-
fizikai meghatározottságára is. A műfaj másik lényegi jellemzője, hogy minden más regénytípusnál 
alkalmasabb különböző válságszituációk modellálására, […] láthatóvá és a maga számára jelentésessé 
tudja tenni […] a korszakok folytonosságát és egységességét megbontó szakadásokat, diszkontinuitást” 

(BÉNYEI 1999: 442–443).
A fentiekben idézettek választ adhatnak az előbbi alfejezetben feltett, a történelmi regény típu-

sát a XIX. századi magyar irodalomban demonstratív igénnyel előhívó okokat taglaló kérdésünkre. A 
előtörténeti események (a XVIII. század végének társadalomtörténeti jelenségei és bizonyos műfaji 
előzmények) lefutását/konstituálódását követően a magyar nemzet önidentifikációs igénye a törté-
nelmi regényben találta meg azt a világállapotot rekonstruáló műfajt, mely (az organikus világállapot 
megszűnése utáni) megváltozottként (kettészakadtként) megélt világ heroizálásának szándékát a múlttal 
verifikálja, a jelen válságszituációira (amilyeneket a születő nemzeti közösség folyamata produkálhat) 
a múlt horizontjainak modellálásával ad lehetséges válaszokat.

Hites Sándor A múltnak kútja című, a történelmi elbeszélés mibenlétét vizsgáló 2004-es tanulmány-
kötetében a műfaj identitása körüli dilemmasort vizsgálja, s a műfajmeghatározás nyelvi bizonytalan-
ságára hívja fel a figyelmet: „Nehezen lehetne megnevezni annak nyelvi kritériumait, mikor tekintünk 
történelmi regénynek egy szöveget. De azt sem lenne könnyebb tagadni, hogy gyakorlati értelemben 
léteznek írások, melyeket történelmi regényként tartunk számon.” (HITES 2004: 127). Véleménye szerint 
a történelmi reprezentáció immanens jegyeinek keresése helyett több eredményre vezet, ha a műfajt 
olvasásmódként határozzuk meg. Az általános olvasási módok itt a mű teremtette elvárások szerint 

7 „E műfaji szempontú megközelítés két lényeges kérdésre mindenképpen választ adhat: egyrészt tisztázni tudja az 
»utánképzett« múlt szerepét A rajongók szövegének szerveződésében és jelentésképzésében; másrészt nagyon jó pers-
pektívát nyújt a regény tragikumának az értelmezéséhez, amely talán a leginkább ellentmondásosan tárgyalt problé-
makör a Kemény-recepcióban.” (BÉNYEI 1999a: 441)
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módosulnak. Persze ellenmodul e megközelítés esetében is adódik. Hites erre példaként Jósika Miklós 
A csehek Magyarországban (1839) című regényének a szerző által kínált – de a történetiség mint műfaji 
kód szempontjából elbizonytalanító – olvasásmodelljét hozza fel. Előszavában ugyanis Jósika nem „a 
tények minél hívebb tálalásá”-t (HITES 2004: 133), hanem az erkölcsi tanulság befogadását nevezi meg 
az olvasás eredményességét jelző mozzanatként.

Gyáni Gábor Történelem és regény: a történelmi regény (GYÁNI 2004: 78–93) című 2004-es tanul-
mányában a „valószerű és az igaz” kategóriák eltérő jelenvalósága és szerepe révén tesz különbséget 
történetírás és történelmi fikció között. Az arisztotelészi, az iseri, a lukácsi és az ecói modellek vizsgálata 
alapján von le következtetéseket. Ecói fogalmakat idézve állapítja meg: „Az Enciklopédia kifejezéssel 
jelölt (Eco) tapasztalati és ismereti univerzum persze jóval korlátozottabb terjedelmű (és mélységű) 
annál, mint amivel a tudományos szöveg értő olvasója rendelkezik. Ilyenformán: az irodalmi »mű által 
megkívánt Enciklopédia csökkentett mérete« is elég ahhoz, hogy az író megszerezze a regényolvasó 
bizalmát a fikcióban előadott igazságokat illetően. Ebből pedig azt a számunkra fontos következtetést 
vonja le Eco, hogy: »a történelmi regény egyik alapvető fikciószabálya, hogy bármennyi képzelt személy 
szerepeljen is benne, minden egyéb többé vagy kevésbé meg kell hogy feleljen annak, ami az illető kor 
való világában történt«” (GYÁNI 2004: 89). E vélemények a történelmi korszak kiragadott szakaszának 
jelentésadás szolgálatába (esztétikai funkcióba) állításáról alkotott Bényei-modell alkalmazhatóságát 
támasztják alá, de a történelmi tapasztalat textuális alapjairól, illetve a történelmi regény olvasásmo-
dellként való felfogásáról alkotott elképzelésünket is megerősítik. Kutatásunk szempontjából fonto-
sak Gyáninak a történelmi regény kilencvenes évekbeli szerepét, előtérbe kerülését, az újkori „török 
regényt” érintő megállapításai: „Módfelett kedvelt ebben a körben a török hódoltság kora, aminek az 
lehet az oka, hogy az a másfél évszázad különösen alkalmas bizonyos, ma aktuális történelemfilozófiai 
kérdések megfogalmazására” (GYÁNI 2004: 89).

Az alapkonstrukcióra (műfaj) és a rendszeren belüli fogalomra (műfajtípus) vonatkozó elméleti és 
történeti értelmezések áttekintése arról tanúskodik, miszerint nem létezik a történelmi regény befoga-
dását irányító egyetlen olvasási stratégia, mert nincs egy, a teljes XIX. századi korpuszra alkalmazható 
történelmi regénymodell. Ehelyett több, a változatos regényteremtő eljárásokat variáló modell létezik. 
A mindig olvasati rekonstrukciót feltételező mű történeti fikciós prózaként való értelmezése azonban 
néhány általános érvényű szempontot feltételez. Az egyik, miszerint a műfaj „rugalmas imperatívusz”, 
amelyhez a mű (a megtörténő esemény) az eltérés, a módosítás alakzataként idomul. A másik elv 
értelmében a történelmi regény az eposzi világképtől való távolodás rendjében specifikus – a részleges 
újjáteremtés mozzanatait megvalósító – helyet foglal el: a történelmi regény „eposzközelsége”, a tőle 
való távolságának mértéke vagy hiánya típusalakító tényezőként működik. Értelmezési stratégiánk 
harmadik vezérmotívuma a – műfaji tisztaságról alkotott Wellek–Warren-i szemlélet negációjaként – 
a műfajok egymásba való átfejlődésének felismerése, azaz a „mindig másra utaló olvasási lehetőség”. 
Ilyen értelemben a történelmi regény nemcsak eposzvariánsként, a nevelődési regény változataként, 
krónikaregényként, filozófiai traktátusként etc. jelenhet meg, de a történelmi horizontot ritkább, egyedi 
beszédmódok is közvetíthetik, így a dialógus, az idézet, a reflexió, a látomás vagy a hazugság különbö-
ző formái. A XIX. századi és a vele összefüggő XX. század végi regénykorpusznak a történelmi regény 
műfaji konvencióit érvényesítő olvasói rekonstruálása több modell egyidejűségét, a szempontok keve-
redését feltételezi. Csak így valósulhat meg a történeti fikció mint olvasásforma.

A diszkurzív olvasás szempontja
A diszkurzív olvasás szempontjait érvényesítő irodalomszemléletek megkérdőjelezik a kronológiai 

meghatározottságú, szubsztancialista szemléletű irodalomtörténetek létjogosultságát, s figyelmünket 
a folyamatosan történő irodalmat, változó poétikákat, műfajok belső alakulástendenciáit, térben és 
időben elválasztott művek diskurzusát értelmező történeti kutatások fontosságára irányítják. Márton 
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László Testvériség I-III.8 (2001–2003) címen ismert háromrészes regényét (regényfolyamát, trilógi-
áját) olyan intertextuális háló vonja körül, amely egyrészt az író alkotta irodalomtörténeti program 

(MÁRTON 1999), másrészt a XVII–XVIII. század emlékirat- és széphistóriai irodalma, valamint a 
rájuk hagyományként reflektáló késő barokk regény, illetve a jelölt szövegvilágokat újraíró XX. század 
végi magyar történelmi regény szövevényét jelenti; a titokzatos Menander művéhez9, másrészt Mészá-
ros Ignác Kártigám-regényéhez10 (1772) kapcsolja szövegközi átfedés.

A vár(ak) „bevétele” mint történelmi elbeszélés: 
Mészáros Ignác Kártigám című regénye 

és az új magyar „barokk” regény
Mészáros Ignácz Kártigámja hiteles történelmi eseményt, Buda 1686-os visszavételét teszi meg egy 

ismert heroikus történet – az idegen fogságba esett török kisasszony érzelmes történetének – hátterének. 
Noha Kártigám kisasszonyról a regény végén kiderül, hogy származását tekintve magyar, Bíró Ferenc 
szerint ez nem jelentésképző mozzanat. „A magyar regény első fél évszázadának e részlegében nem a 
magyar nemesség szempontja a fontos, hanem általában a nemességé. A nemesség itt egyúttal mindig 
kiválóságot jelent, kiválóságot több vonatkozásban is” (BÍRÓ 2004: 207). Véleményünk szerint azon-
ban a nemzeti szempont nem az elbeszélt történet jelentéslehetőségeinek a szintjén, hanem az elbeszé-
lői szférákban, abban a rejtett önreflexív mozzanatban érhető tetten, hogy a szerző a regénybe néhány 
oldalnyi11 eredeti szöveget illeszt, miáltal Budáról és a magyarokról a közvetlenség és az átéltség hangján 
ad leírást. Ugyancsak az önértelmezés igényét jelzi a regény előszava, amely teljes mértékben Mészáros 

8 MÁRTON László: Kényszerű szabadulás (Testvériség I.). Jelenkor Kiadó, Pécs, 2001. 
MÁRTON László: A mennyország három csepp vére. (Testvériség II.). Jelenkor Kiadó, Pécs, 2002. 
MÁRTON László: A követjárás nehéségei. (Testvériség III.). Jelenkor Kiadó, Pécs, 2003.

9 MENANDER [David Christian WALTHER]: Der unvergleichlich schönen Türkin wundersame Lebens- uns Liebens 
Geschichte. Zur angenehmen Durchlesung aufgezeichnet von Menander. Zu finden in der Franckfurter und Leipziger 
Messe. An. 1723. [Az összehasonlíthatatlan szépségű török kisasszony csodálatos élet- és szerelmi története]

10 Buda várának visszavételekor a keresztények fogságába esett egy Kártigám nevű török kisasszonynak ritka és emlékezetes 
történetei, melyeket némely különös feljegyzésekből magyar nyelvbe foglalta Bodó-baári és Nagy-lútsei MÉSZÁROS 
Ignácz. Pozsonyban Landerer Mihály betűivel. 1772.

11 Heirich Gusztáv (HEINRICH Gusztáv: Bevezetés és jegyzetek In: MÉSZÁROS Ignác: Kártigám. 5. kiadás. Franklin 
Társulat, Buda-Pest, 1880. 3-22) szerint az első kiadásban a 400-409. oldalig terjedő szöveg Mészáros Ignác műve. Buda 
és a magyarok leírásában különösen érzékelhető eredeti nyelve és öntudata. A következő másfél oldalnyi szövegről van 
szó: [Ibrahim beglerbég mondja] „Esmérem én azoknak a termékeny országát és erős szíveket, megfordulván a török 
hatalom aláhódíttatott sok megyeikben és számtalan alkalmatosságokban tapasztalván szerény, okos és bátor harco-
lásaikat, és hazájokhoz való szoros hívségeket. De a kevesebb erejek nem állhatott egyet a nagyobb hatalommal, végre 
meg kellett hanyatlaniok. Hosszú volna itt az a nélkül is több történetes könyvekben olvashatandó különféle időkben 
történt fortélyos viaskodásaikat előbeszélleni Ujvárnak, annak a győzhetetlen erősségnek és Ausztria s Magyarországok 
kulcsának vitatásánál egyedül tészek említést a honnan te a fogantatásodat, annak környákeről pedig G… anyád után 
veszed nemzetségednek jeles eredetét. Az atyád régenten nagy uraságú U** időnek forgásával sok nevekre elágazott 
nemnek vére, azon várnak egy szegletes bástyájának gondviselője lévén, olgy különös és szerencsés védelmezéssel 
tartotta magát (melynek magam, mint egyik vezére a török hadnak, jelen levő bizonysága voltam) hogy akárminémű 
ellene való agyarkodásokat semmivé tévén, a próbálkodó ostromokat szerencsésen, és nagy vesztekkel mindaddig 
visszaűzte, hajtotta, míglen egy felette szoros alkalmatosságban, mely jelenlétét főképen megkívánta, szóval példával 
biztatván védelmező népét, mellen által lövettetvén elese. (…) Megérzették a várbeliek is csakhamar, mit vesztettek 
légyen atyádban, mert az utána következett puskaporos toronynak, szerencsétlen fellobbanásán mindenféle szükségtől 
és fogyatkozástól szorongatatván, már a szokott pontomok alatt hagyandó szabad kiköltözések, és a várnak feladása 
végett alkura lépni kéntelenítettek. Mely szerént a vár népe minden dicsőséges jegyekkel kiköltözött és a törökség a 
várt el foglalta.” (MÉSZÁROS 1772: 407-408 vagy MÉSZÁROS 1880: 403-405)
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Ignác munkája, illetve a versbetétek szabad (egyedi) fordítása12. Márton László viszont A kitaposott 
zsákutca, avagy történelem a történetekben című tanulmányában (MÁRTON 1999) arra mutat rá, hogy 
a Kártigámmal (és az Etelkával13) a modern értelemben vett magyar regény úgy jelent meg a magyar 
irodalomban, hogy „sem külföldi mintáit nem vállalta (ellenkező esetben műfordításokként tartanánk 
számon az említett két művet s a rájuk következőket), sem a korabeli világirodalom – mai szemmel 
nézve – legjelentősebb szépprózai teljesítményeit (és a belőlük következő írói szemléletmódokat) nem 
közvetítette” (MÁRTON 1999: 238). Ez, vagyis a műfaji mintáktól való elhatárolódás törekvése is egyfaj-
ta – a nemzetivé lényegített tartalom kifejezésére irányuló explicit írói önreflexióként értelmezhető. 
Hites Sándor szerint át kellene formálni a magyar fordításirodalom XVIII. század végi, XIX. század 
eleji hovatartozásáról alkotott elképzeléseinket (HITES 2007: 45). A Szigvárt14 (1787) példája („annak 
fordítás voltától függetlenül, vagyis szövegként” [HITES 2007: 45] lehetséges olvasni) mellett Kuthy 
Lajos és Nagy Ignác 1940-es években született Sue-utánzatait hozza fel, majd a Kártigámnak a XVIII. 
század végi regényhagyományba való „utólagos” beilleszthetőségét állapítja meg: „Márton László felől 
olvasva Mészáros Kártigámja immár nem pusztán Menander regényének fordításaként vagy magyarí-
tásaként szólítható meg, hiszen a Testvériség a Kártigám-történetet a magyar nyelvű elbeszélő hagyo-
mány szélesebb összefüggéseibe helyezte, illetve Mészáros szövegének fordítás volta ebben az esetben 
a történet (és a szereplők) önazonosságának a felbontásához is hozzájárul.” (HITES 2007: 45)

A Kártigám – értelmezésünk szerint – a történelmi tér jelentésképző szerepével, a históriai koor-
dináták közé helyezett történet módosult szerepével gazdagította a barokk regényt, illetve járult hozzá 
alakulástörténeti fejleményének, a XIX. századi történelmi regénynek a kialakulásához. A mű szöveg-
szervező eljárásainak, mindenekelőtt a történelmi tér kiképzésére irányuló (belső/rejtett) reflexív tartal-
mainak poétikai legitimációját sajátos módon nem Márton László idézett tanulmánya, sokkalta inkább 
a Kártigám-újraírásként (is) értelmezhető regénytrilógiájának, a Testvériségnek a szövegvilágai jelentik. 
A XIX. századi előtörténetként reflektálódó regény (a Kártigám) a XX–XXI. század fordulópontján 
keletkezett regényfolyam (a Testvériség-trilógia) kontextusában mint a történelmi téridők sorozatában 
folytonosan át-alakuló, új jelentésekkel és értelmezésekkel bővülő, „történő esemény” konstituálódik.

Borbély Szilárd: „A Testvériségben a 18. század legismertebb, legsikeresebb románjának, a Kártigámnak 
a történetét írja át, módosítja, változtatja meg az emlékezet által, szereplőit saját regényében lépteti fel 
mint kölcsönvett regényalakokat. De nem csak, hisz a meg nem írt irodalom paradoxonja is előkerül a 
Kártigámmal vagy a Tsingáriasz című imaginális eposszal kapcsolatban: vagyis az irodalmi hagyomány 
korrekciójára tesz kísérletet” (BORBÉLY 2006: 41).

n Irodalom
BADICS Ferenc 1881. Bevezetésül Dr. Badics József értekezése Gaal József élete- s műveiről. In: GAAL József: Szirmay 

Ilona. Budapest, 1–192.
BÉNYEI Péter 1999. A történelmi regény műfajkonstituáló tényezőinek meghatározási kísérlete. = Studia Litteraria, 

Tomus XXXVII. Debrecen, 55–89.
BÉNYEI Péter 1999a. „El volt tévesztve egész életünk” Esztétikai alapú létértelmezési kísérlet a történelmi regény 

műfaji konvenciói alapján. Kemény Zsigmond: A rajongók. = Irodalomtörténet 3: 441–466.
BÉNYEI Péter 2002. Drámaiság és történelmi regény. Kemény Zsigmond: Özvegy és leánya. = Irodalomtörténet 4: 

533–560.

12 Előszó: költt a régi Magyaroknál Arany Kertnek nevezett Tsalló-Közben Fel- vagy Bodó-Baár nevü helységben, 1772. 
Elöl-járó Beszéd. 5-8. számozatlan.

13 DUGONICS András: Etelka, egy igen ritka magyar kis-asszony Világos-váratt, Árpád és Zoltán fejedelmink ideikben. 
Füskuti Landerer Mihály betüivel, Pozsony–Kassa, 1788.

14 BARCZAFALVI SZABÓ Dávid: Szigvárt klastromi története. Első–Második Szakasz. Fordítódott Németből Magyarra 
BARCZAFALVI SZABÓ Dávid által. Füskuti Landerer Mihály betüivel. Pozsony, 1787.
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= Alföld 3: 68–90.

BÉNYEI Péter 2007. A történelem és tragikum vonzásában. A történelemi regény műfaji változatai és a tragikum kérdé-
sei Kemény Zsigmond írásművészetében. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen

BÍRÓ Ferenc 1994. A felvilágosodás korának magyar irodalma. Balassi Kiadó, Budapest
BORBÉLY Szilárd 2006. „A tovább gondolkodó olvasó...” Márton László regénye és a Kártigám In: Borbély Szilárd: 

Árkádiában. Történetek az irodalom történetéből. Csokonai Kiadó, Debrecen, 37–42.
FRYE, Northrop 1998. A kritika anatómiája. Ford. Szili József. Helikon Kiadó, Budapest
GYÁNI Gábor 2000. Emlékezés, emlékezet és a történelem elbeszélése. Napvilág Kiadó, Budapest
HEINRICH Gusztáv 1880. Bevezetés és jegyzetek In: MÉSZÁROS Ignác: Kártigám. 5. kiadás. Buda-Pest, 3-22.
HITES Sándor 2004. A múltnak kútja. Tanulmányok a történelmi elbeszélések köréből. Ulpius-ház–JAK, Budapest
HITES Sándor 2007. Még dadogtak, amikor ő megszólalt. Jósika Miklós és a történelmi regény. Universitas, Budapest
IMRE László 1996. Műfajok létformája XIX. századi epikánkban. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen
KEMÉNY Zsigmond 1905. Eszmék a regény és dráma körül. In: (Sajtó alá rendezte és bevezetésekkel ellátta GYULAI 

Pál) Báró Kemény Zsigmond munkáiból. Franklin Társulat, Budapest, 129–151.
KULCSÁR SZABÓ Ernő 1995. Történetiség – megértés – irodalom. Universitas, Budapest
KULCSAR SZABÓ Zoltán 1997. A szív, az olvasás és a gyönyörűség (Háy János: Dzsigerdilen) In: Kulcsár Szabó 

Zoltán: Az olvasás lehetőségei. Kijárat, Budapest, 209–222.
KULCSAR SZABÓ Zoltán 1999. Az ellenszegülő múlt (Láng Zsolt: Bestiárium Transylvaniae). = Jelenkor 12: 1286–1292.
MÁRTON László 1998. A kitaposott zsákutca, avagy történelem a történetekben (Két példa). = Jelenkor, 2: 146–169.
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SZAJBÉLY Mihály 1999. A rege és rokonműfajai a XIX. század elejének magyar irodalmában. = Irodalomtörténet, 3: 424– 441.
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GION NÁNDOR MOTÍVUMVILÁGA 
ÉS A MOTÍVUMOK VISSZAVEZETÉSE

n

Horváth Futó Hargita1

n

A Gion-próza motívumait vizsgáló tanulmány azoknak a motivikusan visszatérő 
elemeknek a jelentésrétegeit fedi fel, amelyekkel eddig nem vagy alig foglalkozott a 
recepció. A vizsgált motívumok sokrétű jelentésének feltárása négy fölérendelt foga-
lom köré csoportosítva történik: testrészek (kéz, ujj, öngyilkosság/gyilkosság előtti és 
utáni arc), természeti motívumok (nap, fény), tárgyak, jelenségek (sírkő, sírhant, jóslás), 
a kivonulás helyei és eszközei (tenger, sziget, hajó).
Kulcsszavak: Gion Nándor, motívumvilág, testrészek, természeti motívumok, tárgyak, 

jelenségek, a kivonulás helyei.

n

Gion Nándor opusában bizonyos motívumok megismétlődnek egy-egy művön belül a történet 
egységét hangsúlyozva, majd ugyanezek a motívumok más művekben is felbukkannak az életmű egysé-
gét erősítve.

A Gion-próza motívumvilágának vizsgálata számos írásban jelen van. A Testvérem, Joáb újraér-
telmezésében Pomogáts Béla a regény jelképes értelmű, metaforikus jelenetét, a hatodik fejezet vágó-
hídi képét, a birkavágást emeli ki: „A jelenet és ennek a szereplők sorsához kapcsolódó metaforikus 
értelme arra utal, hogy abban a világban, amelynek törvényeit a Joábok szabják meg, az ártatlanság-
nak semmi esélye sincs, és azok az emberek, akik, mint Török Ádám naiv idealizmussal próbálnak 
képviselni bizonyos eszményeket (azokat, amelyeket az úgynevezett szocialista társadalom retorikája 
hirdetett), és azok, akik, mint Mária egyáltalán képesek az önzetlenségre és a szeretetre, menthetetlenül 
vesztesek lesznek: el kell bukniok, el kell pusztulniok” (Pomogáts 2000: 32–33). Bori Imre az ismétlé-
sek, a felbukkanó motívumok regényének nevezi a Testvérem, Joábot. Jelentős visszatérő eleme a Joáb-
regénynek a szájharmonikázó fiú motívuma, amely összekapcsolódik Mária motívumával, majd Török 
Ádám életsorsához, végül a regény többi aktív szereplőjéhez kapcsolódik kialakítva ezzel az erkölcsös 
magatartás és a gonosz princípiumának motívumkörét (Bori 1969: 6). Árpás Károly a Sortűz egy fekete 
bivalyért című regény kapcsán négy olyan motívumot vizsgál, amelyek kulcsszóként maguk köré szer-
vezik a történetet: „a Hofanesz-gyermekek sírja és kultusza; az emberi-férji-szülői-tanári elesettséget 
leplező és leleplező sakkviadal; a bivalyok páros boldogsága és ennek a boldogságnak a pusztulása; a 
háború után elmenekült Schankok elrejtette barackpálinka” (ÁRPÁS 2008: 51). A négy motívum jelen-
tése összeszövődik a regényben. Dobás Kata a Latroknak is játszott tetralógiában a biblikus motívu-
mokat vizsgálta. Ezek a motívumok többnyire nem maradnak meg az utalások szintjén, hanem olyan 
szövegkörnyezetbe kerülnek, melyekben sajátos jelentéstartalmat kapnak: „Ilyen lenne a citerázás, 
ami egyrészt a költői, művészi alkotással rokon, másrészt viszont több olyan megnyilatkozása is van 
Gallainak, melyek arra engednek következtetni, hogy a citerázás liturgikus tartalmakkal bír, és nemcsak 
akkor, amikor már elvesztette az álomvilágokat, hanem álmodozásai közben is” (DOBÁS 2007: 134). 
Herbut Anikó a Latroknak is játszott tetralógiából, a Testvérem, Joáb című regényből és az Izsakhárból 

1 Docens, Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, horvathfuto@stcable.net.
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válogatta ki és értelmezte a bibliai motívumokat – a passióábrázolást, a Virágos Katona stációképet, a 
neveket (Szentigaz, Joáb, Izsakhár), a kenyér- és báránymotívumot –, amelyek révén a szövegek és a 
Biblia között közvetlen intertextuális kapcsolat épül ki (HERBUT 2004: 9). A posztumusz megjelent 
Mit jelent a tök alsó? című kötetben a ciklusokká összeállított novellák visszatérő motívuma a pénz: „a 
pénz megszerzésének vágya mozgatja az alakjait, ennek megfelelően az elbeszélések író szereplőjéről 
is mindig megjegyzi, mikor melyik írásáért mennyi pénzt kapott” (FÜZI 2007: 74).

A Gion-próza egyik fontos motívuma a sokszor az alkotások címében is kiemelt (Kétéltűek a barlang-
ban, A kárókatonák még nem jöttek vissza, Sortűz egy fekete bivalyért, Okos, fekete varjak, Amarilla, a 
feledékeny kuvasz, Patkányok a napon, C. O. Holicser, a teknősbéka stb.) állat-motívum. A Kétéltűek a 
barlangban csúszómászóival Gion allegorikus képet konstruál, a fiatalok csúszómászóvá süllyedésének 
kórképét mutatja. A tájról eltűnt kárókatona és bivaly egy szétfoszlott világot jelöl. A kárókatonák még 
nem jöttek vissza címben a madarak főnix-metamorfózisa érződik. A Sortűz egy fekete bivalyért regény-
ben a bivalyok csodás lénnyé alakulnak, a csoda pedig az ember és a bivaly harmonikus kapcsolatából 
nő ki. A birka és a bárány vissza-visszatérő motívuma az áldozatiságot, a védtelenséget, a tehetetlen-
séget vagy a sorsba való beletörődést, a birka-embert, az emberi létezés legalsó fokát jelöli (BALOGH 
1992: 102–111). A kárókatonák még nem jöttek vissza, a Sortűz egy fekete bivalyért, A zongora a fehér 
kastélyból és Az angyali vigasság című köteteket a felbukkanó állatmotívumok is egybekapcsolják. A 
fényes tollazatú, szépséges, fekete kárókatonák az elveszett értékeket, az ember és a természet harmóni-
áját jelképezik. A felrobbantott Szelíd Róka, a fekete, fénylő szőrű bivalyok és a Torontál nővérek fehér 
kastélyában agyonlőtt vadászkutyák egy elveszett, visszahozhatatlan világot szimbolizálnak. Az angyali 
vigasság terét furcsa, a megszokottól, a normától eltérő állatok népesítik be: Fodó tanár úr, a bánatos 
képű, kiherélt kutya; Sheriff idegbajos szamara, amely teliholdas éjszakákon egy lépést sem tud tenni, 
annyira fél saját fülének az árnyékától; a Mozdonyvezető kendermagos, időnként káráló és kotkodácso-
ló hermafrodita tyúkja-kakasa; a késő ősszel, szokatlan időpontban kikelt három kendermagos csirke; 
Opana fehér báránya, amely úgy követi gazdáját, mint egy kutya végül Kalmár Gyuri hajlott hátú lova, 
amelynek a nyelve oldalvást állandóan kilóg a szájából. A nem mindennapos, különc állatok a helyszín 
különlegességét erősítik. A furcsa állatokhoz sorolhatjuk az Olyan, mintha nyár volna kötet C. O. Holicser, 
a teknősbéka novellájának Jose Garcia nevű, citromsárga tollazatú papagáját is, amely szerelmes a kávés-
csészébe, amiből a vizet issza, A galamb kölyökkutyáját, ami a pokrócba bugyolált vekkerórát anyjának 
hiszi, vagy Kedvest, a Váry-villa tornácán gágogó vadlibát a Virágos Katona című regényből.

A Gion-próza motívumait vizsgáló fejezetben kísérletet teszek arra, hogy néhány műalkotás alap-
ján felvillantsam azoknak a motivikusan visszatérő elemeknek a jelentésrétegeit, amelyekkel eddig 
nem vagy alig foglalkozott a recepció. A Gion-opus vizsgált motívumait tanulmányomban a testrészek 
fölérendelt fogalom köré csoportosítva tárgyalom: testrészek (kéz, ujj, öngyilkosság/gyilkosság előtti 
és utáni arc).

Testrészek
(A kéz és az ujjak retorikája) Gion Nándor egyik jelentésteli és sűrűn visszatérő motívuma az 

emberi kéz és ujjak motívuma. A kéz és ujj motívum jelentése a Gion-opusban széles skálán mozog. 
Az 1964 februárjában az Ifjúság hetilap Symposion mellékletében publikált Issakhár című novellában a 
narrátor Dühös Testvér, azaz Ézsaú jellemzésénél „szőrös, erős kezét” (Issakhár, 14), Ézsaú attribútumát 
hangsúlyozza. Ézsaú a szabadban élő ember, testvére szelíd sátorlakó (1 Móz 25, 27), ennek megfelelő-
en Ézsaú szőrös, Jákob sima bőrű. Ellentétes minőségeik és térbeli értékeik a döntő pillanatban, Izsák 
halála előtt megfordulnak: Jákob megy ki a szabadba, hogy elejtsen egy vadkant, Jákob jön be a sátorba, 
hogy anyja segítségével megtévesszék Izsákot. Az Ézsaú attribútumának megfeleltethető gödölyeszőr-
nek köszönhetően Jákob nyeri el az áldást, ő lesz Izsák utódjává (KEMP 2003: 30–31).
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A lakatosműhelyben Beretkának, a művezetőnek „szőrös, eres a keze” (Kétéltűek a barlangban, 
15.), jellemzésénél ez a külső tulajdonsága dominál. A kéz sok mindent elárul tulajdonosáról. Irmai 
József kezén Karolina, az áhított nő megérezte az enyv- és terpentinszagot, a férfi bevallotta, hogy aszta-
losmester, és itt véget is ért a nő érdeklődése iránta. A vukovári frontról jutalomszabadságra hazatérő 
Modrovich Bélának folyamatosan reszketett a keze. Részegen vitték ki a harcvonalba, három napig ki 
sem józanodott, közben lőtt mindenre, ami mozgott. Amikor kijózanodott, és rájött, mit tett, zaklatott, 
feszült idegállapota következtében reszketni kezdett a keze. Felettesei elégedettek voltak teljesítményé-
vel, hazaküldték pihenni. Még akkor is reszketett a keze, amikor mostohaapja, Irmai József átvezette a 
határon, és Budapestre szöktette. (Mint a felszabadítók, 13)

Az ujj motívuma a Keresztvivő a Keglovics utcából című novellában bukkan fel először, és a bizonyí-
tási vággyal, illetve az ebből fakadó hazugsággal kapcsolódik össze. Kordován azt hazudja a Keglovics 
utca lakóinak, hogy a háborúban egymaga tíz napig feltartott egy századot, és ekkor fagytak le a lábuj-
jai, amelyek „olyanok voltak, mint a döglött gyíkok: görbék, és nem volt köröm rajtuk.” (Keresztvivő a 
Keglovics utcából, 25) Kordován temetésén fény derül az igazságra, a férfi lábujjai még gyermekkorában 
fagytak le. Az Ezen az oldalon című kötet novelláiban az ujjak hosszúsága és vastagsága a döntő abban, 
hogy Kordovánból késdobáló lesz, a rövid és vastag ujjú, félhülye Sebestyén gyerekből pedig nem.

Az ujj motívuma a Híd folyóirat 1976 júniusi számában publikált Izsakhár című novella második 
részében jelenik meg újból. A bibliai alakról szóló betétregényben Jákob szavai által forgószél kereke-
dett, „felröppentek a csillogó homokszemek, és a földből egy csontváz fehér ujja meredt elő.” (Izsakhár, 
700) Az ujjak jelentése itt a titokkal, a rejtélyes halállal függ össze. Az Izsakhár című regény egyik betét-
történetében a széttárt kézujj jellé válik, Panteliját ugrasztják vele katonatársai a laktanyában. Panteliját 
menyasszonya várja egy kis hegyi faluban, a fiú eldicsekszik vele, a képét is megmutatja, amire vala-
melyikük azt találja mondani, hogy egy ilyen szép lány nem fog Pantelijára várni, „bizonyára máris 
lefeküdt a fél faluval, széttárta lábait”, amit az illető a mutatóujjának és középsőujjának széttárásával és 
lefelé fordításával illusztrált (Izsakhár, 92). A jelre Pantelija, a félig csöndes félőrült minden alkalommal 
az égnek fordította arcát, és torkaszakadtából, artikulálatlanul üvöltött. A széttárt ujjak több bonyodal-
mat okoznak a katonaságnál, és Pantelija kiszuperálásához vezetnek. A regény egy másik szöveghelyén 
M. Holló János majdnem levágta a betörő Teofil ujjait, amikor a balta élével az asztalra sújtott. Miután 
feljön a lakására a szemétben guberáló asszony, M. H. J. elmeséli Zöldi Jóska ácsmester esetét, akinek 
Németországban a körfűrész – mert ott már nem ácsbaltával dolgozott – levágta két ujját. Az ujjak 
hiánya lehetetlenné tette Zöldi Jóska vendégmunkás további munkáját, és segélyből tengődött.

A megcsonkított ujj az ember cselekvési lehetőségeinek korlátaira utal A lidérc című novellában 
is. A Mozdonyvezető lábujjai lefagytak a háborúban, nem tudja tovább férfias szakmáját űzni, áttér a 
seprőkötésre és kosárfonásra. A háborúból visszatérve tudja meg, lábujjainak elvesztése nem az egyedüli 
vesztessége, a családja is odaveszett. A háborúból hazatért Mozdonyvezető látszólag nem figyel a fele-
sége és lányai halálának körülményeit ecsetelő asszonyokra, ujjatlan lábfejére koncentrál, és a beszélge-
tők között mintegy külön szólamként meséli teste megcsonkításának mozzanatait. A gyermekelbeszélő 
traumaként éli meg a Mozdonyvezető lábának a látványát, és akkor örül csak igazán frontról hazatérő 
apjának, amikor meggyőződik róla, megvannak a lábujjai.

A Testvérem, Joáb című regényben a számot mutató ujj a korrupcióra utal. A kéz jelzései a szavak-
kal történő beszédet helyettesítik. Az elbeszélő az őt megvesztegető Joáb II-vel megegyezik – a szóban 
kért összeget az ujjával mutogatva megerősíti –, hogy kétmillióért visszalopja Török Ádámtól az ellopott 
pénzt: „Churchill emelgette így a magasba a kezét, V betűt formálva a mutató ujjából és a középső ujjá-
ból az angol választópolgárok előtt a második világháború idején. Láttam egy dokumentumfilmben.” 
(Testvérem, Joáb, 153) A victory (győzelem) ujjal megformált jelét Winston Churchill terjesztette el a II. 
világháború idején. A jelkép a Testvérem, Joábban a megvesztegethetőség árának jelévé degradálódik.

A regényben az ujj a nőiesség motívuma is, az ujjak formájában a női szépség, illetve csúnyaság 
manifesztálódik: Joáb I felesége egykor a város legszebb asszonya volt, „most már jóval túl van a negy-
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venen, az arca még mindig szép, csak a szeme körül ráncosodott meg a bőr, és a keze lett csontos, az 
ujjai megvékonyodtak: kemények és szárazak.” (Testvérem, Joáb, 76) Az ujj bőrének összeszáradása az 
öregedést jelzi: „Megint a kezét néztem, esküszöm, ha az ujjaira nem száradt volna rá a bőr, még ma is 
határozottan szépasszonynak lehetne nevezni.” (Testvérem, Joáb, 77) Rézi szemében az öregedő és romló 
egészségű Katarina Krebs időnként „nagyon furcsán viselkedett, hosszasan nézegette kis, fehér kezeit, 
mintha siratná őket.” (Virágos Katona, 23) Hózsa Éva mutatott rá, milyen fontos szerep jut Mándy Iván 
novelláiban az ujjaknak, ujjmozdulatoknak. Az ujj változásának szerepére Mándynál is található példa: 
„Mándy Iván betegséget/betegeket leíró metatextusai fiziológiai »tünetként« térnek ki az ujjak változá-
sára, melyek tehát a betegség vonatkozásában kapják meg jelentettségüket” (HÓZSA 2003: 231–232).

Joáb I felesége kleptomániás, a betegséget a népi bölcsesség az ujjakkal, kézzel kapcsolatos szólá-
sokkal fejezi ki (enyveskezű, enyvesujjú, az ujjához ragad valami, ami nem az övé stb.). Az egyes szám 
első személyben beszélő narrátor szépségideálja a puha, telt ujjú nő: „Megfogtam a kezét, az ujjai puhák 
és melegek voltak.” (Testvérem, Joáb, 99) A narrátor barátnőjének, Máriának az ujján barna köves, füst-
topáz, széles aranygyűrű ékeskedik. A gyűrűsujj a szexualitás szimbóluma, megfogása, a gyűrű forgatá-
sa, megfigyelése szeretkezésük előjátékaként értelmezhető. A nő felajánlja a férfinek a gyűrűt, a másik 
emberhez való kötődés szimbólumát, de Tamás nem fogadja el. Nem óhajtja feleségül venni.

A Kétéltűek a barlangban című regényben a női szépségideál Baras-féle definiálásában az ujjak-
nak fontos szerep jut: „Az igazán szép nő szőke hajú kell legyen, fehér bőrű, kék szemű, kissé beesett, 
átszellemült arccal, hogy finoman kirajzolódjon az álla, és halk, tiszta hangon kell beszélnie. Az ujjai 
pedig legyenek hosszúak és fehérek.” (Kétéltűek a barlangban, 52) Baras szépségideálját egyetlen asszony 
testesíti meg, a Zongorázó Nő, akit a fiú időnként megles: „Az ujjait néztem. Nagyon gyorsan mozogtak, 
és nagyon vékonyak voltak. Nem szabadna, hogy valakinek ilyen vékony ujjai legyenek. Sírni tudnék, 
ha ilyen vékony ujjakat látok. És az egész nő olyan vékony volt. Úgy éreztem, ha sokáig nézem, egyre 
vékonyabb lesz, és egyszer csak teljesen eltűnik.” (Kétéltűek a barlangban, 45) A voayeur Baras leselkedés 
és hallgatózás közben késztetést érez, hogy ujjával a vastagon poros bútorokra mindenféle titkos jeleket 
rajzoljon: a mulandóság jelét eltüntetve halhatatlanná tenné a Nőt. A kárókatonák még nem jöttek vissza 
című regényben a véséstől vízhólyagos és sebes ujjak teszik maradandóvá a „veszélyeztetett szépségre” 
(ELEK 2009: 150) asszociáló kárókatonákat ábrázoló rajzokat a Vágóhíd falán.

 A hatodik ujj (I. J. asztalosmester történeteiből) című novellában az ujj a címben is hangsúlyozó-
dik. A kéz és ujj motívumai a rontás-távoltartás és a rontás-védés gondolatköréhez sorolhatók. Az ujj 
felemelése apotropaikus erejű, a Gonosz ellen véd (Pál–Újvári 1997). A hatujjas kéz sámánkezet sejtet. 
A hiedelem szerint a sámáni kiválasztottságnak egyik külső jele a hat ujj. A novellában a polidaktília 
a másság okozója. Bruzsinszkinak hat ujja nőtt a bal lábán: „Két hüvelykujja, vagyis nagyujja volt, egy 
rendes nagyujja, és amellett egy másik, egy köröm nélküli csög, majdnem akkora, mint a rendes ujj, 
csak puhább és érzékenyebb annál, amolyan bőrrel bevont porcogó.” (A hatodik ujj, 114) Bruzsinszkit 
már a neve is kiemeli környezetéből: „eleve olyan nevet visel, amely állítólagos lengyel eredetével a 
saját környezetében is fölhívja magára a figyelmet identitást ad a hősnek” (TARJÁN 1997: 201). Ehhez 
járul a másságát még jobban kiemelő felesleges ujj. A hatodik ujj a „szürke átlagból pozitív irányban 
kiemelkedő egyéniség »másságának«, személyisége gazdagabb voltának találó, a novella szövetében 
minden körülírásnál többet mondó allegóriája” (HOFFMAN 1980: 251). A szégyenlős, keveset beszélő 
Bruzsinszki szerencsétlenül érezte magát többujjúsága miatt, rejtegette kinövését, de a bal lábára széle-
sebb cipőt kellett csináltatnia, és bicegve járt. Az asztalosműhelyben dolgozó társai évekig noszogatták, 
vágassa le. A kollektíva nem tudta és nem is törekedett megérteni Bruzsinszki másságát, származásával 
– degenerált, naplopó ősei hagyták rá a hatodik ujjat – magyarázták rendellenességét: „a tényt, hogy 
társuk elüt az átlagtól, hogy »több«, mint bármelyikük – ami pozitív érték – vulgáris magyarázatukkal 
így negatív értékre értelmezhették át; saját merev értékrendszerüket védték ezzel a megrendüléstől. 
Mert értékrendszerükben az átlagosság, a közösségbe való feltétlen belesimulás, a kötelező szürkeség 
az értékhierarchia egyik felső fokán áll. Eme értékdimenzió negatív aspektusa pedig az átlagon felüli-
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ség” (Hoffman 1980: 251). A döntést az ujj eltávolításáról Bruzsinszki a többi lánytól eltérő, más Bögyös 
Macával tett éjszakai séta után hozta meg. Bögyös Macának sokan udvaroltak, de őt a másság vonzotta, 
Bruzsinszki azért tetszett neki, mert eggyel több ujja volt. Miután tüzetesen megvizsgálták, az orvosok 
nem vállalták a felesleges végtag eltávolítását. A kórházban töltött periódust követően az asztalosmű-
helyben elhangzott a kiábrándult Bruzsinszki életfilozófiája: „Az ember ne különbözzön a többiektől. 
[...] Nem jó az, ha az embernek valamiből több van, mint másoknak. Nem jó, ha eggyel több ujja van, 
vagy ha erősebb, mint mások, vagy okosabb... Másképp látja a világot. Más nyelven beszél. Időnként más 
nyelven beszél, és az emberek, mivel nem értik, kinézik maguk közül.” (A hatodik ujj, 116) Bruzsinszki 
kezébe vette a sorsát, az asztalosműhelyben baltával levágta a hatodik ujját. A porcogós ujj eltávolítása 
miatt térdtől lefelé elveszítette a bal lábát: a kinövésben végződtek az inak és az idegszálak, ezért nem 
műtötték meg a kórházban. A féllábú Bruzsinszki boldog volt, hogy mankóval járhatott, elérte célját: a 
műlábbal olyanná vált, mint a többi ember. Portás lett az asztalosműhelyben. A felesleges ujjal eltűnt 
a szerény, megkeseredett férfi is, „lármás, nevető ember lett belőle”, „pöffeszkedő marha” (A hatodik 
ujj, 118). A másságot kedvelő Bögyös Maca már nem találta vonzónak Bruzsinszkit, hozzáment egy 
köszörűshöz, akinek hatalmas szétlapított anyajegy csúfította az arcát, ám Bruzsinszki ennek ellenére 
is boldog maradt.

A végtag hiánya okozza a személyiség átalakulását Az angyali vigasság kötet Gazdagon álmodni 
című novellájában és a Zongora a fehér kastélyból Tengerésze esetében is. Aradi Csabát, amíg megvolt 
mind a két keze, békés természetű fiúnak ismerték. A háború után talált egy kézigránátot, addig pisz-
kálgatta, amíg felrobbant, és leszakította a jobb keze fejét. A megmaradt jobb karját gúnyosan botnak 
nevezte, és másokkal is egyre gyakrabban gúnyolódott, agresszívvá vált: „balesete után egyre izgágábban 
viselkedett, és később híres verekedő lett belőle.” (Az angyali vigasság, 69) A Tengerész, alias Horváth 
Sándor, amíg megvolt minden végtagja, rondán káromkodott és unalmasan mesélt a tengerről, állan-
dóan tengerészélményeivel hencegett, az emberek unták hallgatni, de ő nem hagyta abba a mesélést 
munka közben sem. Nagy árat fizetett bőbeszédűségéért, a cséplőgép letépte fél karját. Attól kezdve 
módfelett szűkszavú ember vált belőle. A test megcsonkítása, sebesülése, a testrészek nem megfelelő 
működése Gion szövegeiben egyenesen arányos a személyiség megváltozásával, ellentétes minőségbe 
transzformálódásával: Virág Péternek nyolc éves korában szúrta át Toma Gyuri a dobhártyáját pálciká-
val, a jobb fülére megsüketült fiú „ettől kezdve billentette folyton jobb oldalra a fejét, és nagyon csön-
des gyerek lett, halkabban kezdett beszélni, mint azelőtt, sőt mintha még a mozgása is lelassult volna.” 
(A kárókatonák még nem jöttek vissza, 5) Irmai József asztalosmester több díjat nyert, víg kedélyű és 
sokbeszédű fodrász ismerősének kilyukadt a gyomra egy fodrászversenyen, a kórházban kimetszették 
a kétharmad gyomrát, a műtét után csak fél munkaidőt dolgozott, „nem járt többé fodrászversenyekre, 
szűkszavú, megkeseredett ember lett belőle” (Mint a felszabadítók, 122).

A Kétéltűek a barlangban című regényben fedezhető fel a felesleges ujj ellentéte, a kevesebb ujj 
problémája. A hallgatag éjjeliőrnek a bal kezén hiányzik a hüvelykujja. Az Első Amatőr Hegymászók 
Egyesületének tagjai nem tudják a nevét, csonka keze miatt egy Jónás nevű öreg halászról – „akinek le 
kellett vágni a bal kezén a hüvelykujját, mert a körmét átharapta egy nagy dög hal” (Kétéltűek a barlang-
ban, 7) – Jónásnak nevezik el. (A Jónás név és a hal összekapcsolása a bibliai Jónás próféta történetére 
asszociál. Az ószövetségi példázat legismertebb magyar feldolgozása Babits Mihály Jónás könyve és 
Jónás imája című költeménye.) A hüvelykujj a férfi princípium, az erő, a kreativitás kifejezője, ennek 
hiánya az energikusság és az aktivitás deficitjéhez vezet. A regénycselekmény szintjén ez abban mutat-
kozik meg, hogy az éjjeliőr női munkákat végez, kávét főz, mosogat és állandóan álmos. A jobb kezén 
megvan a hüvelykujja, az ereje és a férfiassága, ami abban nyilvánul meg, hogy éjjel puskával járja körül 
a munkacsarnokokat. A hüvelyujj által megidéződik Hüvelyk Matyi meséje. A kistermetű Hüvelyk 
Matyi történetében a hüvelykujj ereje, az energikusság és az aktivitás mutatkozik meg (Pál–Újvári 
1997). Szegény Kis Rahmánovics ujjai kétszer is begörbülnek a regénycselekmény folyamán. Az ujjak 
mindkét alakváltozása a halálhoz kapcsolódik: az öngyilkos Hornyák tanár úr kötélen lógó testéről és 
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arcáról behajlított ujjakkal zavarja el a zöld legyeket, másodszor pedig saját tragikus halálakor görbül-
nek meg az ujjai. A folyóból kihúzott halott Rahmánovicsnak „fehér volt az arca nagyon, s a tenyerén 
annyira kitágult a bőr, hogy mély barázdák húzódtak az ujjaitól a csuklójáig”, az ujjai „kicsit meggör-
bültek, mindkét tenyerét az ég felé fordította” (Kétéltűek a barlangban, 105). A felfelé mutató helyzetű 
kéz mintha áldást kérve emelkedne az ég felé.

Bognár Aranka ujjai feketék lettek, amikor a meglőtt Gergián mellére tette a kezét. A holdfény-
nél a vér feketének látszott. Az angyali vigasság novelláiban is a halállal fonódik össze az ujj, a köröm 
motívuma. Péntek Vera fiatalon elhunyt öccsének sárga agyagos volt az ujján a körme, miután kihúzták 
a kútból. Megmosták, de az anyag nem tűnt el, a ravatalon látszott, hogy megkeményedett a körmei 
alatt. Péntek Vera nem tudott szabadulni a látványtól, többé nem tűrte a piszkos körmöt, és gondosan 
vagdosta, tisztítgatta az utcabeli gyerekek körmét. A Virágos Katona „manikűrje” Rézi, aki Gilikének, 
a kis kanásznak a berepedezett körmeit vágja le és teszi rendbe.

Az ujjbőr-puhítás motívuma több Gion-regényben is felbukkan. Az ujj bőrének állapota az emberi 
képességekre és azok korlátaira utal. Az ujj bőrének könyvek hordásával való megpuhítása – a Kétél-
tűek a barlangban című regény egyik szereplője, Baras a központi vendéglőben elmondott beszédében 
ezt tűzi ki az Egyesület egyik céljául – a napi nyolcórás fizikai munkától való szabadulást, a tudomány 
bástyáinak megostromlását jelképezi. Baras azért szeretne egyetemre járni, hogy megszabaduljon a 
fémmegmunkálás okozta fekete körmöktől, és megelőzze, hogy a nehéz munkától megráncosodjon 
tenyerén a bőr. A degenerálódott, begörbült ujj a fizikai munkát végző embert szimbolizálja, az ujjak-
ra nehezedő teherre utal. Baras önvallomásában egy öregemberről beszél, aki megnézi a fiú szép fehér 
kezét, és utasítja, hogy vigyázzon rá. Neki görbék az ujjai a sok munkától, pedig hat éve egyenesítgeti 
őket. Az Engem nem úgy hívnak című regényben ugyanez a motívum, a munkától deformált ujj jelenik 
meg, és itt is próbálkozás történik annak kiegyenesítésére. A hajóról homokot talicskázó munkások a 
munkanap végén „ropogtatták az ujjaikat, mintha ki akarnák egyenesíteni őket” és karjuk is megnyúlt, s 
„jóval hosszabb, mint más embereké” (Engem nem úgy hívnak, 98). A görbe ujj a büntetés eredménye a 
Csillagok minden színben I. című novellában. Az öreg Bagi másfél évig követ hordott egy magas dombra, 
és akkor görbültek meg az ujjai: „De ez még semmi, mondta, volt ott egy lengyel, aki négy évig hord-
ta a követ, annak úgy meggörbültek az ujjai, hogy éppen csak a targonca nyele fért a kezébe. Mint két 
kampó, olyan volt a két keze, csoda, hogy kibírta a négy évet” (Olyan, mintha nyár volna, 77–78). A kő 
görgetése Sziszüphosz-párhuzam. Sziszüphosz az istenek ítélete miatt tolja maga előtt reménytelenül a 
követ, Bagi és társai egy ismeretlen felső hatalom parancsára. Hasonló ujjmerevedési történetet mondhat 
magának az orosz hadifogságból megszökött Balla István is, akinek az ujjai szintén a kőhordásban, kőtö-
résben görbültek meg. Balla koholt vádak alapján került a tengeri sziget börtönébe: „körbevett néhány 
fegyveres és bőrkabátos rendőr, napokig vertek és azt bizonygatták, hogy ellenséges ügynök vagyok, és 
később elküldtek a szigetre, ahol igencsak megmerevedtek az ujjaim” (Zongora a fehér kastélyból, 14). 
A tenyéren, az ujjakon megvastagodó bőr az időjárás viszontagságaitól védi meg a fegyenceket, szerve-
zetük így védekezik a börtönben jobban érződő időjárási viszontagságok ellen. Kiss Lajos, a Börtönről 
álmodom mostanában narrátora a borjúistállóban találja meg a bőrvastagodás ellenszerét: benyújtja a 
kezét a borjak karámjába, és az állatok érdes nyelvükkel megpuhítják a megvastagodott bőrt.

A tégladobálással megpuhított ujjak a Rézit megpofozó Stefan Krebs megleckéztetésének eszközei. 
Gallait Szentigaz tanítja meg a kártyalapok kitapintásának módjára, ehhez azonban heteken át téglá-
kat kell levegőbe dobálnia, hogy megpuhuljon a bőr a kézujjain. Az ujjak ügyes használata Csoszogó 
Török Ádám talpraesettségét jelzik, a fiú felszerelés nélkül, csupasz kézzel, az ujjaival halászik. Gilike 
ujj-játéka terápiás hatású, meséiben kibeszéli gondjait, bajait, fájdalmait. Az álmodozó falusi kanász 
az ujjaival eljátszott történetekkel teremtett meg magának egy másik dimenziót, az evilági oppozíci-
óját, amelyben szeretik és megvédik őt. Meséinek narrátora az Öreg hüvelykujj. A kisujját Gilikének 
hívták, és a történetek mindig róla szóltak. A másik három ujj Gilike barátai voltak: a Kopasz Halász, 
a gyűrűsujj, az Erdei Ember, a középső ujj és a Futár, a mutatóujj. A bal kezén éltek ellenségei, ezeknek 
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az aktuális szituációkhoz kapcsolódva állandóan változott a nevük. A Kopasz Halász figuráját Gallai 
Gilikétől kölcsönzi, hogy ő is eljusson egy transzcendens, nem evilági térbe.

(Az arcra írt halál) Az arc képi nyelve, a mimika vizuális jelrendszer. Az arc „beszéde olyan 
univerzálé, mely az emberiség kezdetével egyidős, s amelyet a kultúránk eltérő sajátságaitól függetlenül 
is, általánosan értünk” (KOCZISZKY 2009). Az Izidor című novella indításában a narrátor már tudja, 
hogy az asztalához hívatlanul leült ismeretlen öngyilkosjelölt nem végez magával. Az öngyilkosság előt-
ti arc jelrendszeréből tapasztalatot szerzett elbeszélő a férfi arcának textúráját olvasva nem találja meg 
rajta az öngyilkosokra jellemző vonásokat: a mélyen barázdált homlokot, a homlok közepén szabályos 
ráncokból kirajzolódó háromszöget, amely időnként sötétlilára, majd feketére színeződik. Izidornak, 
a háború után hirtelen felbukkanó szerb katonának, ilyen volt az arca mielőtt felakasztotta magát: 
„amikor már ott a diófa alatt feküdt, Izidor homlokán is elhalványodott a fekete háromszög” (Izidor, 
167). Hornyáknak, a magyar irodalom tanárának is baljós jelekkel teli az arca halála előtt: „Magas, hajlott 
hátú ember volt, rendkívül domború homlokkal, pontosan a homloka közepén vastag ér dudorodott, 
onnan indult, ahol a két szemöldöke összeért, és a hajában veszett el, mintha ketté akarta volna szel-
ni a koponyáját. Ha ideges volt Hornyák tanár úr, akkor ez a vastag ér furcsán le-föl mozgott. Mielőtt 
felakasztotta magát, heteken át nagyon ideges volt, ráncolta a homlokát, a tarkóját simogatta, néha meg 
az asztal lapjára fektette a fejét, mert akkor már nem tartott előadást, nem is feleltetett, Barassal olvas-
tatott fel a jegyzeteiből” (Kétéltűek a barlangban, 68). Az arc vizuális nyelve tragédiát sejtetett.

Az arc mint kommunikációs forma fontos szerepet tölt be az emberek közötti kapcsolattartásban. 
A halál beállta után is információt közöl: rettegést, félelmet, megnyugvást, fájdalmat, szomorúságot 
mutat, láthatóvá teszi a test lélekállapotát a halál pillanatában. Gion narrátorai tüzetesen megfigyelik és 
leírják az öngyilkosok, meggyilkoltak és természetes halállal elhunytak arckifejezését. Miután Gergián 
elernyedt testét becipelték a gyerekek a tanyára, a petróleumlámpa fényénél megvilágosodott a vadőr 
eltorzult arca: „Szeme nyitva volt, a plafont nézte, az arca azonban görcsbe merevedett. Gergián nem 
mosolygott” (A kárókatonák még nem jöttek vissza, 153). Ácsi Lajost, a Sortűz egy fekete bivalyért nagy 
sakkozóját, a háború előtti nemest, egy kísérteties nyári éjszakán Kanegér és Liza holtan találta a Szív-
nél, a folyóban. Hanyatt feküdt a bokáig érő vízben, és vigyorgott az égre: „napsütötte barna arcából 
jókedvűen, egy kicsit talán gúnyosan elővillantak fehér fogai” (Sortűz egy fekete bivalyért, 195), „nagy 
fehér fogait mutatta a teliholdnak” (Sortűz egy fekete bivalyért, 197).

Az öngyilkosság motívuma az egzisztencialista filozófia hatását jelzi. A symposionisták (Bányai 
János, Domonkos István, Gion Nándor, Tolnai Ottó, Végel László) művei között számos rokonság figyel-
hető meg, írja Elek Tibor Gion-monográfiájában, többek között az, hogy a hagyományosabb és a (szoci-
alista) realista elbeszélésmódokon, regényformákon mindannyian újítani igyekeztek, és ehhez sokkal 
inkább a modern nyugat-európai és amerikai irodalomban, az abszurd, az egzisztencialista regényben, 
a nouveau romanban, a beatirodalomban kerestek mintákat, mintsem a helyi és/vagy magyar hagyo-
mányokban (ELEK 2009: 31–32). Az egzisztencialista gondolkodók az embert magányos, szorongó, 
védtelen, a létezésbe belevetett lénynek látják, aki saját esszenciáját, azaz létezésének az értelmét keresi. 
Feladata, hogy megtalálja, illetve kialakítsa önnön lényegét (Steigner 1992: 325). A Karl Jaspers megha-
tározta határhelyzetekre – a halál, bűn, változás, a világ bizonytalansága –, amelyek a kudarc realitásá-
val szembesítenek bennünket (JASPERS 1992: 329), az öngyilkosság a válasz, amikor úgy tűnik, már 
nincs értelme vállalni a létet. Albert Camus az öngyilkosság filozófiai problémájának elemzésével kezdi 
a Sziszüphosz mitoszát, megítélésében ugyanis egyetlen komoly filozófiai kérdés létezik, az öngyilkos-
ság: „Ha meg tudjuk ítélni, hogy érdemes-e leélni az életet, akkor választ is adtunk a filozófia alapkér-
désére” (CAMUS 1990: 195). Az öngyilkosság, vagy ahogyan Camus nevezi, a fényből való menekülés, 
bizonyos értelemben vallomás (CAMUS 1990: 196–197). Nem derül ki, hogy Rahmánovics véletlenül 
fulladt vízbe, vagy öngyilkos lett, fehér arcát a nap sütötte, miután kihúzták a folyóból és a parti homok-
ra fektették (Kétéltűek a barlangban, 105). A dalmát tengerparton élő Milicának fehér volt az arca a 
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halála előtti napokban, a náluk vendégeskedő Irmai József asztalosmester azt hitte, krémmel fehéríti, 
mert „az arca már túlzottan fehérnek látszott ott a tenger mellett a tűző nap alatt” (Mint a felszabadítók, 
151). A nő fehér arca természetellenesen hatott a tengerparti lebarnult emberek között. Az arcbőr fehér, 
sápadt színe betegségének jele. A halálosan beteg, rákos asszony egy éjszaka öngyilkosságot követett el, 
felakasztotta magát az udvarukban álló fenyőfára.
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KOSZTOLÁNYI-KÖZEGBEN
(Kosztolányi-recepciók között)

n

Hózsa Éva1

n

Az elmúlt két évben talán egyetlen író neve sem hangzott el annyiszor, mint 
Kosztolányi Dezsőé. A szerző az eddigi szabadkai/vajdasági vonatkozású kutatások 
nézőpontjából közelíti meg a magyarországi és a vajdasági Kosztolányi-recepció elté-
réseit, valamint a recepciók találkozásának lehetőségeit. A vizsgálatok vázlata részint 
forráskutatásokra, részint komparatisztikai vizsgálatokra hivatkozik, körüljárja azokat 
a problémákat és kapcsolatformálódásokat, amelyekből 2011 végére egy kötetnyi tanul-
mánya is összeállt, melynek címe: Melyik Kosztolányi(m)? A kutatás azonban folytató-
dik, hiszen a magyarországi kritikai kiadás munkálatai, valamint az újabb műfordítások 
megjelenése további munkára ösztönöznek. Az ismertetés kitér a további lehetséges 
vizsgálatok irányaira, az intertextuális mozgásokra, a szülőhely kultuszteremtő törek-
véseinek hozadékára és néhány, manapság aktuális teoretikus szempontra. A tanul-
mány konkrét szövegekre is összpontosít, a folyamatos újraolvasás, az elméleti váltás 
ugyanis mindig új interpretáció(k)ra késztet.
Kulcsszavak: recepció, szülőhely, kultuszteremtés, komparatív megértés, forráskutatás, 

intertextualitás, interdiszciplinaritás, folyamatszerűség.

n

Közeg – kutatás – kihívás
A címben a „közeg” szó Szabadka városra mint médiumra utal, ahol a Kosztolányi-kultuszteremtés 

már az 1960-as évek legelején megkezdődött (Dévavári Zoltán), 1991 óta pedig rendszeresen megszer-
vezik a szabadkai Kosztolányi Dezső Napokat (az utóbbi alapítója Varga Lakatos Gizella magyartanár-
nő volt). Az irodalomtudománnyal foglalkozók kutatásait főként a kortárs magyar, illetve vajdasági 
magyar irodalom motiválja, hiszen Kosztolányi és Csáth szövegeinek intertextuális mozgásai mind a 
mai napig köteteket, műveket eredményeznek. A fiatalabb vajdasági magyar szerzők szempontjából 
Tolnai Ottó szövegeinek közvetítő pozíciója emelhető ki, néhol ugyanis a megfelelő szöveghelyek után-
zása vagy különféle szempontból való megmozgatása, a Tolnai-motívumok továbbvitele egyértelműen 
kimutatható.

A mostaniakat megelőző kutatók sokat tettek a szabadkai Kosztolányi-tradíció felgöngyölítéséért, 
egyrészt tehát ezeket a kontextuskutatásokat kell folytatnunk. Az újabb vizsgálatok azonban szem előtt 
tartják azt a nézőpontot is, hogy az elméleti irányok az eltelt évtizedek során változtak, a teoretikus 
látásmód alakulásai pedig az eddigi kutatások újraértékelését vonják magukkal, vagyis „az utókor még 
a legkiválóbbak véleményét is szigorúan mérlegre teszi” (SZEGEDY-MASZÁK 2010: 9).

Ha az utóbbi években megvalósult (főként szülővárosi) kutatásokat és/vagy kutatásaimat kellene 
szemügyre vennem, akkor ez a következő vázlat alapján valósulna meg:

1 Az irodalomtudományok doktora, egyetemi rendes tanár, Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 
Szabadka és BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék; hozsaeva@eunet.rs. A tanulmány a Szerb Köztársaság 
Oktatás- és Tudományügyi Minisztériuma 178017. számú projektumának keretében készült.
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•	 Kontextusvizsgálat	–	kulturális	és	kommunikatív	emlékezet,	forráskutatás,	első	kiadások,	
a referencia diskurzusa, az oktatás kultúrája (pl. Toncs Gusztáv Mikes-olvasása és tudo-
mánytörténeti koncepciója, Toncs Gusztáv tanításának elve: görögpótló irodalomszemlé-
let,	Széchenyi	–	Toncs	–	Kosztolányi	hálószerű	kapcsolata,	a	gimnáziumi	tanárok	tanítási	
koncepciója, a Meztelenül és más első kiadású kötetek újraolvasásának kényszere, újabb 
Kosztolányi- és Csáth-kiadványok a szülővárosban, az irodalomtörténet mint aparegény, 
vajdasági „előtörténeti” hivatkozások, a Számadás versei, a Pacsirta mint vajdasági közép-
iskolai házi olvasmány);

•	 Komparatisztikai	és	intertextuális	szempontok (pl. az ugaroltak időszerűsége: József Attila 
és	Kosztolányi,	A	levél:	a	lélek	pongyolája	–	Mikes,	Kosztolányi	és	Garaczi	„átlevelezése”,	
Esti Kornél „átszállásai” a vajdasági magyar irodalomban, Kosztolányi Esti Kornéljának 
egyéb	intertextuális	mozgásai	–	Kosztolányi	és	Esterházy,	a	lomtalanítás	irányai	–	a	lomta-
lanító képlékenysége: Kosztolányi Dezső és Tolnai Ottó utcaseprői, Barnabás-identitások, 
interdiszciplinaritás);

•	 Szöveginterpretációk (pl. Számadás, Kosztolányi-képépítés);
•	 A	fordítás	mint	kulturális	praxis:	a	kultúrák	fordíthatóságának	problémája,	a	Kosztolányi-

féle „ferdítés”, német és délszláv kapcsolatok (pl.	Kihez	vagy	mihez	hű?	–	egy	Kosztolányi-
tanácskozás anyagának szerkesztése, kiadása, Kosztolányi-versek, korabeli német fordítá-
sok, három német Pacsirta, a kaffogás performativitása egy Hofmannsthal-átültetésben, 
modernitás és/vagy szecesszió: Pacsirta levele két szerb fordításban);

•	 Mediális,	intermediális	problémák (Csáth és Kosztolányi vonatkozásában: képzőművé-
szeti, zenei, színházi és filmes kapcsolatok);

•	 Kultuszteremtés,	kultusz	és	városmitológia (pl. Kosztolányi Dezső Napok: az emlékezet 
elevensége, elméleti perspektívák, emlékülések, a hiány sztereotípiái és a kultuszteremtő 
tevékenység, Szathmári István novellái és Kosztolányi városa, Lovas Ildikó szövegeinek 
intertextuális aspektusai és városképe);

•	 A	recepciók	találkozása,	a	vajdasági	kutatások	„betörése”	a	magyarországi	kutatásokba,	
bibliográfiákba, monográfiákba (pl. a magyarországi kritikai kiadás munkálatai számos 
együttműködési lehetőséget kínálnak fel, a recepció egységesülése azonban még mindig 
problémát jelent, holott évtizedek óta folynak a „párhuzamos” vizsgálatok, Szegedy-Maszák 
Mihály 2010-ben megjelent Kosztolányi-monográfiája már tartalmazza a Szabadkán végzett 
kutatások vonatkozásait).

Kutatások természetesen nem csak a szülővárosban folynak, az újvidéki Magyar Nyelv és Iroda-
lom Tanszék egykori és mai munkatársainak kötetei, valamint a vajdasági folyóiratokban publikáló 
szerzők bibliográfiája bizonyítja a Kosztolányi-életmű iránti következetes érdeklődést és a diskurzusok 
meglétét.

A kontextus látószögéből újabb forrást jelent például Garay Béla most megjelenő színjátszástörténete 
(2012), amelyben Kosztolányi Dezső és Kosztolányi Mária neve is felbukkan. A szabadkai Népkör 1957. 
évi Édes Anna-előadása vonatkozásában Garay a mediális váltásra összpontosít, amikor ezt írja: „Egyes 
vélemények szerint az Édes Anna dramatizálása megbocsátandó írói tévedés. A színpadi hagyományok 
szemszögéből nézve talán jogos is ez az álláspont, de mint ismeretes, Kosztolányi tudatos újításokat vitt 
be a vers-, a regény- és az újságírásba. S noha a drámában a hangulat, a cselekmény leírása más techni-
kával történik, mint a regényben, az Édes Anna színpadi változatában ugyanúgy érezhető a fojtogató 
légkör, amely a regényt belengi. A Népkör január 31-érte tervezte a premiert, amelynek rendezésére 
Virág Mihályt, a szabadkai Népszínház rendezőjét hívta meg. A rendezőnek nehéz dolga volt. (…) A 
szereplőkkel ismertette Kosztolányi életét és munkásságát, értelmezte a regényt és a dramatizált változa-
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tát, bemutatta a jellemeket. Végül mindenkit elkapott az alkotói láz, és valamennyien azon voltak, hogy 
minél jobban és alaposabban tolmácsolják a szabadkai származású illusztris szerző művét” (GARAY 
2012: 156). Garay Béla kiemeli a regény több idegen nyelvre való átültetését, valamint hogy tárgyánál 
fogva ez a mű „a XX. század társadalmi betegségeiről szól” (GARAY 2012: 156). Az előkerülő kéziratok 
néhány meglátását, adatát tehát az újabb szöveginterpretációk is felhasználhatják.

Távlatok
A további Kosztolányi-kutatások perspektívalehetőségei közül például a következők emelkednek 

ki:
•	 A	szülőföldi	kultuszteremtés	metamorfózisai	és	kockázatai	a	digitális	média	nézőpontjá-

ból, a digitális „adatfolyam” kontextusában;
•	 Tárcák	és	epikai	kisműfajok,	műfajelméleti	szempontok	–	novella	és	publicisztika,	köztes	

poétikák;
•	 A	kéz	szerepe	és	a	test	mint	kép	Kosztolányi	prózai	kisműfajaiban;
•	 Irodalmi	névadás;
•	 A	recepciók	találkozásának	további	sokrétű	elősegítése,	a	„könyvtárolvasás”	(DÁVIDHÁZI	

1994:	175–186),	a	kulturális	emlékezet	változó	médiumai;
•	 Az	új	kiadványok	és	a	fordítások	folyamatos	figyelemmel	kísérése	(pl.	újabban	Maria	Toth	

Ignjatović ford.: Ana Edeš, Ševa, német novella- vagy regényfordítások);
•	 Neveléstudományi,	oktatási	nézőpontok	és	Kosztolányi	életműve;
•	 Kosztolányi	és	Csáth	mellett	más,	eddig	elhanyagolt	szerzők	hagyatékának	tanulmányo-

zása és újraolvasása;
•	 Az	intertextuális,	intermediális	és	interdiszciplináris	szempontok	érvényesítése	a	szöveg-

értelmezésekben.

A perspektívavázlat pontjai közül külön utalhatunk például a műfordítás problémájára, amely-
ről az utóbbi években a Kosztolányi Dezső Napok tanácskozásain is gyakran szó esett. Ehhez egyrészt 
hozzájárult a Kosztolányi-művek idegen nyelvű fordításainak számbeli megnövekedése, másrészt viszont 
a korszerű fordításelméletek nézőpontjából egyre inkább felfedezhető Kosztolányi fordításkoncepci-
ójának aktualitása. 2010-ben jelent meg az Édes Anna kritikai kiadása, amelynek bibliográfiájában a 
közlés sorrendjét követő idegen nyelvű fordítások is fellelhetők. Az 1980-ban Ana címmel Újvidéken 
kiadott Josip Varga-fordítás (KOSZTOLÁNYI 2010: 593) a német, lengyel, olasz, holland, cseh, fran-
cia, angol, szlovák, orosz, bolgár, lett és litván fordításokat követi. Maria Toth Ignjatović Ana Edeš című 
fordítása 2011-ben jelent meg a Pacsirta szerb nyelvű fordításával (Ševa) egy kötetben (vö. HÓZSA 
2011:	124–127),	a	műfordítások	kulturális	aspektusainak	vizsgálata	tehát	ismét	időszerű.	A	borító	a	
világirodalmi értéket hangsúlyozza azáltal, hogy az Édes Anna cím alatt a The Guardian, a Pacsirta alatt 
viszont a The New York Review of Books „beajánló” egy mondatos idézete áll. Az O autoru (A szerző-
ről) című utószó ugyancsak a világirodalmi rangot nyomatékosítja, az igazi értékmérő Thomas Mann, 
akinek méltatására az utószó hivatkozik, jóllehet a szabadkai vonatkozás is hangsúlyt kap. A fordítá-
sok elmélyült vizsgálatot, sőt komparatív szempontú megközelítést igényelnek, viszont megállapítható, 
hogy a többi fordítás viszonylatában kiemelkedik a lábjegyzetek gyakorisága, amelyek például az Édes 
Anna történelmi utalásait és neveit magyarázzák, noha a lábjegyzetek a más kultúrába tartozó névre 
is kitérnek (Asta Nilsen). A beszélő nevek problémája már a cím kapcsán felvethető, a fordító az Édes 
nevet az Anna (Ana) című hatodik fejezetben a cselédkönyvi adatok sorolásakor lábjegyzetben (fordítói 
megjegyzésként) lefordítja (KOSTOLANJI 2011: 63). Lábjegyzetek kapcsolódnak a rangokhoz, az utca-
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névhez (ulica Fehervar: Beogradska ulica), sőt a helyesírási szempontból pontatlanul közölt (ä helyett: 
a) német frazeológiai egységhez is: „Andere Städtchen, andere Mädchen” (KOSTOLANJI 2011: 127). A 
zserbó süteményként, a Gerbeaud a cukrász, illetve a pesti cukrászda neveként is magyarázatot igényel, 
ugyancsak említést érdemel a körmagyar jegyzetként való kiemelése, a szó egyébként szerb helyesírással 
kerül be a szövegbe, így: „kermađar” (KOSTOLANJI 2011: 167). A Pacsirta átültetése szintén a tulaj-
donnevek szemszögéből vizsgálható, például: Ševa, Šarseg, Tarkevska pusta, „Sinovi čoveka kamenog 
srca” stb. Pacsirta szüleihez intézett levelében Zelmát, a nagyobbik Thurzó-lányt, aki cigarettázik, nem 
visel fűzőt, többször öltözik át naponta, kineveti, szecessziósnak minősíti. Az általam már más fordí-
tásokban vizsgált mondat a legújabb átültetésben így hangzik: „Zelma, ona starija, secesionistkinja je.” 
(KOSTOLANJI 2011: 342). A mostanában született „ferdítéssel” és fordítással, „hűséggel” és „hűtlen-
séggel” foglalkozó tanulmányok sora tehát nem szakadhat meg; a 2012. évi szabadkai Kosztolányi Dezső 
Napok találkozója ezeket a problémákat a francia fordítások vonatkozásában is körüljárta.

Kéz-képek a prózai kisműfajokban – néhány eltérő 
szöveghely összekapcsolása

A Pesztra című korai Kosztolányi-szöveg a tapintás sokrétű lehetőségét emeli ki. A szereplő egy 
cseléd, aki a porcukorrá átlényegülő hóesésben és a karácsonyváró időszakban a boldogságot is megéli, 
sőt szájára tapasztja kezét, hogy ne sikoltson a havazás miatti ámulatában. A pesztra a babaszobában 
a piciny bútorok érintésekor még érzi gazdái halott kislányának ujjnyomát. A Paulinában a lopással 
vádolt szolgáló, azaz konyhalány oly módon védekezik, hogy véresre karmolja a katona orrát. A női ujj 
és a köröm itt „performatív effektusként” lép működésbe, az Esti Kornél Ötödik fejezetében ugyancsak 
megjelenik az idegen női köröm képe, azonban itt mindez csak ironikus veszélylehetőség, optikai allúzió 
a férfi számára. Esti Kornél egész elméletet sző a „csongrádi asszony” ujjainak megfigyelése nyomán. A 
karcolás esélye miatt a nőhöz való közelítés gondolatától is visszahőköl, a látvány önreflexív gondolat-
menetre ösztönzi. Esti Kornél az elképzelés problémáján töpreng, szerinte a halálban is a halál elkép-
zelése a borzasztó. Az Esti Kornél vallomásában (1932) hosszas metatextus bontakozik ki az elképzelés 
elhárításának esélyeiről, az egyéni gondolatformálás mikéntjéről.

Paulina az említett szövegben először harapással fenyegeti a karjához érő, durva katonát, majd a 
férfi nevetése után női fegyverrel védekezik: „… amikor megragadta a karját, hogy előretuszkolja, a 
lány ráugrott, mint egy vadmacska, s végigkarmolta az orrát. A katona vére csurgott” (KOSZTOLÁNYI 
2007: 70). A konyhalány kiabálása fokozódik, a sztoikus bölcs és a költő pedig, aki tanúja a történtek-
nek, a jajveszékelő lány láttán az igazságról vitázik, a latin arcélek ekkor jutnak igazán kifejezésre. A 
sztoikus bölcs elítéli az indulatot, ragaszkodik elméleti álláspontjához, tehát a lány ellenállásával sem 
egyezik, míg a költő megítélése szerint elfogadható az elhurcolt lány szitkozódása, hiszen akik hallot-
ták, beszélnek róla, és már ez is valami.

A szegény kisgyermek panszaiban a megsokszorozott kezek idegensége a warholi kamera problémá-
ját veti fel a mai befogadó számára. A gyermek vagy a gyermeki álarcot öltő szubjektum szemszögéből 
a tapasztalat pozíciója emelkedik ki.

Időnként egyetlen jelentéktelen, banális gesztus vagy szó válik meghatározóvá a Kosztolányi-szö-
vegekben, olyasféle, mint amilyenre maga Kosztolányi hivatkozik Henrik Ibsen Nórája kapcsán (KOSZ-
TOLÁNYI 1978). Rank doktor ugyanis, mielőtt örökre elhagyná a házat és a földi életet, a végességgel 
szembesül, magába öleli Nóra szobáját, szivarra gyújt, „és hallgat”. Szinte Rank doktor magatartásának 
továbbírásaként olvasható az Egy asszony beszél özvegyen maradt Juliskájának reagálása az állatorvos 
kései szerelmi vallomására. Az asszony nem az adott szituációban beszél, csak később mondja el az elbe-
szélőnek a találkozás emlékét, az időbeli távolság az értelmezés lehetőségét is felkínálja. Az ötvenéves 
özvegy az utcán harmincöt évvel ezelőtti udvarlójával fut össze, aki miatta nem nősült meg, örökre hű 
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maradt a nő emlékéhez, hiszen mindig őt szerette. A nő nem beszél férje haláláról, arról, hogy most 
esetleg kibontakozhatna köztük valamiféle kapcsolat, inkább néhány kedves, szokványos szót szól, majd 
kezet fog, és végleg eltűnik a férfi életéből.

Kosztolányi Dezső prózai kisműfajainak kézgyűjteményéből ez a vizsgálat csak néhányat emelt 
ki, a további „linkelés” újabb és újabb megnyilvánulásokat tárhat fel. Ez a néhány példa azonban utal 
arra, hogy a test, illetve a kéz képe és beszéde mennyire meghatározó lehet egy-egy Kosztolányi-szö-
vegben, tehát az újraolvasások, majd az újabb interpretációk során ez a szempont is bevonható a játék-
ba, sőt némely mozdulat Kosztolányi filmes kapcsolatainak további vizsgálatára motivál. A kutatásokat 
a megjelenő új kötetek, kiadványok tovább serkentik, a szülőhely közegében pedig különösen sok az 
inspiráló mozzanat.
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A PRÉDIKÁTORI HIVATÁSTUDAT 
HELTAI GÁSPÁR SZÁZ FABULÁJÁBAN

n

Utasi Csilla1

n

Heltai Gáspár 1566-os Száz fabula című mesegyűjteményében az ezópusi fabula 
hagyományának megfelelően a cselekmény morális magyarázatát a gyakran postillává 
szélesülő Értelmekben adja. Az erkölcsi tanulságok nagy részében befogadóit egyfelől 
az Istentől számukra kijelölt hivatalban való megmaradásra inti, másfelől a bűnösö-
ket megsemmisítő isteni igazságszolgáltatásra hívja fel a figyelmet. Luther 1529-ben 
fogalmazta újra a három rendről szóló középkori tanítást. Evangélikus prédikátorok 
sokasága különböző műfajú munkákban népszerűsítette az aktualizált elméletet. A 
prédikátornak a hittételek és a morális alapelvek megtanításán túl históriával is illett 
foglalkoznia. A szerző dolgozatában a prédikátori hivatás magatartásmintáit jelöli ki 
Heltai Gáspár fabuláskönyvének Értelmeiben.
Kulcsszavak: ezópusi állatmese, morális magyarázat, prédikátori hivatás, 

a három rendről szóló tanítás, történetteológiai magyarázat

n

Híres kijelentésében Luther a Zsoltárok könyve és a Próféták könyveinek közelében jelölte ki az ékes 
tanítást magában foglaló ezópusi állatmesék helyét (ELSCHENBROICH 1990: 63). A magyar iroda-
lomtörténet – elsősorban Nemeskürty írásainak (NEMESKÜRTY 1963) hatására – hagyományosan a 
morális tanítás jármából kibontakozó autonóm irodalom fejlődésívében helyezte el Heltai Gáspár Száz 
fabuláját. Azokat a szempontokat szeretném kijelölni dolgozatomban, amelyek Heltai gyűjteményében 
az egykorú formálási és befogadási szabályokat működtethették. E rekonstrukció csak a kötet kontex-
tusát képező humanista és evangélikus fabulaszerzők – hagyomány szentesítette – meghatározásainak 
segítségével végezhető el.

1523-as, Von weltlicher Oberkeit, wie weit man ihr Gehorsam schuldig sei című iratában Luther 
megkülönböztette az evangélium és a törvény, a szeretet és a gonoszság birodalmát, melyeket az ereden-
dő bűn választ el egymástól. A két birodalomról szóló tanítás értelmében a fabula a világi bölcsesség 
az Istentől elrendelt társadalmi rend megszilárdítását is szolgálja. A 101. zsoltár 1534–35-ös magyará-
zatában hasonló megkülönböztetéssel élt: a világi berendezkedésbe beletanulni, s abban bölccsé lenni 
kívánókat a pogány könyvekhez és iratokhoz – Vergiliushoz, Démoszthenészhez, Ciceróhoz és Liviushoz 
utalta. Ezek a szerzők Isten akaratából a pogányok világi prófétái, apostolai és teológusai, prédikátorai. 
Luther szerint a világi pogány bölcsességről ékesebb könyv alig írható, mint a közönséges, együgyű 
gyermekkönyv, melynek Ezópus a neve (ELSCHENBROICH 1990: 63).

Az állatmesék azonban a hitbeli közösség megteremtésének feladatát is ellátó evangélikus prédi-
kációban nem csupán morális, hanem spirituális jelentést is kapnak. Melanchthon az analógiák és a 
tipológiai természetmagyarázat homiletikai alkalmazását jogosnak tartotta. A Trinitas utáni 14. vasár-
napon elmondott, latin nyelvű, textusként a Lukács 17,11–19. versét használó beszédében a Szentírás 
allegorikusan értelmezett helyét kedvenc meséjével, a hálátlan kígyó fabulájával állította párhuzamba. 
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A fabula az analógia következtében maga is allegorikus jelentést nyer: a hálátlan kígyó lelki értelem-
ben ugyanúgy az emberi nem Isten iránti hálátlanságát jelenti, mint Lukács evangéliumának versében 
a meggyógyított, hálátlan bélpoklos (ELSCHENBROICH 1990: 11–112).

Az először 1529-ben, másodszor pedig 1540-ben Wittenbergben tartózkodó, Luther asztalánál 
részletes följegyzéseket készítő Johannes Mathesius 1566-ban jelentette meg 17 beszédből álló Luther-
prédikációsorozatát. A nagy reformátor fabulaírói tevékenységének szentelt beszédében a Diodorus 
Siculus Biblotheca historica című munkájából származó, a pásztor lányába szerelmes, a lány kedvéért 
fogaitól és körmeitől megváló oroszlánról szóló fabulát konfesszionális célzattal allegorikusan értel-
mezi. Az oroszlánnak a lutheri tanítást követők közösségét felelteti meg. Az oroszlán karma és foga 
értelmezésében az evangélikus közösség önvédelmi fegyvereit, az Ószövetséget és az Evangéliumokat 
jelenti. A lutheránus közösség a trentói zsinat utolsó szakaszában abban az esetben jutna a fabulában 
megsemmisülő oroszlán sorsára, ha engedne a tradíciót a Szentírás fölé helyező katolikus álláspontnak 
(ELSCHENBROICH 1979: 462).

Az eruditív elemek és a morális didaxis kiegyensúlyozottsága az evangélikus német verses fabu-
laszerzők (Erasmus Alberus, Burckhard Waldis és Hans Sachs) munkáiban annak is eredménye, hogy 
köteteik felekezetileg stabil környezetekben jöttek létre.

Erasmus Alberus 1500 táján Hessen tartományban született, Melanchthon és Luther legbensőbb 
köréhez tartozott, 1548-ban a Flacius Ilyricus vezette gnesziolutheránus tábor hívévé lett.1524-ben, a 
két évvel azelőtt általa alapított obersurseli latin iskola mestereként írta első fabuláit. 1534-ben, már 
prédikátorként, Hagenauban adta ki tizenhét fabulából álló kötetét. Forrásul a Dorpius-féle antológiát 
(UTASI 2010) használta. 1550-ben jelentette meg gyűjteménye végleges változatát (ALBERUS 1997).

A német szakirodalom mindenekelőtt Erasmus Alberus szövegbővítéseire keresett magyarázatot. A 
fabulaszövegeket Alberus legtöbbször hosszú verses elbeszélésekké formálja át, a mesékbe pontos hely-
rajzi utalásokat sző, kijelöli a farkas és a bárány párbeszédének és a holló fájának helyszínét, az orvról 
és az ebről szóló fabula cselekményét Nürnbergbe helyezi. A valószerűség látszatát megteremtő további 
szövegelemek közé tartoznak a beszélő nevek, pl. a hasról és a tagokról szóló fabulában az elsőként szó- 
lásra emelkedő végtag a Nasenschweiβ (Orrveríték) névre hallgat. A szereplők a fabulákban álláspontju- 
kat és tetteiket korabeli eseményekre, konfesszionális kérdésekre és általános morális elvekre hivatkozó 
terjedelmes orációkban magyarázzák el. Erasmus Alberus mind retorikai, mind morális, spirituális szem- 
pontból tagolja a szöveget. A fabulákhoz és tanulságokhoz tartozó lapszéli jegyzetek közül az Oratio vulpis 
contra Leonem vagy Primum certamen, Secundum certamen típusú megjegyzések a német fabulaszöveg 
bővítményeit retorikai tekintetben értelmezik, továbbá szintén a retorikai-irodalmi tagolást szolgálják 
a latin és görög proverbiumok, a Homérosz-, Vergilius- és Ovidius-idézetek. Az erények és bűnök latin 
nevei, az Excursus evangelicus típusú megjelölések pedig az olvasót a tanulság kijelölésében segítik.

Heltai Gáspár 1566-os gyűjteményében korábbi fordítási gyakorlatának megfelelően a mintájául 
szolgáló Steinhöwel-Mueling-féle gyűjtemény szerkezetét (UTASI 2011b) tiszteletben tartotta: noha a 
könyvekre való felosztást nem követte, a meséket a forrásmű sorrendjében ültette át. Kötetéből hiányoz-
nak a fabulabővítményeket retorikailag tagoló, a morális tanulságokat azonosító szerepű lapszéli jegy-
zetek. A szöveghasználat egységesítésének szándékát jelzi, hogy következetesen nem fordította német 
forrásának a szövegbe tagozó kezdő mondatait, az epimüthiont. A fabulaszövegek jelentésszóródásának 
úgy is gátat szabott, hogy a jelentésrétegeket a lehetséges címzettekhez rendelte. A gedelécskét csalo-
gató farkas meséje értelmezésében a szüléket inti, „hogy idején gondját viseljék az ő magzatjoknak és 
azokat oktassák értelemre és bölcsességre tanítsák: főképpen az Istennek igéjére és félelmére”, mert 
noha gyermekek még, „azért ő utánok is jár az ördög”, e fabula azonban a gyermeköket is inti, „hogy 
ő szüleiknek engedjönek. Idején megtanólják a keresztyéni tudománynak sommáját a Katekizmusból” 
(HELTAI 1980: 108). Az orv lekenyerezési szándékát visszautasító komondor esete egyfelől azt „jelenti 
meg, a csalárok minemű természetűek legyenek”, „emellett inti e fabula a házi népet, szolgákat és szol-
gálóleányokat, hogy tisztekben hívek legyenek” (HELTAI 1980: 103).
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Az Isten által kijelölt rendben, hivatalban való megmaradás, a hely, a teremtett mivolt megbecsü-
lése a Száz fabula morális értelmezéseinek egyik központi sugallata. A héja elől az ölyvnél menedéket 
kereső galambok példája „inti a nyavalyásokat és a nyomorultakat, hogy nyomorúságokat békességes 
szűvel és tűréssel elszenvedjék és békétlenségökben ne keressenek se tanácsot, se segedelmet, se oltalmat 
a gonoszságosoktól. (…) Főképpen a szegény község tanóljon e fabulából” (HELTAI 1980: 102). A gyen-
geségük miatt elkeseredett, menekülés közben a békákat véletlenül megszalasztó, ebben vigaszt találó 
nyulak esete arra „int minket, hogy ki-ki mind az ő nyavalyáját és állapatjának nehézségét békösséggel 
elszenvedje és az időtől várjon” (HELTAI 1980: 106).

A holló és a róka meséje „erre tanyít, hogy ki-ki mind az ő hivatalában megmaradjon és megelé-
gedjék az Istentől és természettől vött ajándékokkal. (…) Csendességben és alázatosságban maradj a te 
hivatalodban. Ne told magadat elő. Meglát és megismér az Isten” (HELTAI 1980: 112). A légy és a hangya 
története szintén arra buzdít, hogy „sokkal jobb az embernek, ha megelégöszik az ő hivataljában avval, 
amit az Isten munkája után az ő szent áldomásából néki ad és abból békösséges szűvvel és az Istennek 
ajándékában gyönyörködteti magát, noha gonddal és munkával keresi életét” (HELTAI 1980: 113). Az 
agancsára büszke, vékony bokáját megvető szarvast végül szarva veszejti el: „Ez okáért a keresztyén 
ne mestergösse az Istennek szörzését. Hanem mint az Isten elrendelte, úgy járjon el az ő hivataljában” 
(HELTAI 1980: 129). A negyvenegyedik, a házőrző és a farkas beszélgetését tartalmazó mese magya-
rázatában Heltai az európai fabulairodalomban egyedülálló módon nem a szabadságot választó farkast 
állítja az olvasó elé például, hanem a láncon tartott, feladatát teljesítő komondort, a jó lelkiismeret 
jelképét (BALÁZS 2006: 80–82). A kezekről, a lábakról és a hasról szóló, már Liviusnál elbeszélt fabula 
tanulsága szerint: „ki-ki mind az ő hivataljában megmaradjon és abban az ő tiszti szerént cseleködjék 
és minden rendbeli embernek szolgáljon, mint az Isten e világon az emberi társoságot az ő rendibe 
elosztotta. Ez okáért hivatalodban híven eljárj és légy csendes.” (HELTAI 1980: 133), majd az olvasók 
érintett rétegét közvetlenül megszólító retorikus ellenvetéssel folytatja: „De ezt mondod te: jó bizony 
más embernek uralkodni és hivolkodni, azonközben énnékem az orromon foly alá a veréték, és feltörik 
a tenerem a nagy munka miatt etc.” (HELTAI 1980: 134).

A következő, a szarvasról, az ökrökről és a családos emberről szóló fabulában az ökröket megvető, 
végül mégis az istállóban elbújni kényszerülő szarvast a gazdag, Istentől adományokkal megajándéko-
zott embernek felelteti meg Heltai, a tanulságban azonban a munkás életre tér vissza: „És noha a szép-
ségnek és egészségnek és testi szabadságnak valami gyönyörűsége vagyon, azért nagy szorgalmatosság, 
gond és félelem vagyon mellette. És noha a rabatás élet valamennyére nehéz és nyomorúságos, de azért 
csendesség, békösség és nyugodalom vagyon mellette” (HELTAI 1980: 138).

Luther 1529-ben fogalmazta újra a három rendről szóló középkori tanítást, munkája Németor-
szágban a tízparancsolatot és a három rendről szóló tanítást változatos formában közvetítő, a szak-
irodalomban Haustafelliteratur néven számontartott művek sorát váltotta ki (BEHRENDT 2009). A 
tanítás kolozsvári ismeretét bizonyítják a szabócéh 1561-es szabályzatának alábbi mondatai: „Mü azért, 
feljül megmondott biró és polgárok, meggondolván és megértvén ezt mind az ó mind az új testamen-
tumnak szent írásából, hogy az külső fejedelemségnek rendit ésmindenféle tisztnek, külső méltóság-
nak állapatját az felséges Isten az halandó emberi nemzet közett ezért rendelte és akarta lenni: előszer 
tudniillik, hogy abban az emberek az ő tisztekben főképpen az Istennek tízparancsolatjának, és az mi 
megtartó Jézus Krisztusunknak igaz igéjének szorgalmatos őrzői és táplálói legyenek. Viszontag penig 
az emberektől talált babonás szerzéseket erőkedjenek hejábavalókká és semmié tenni. Annak utána, 
hogy az nyavalyás községet, bizonyos istenies emberi tervényekkel eszvefoglaltat, jó polgári társaságban 
külem-külem rendekbe viseljék, és bírják békességgel és csendességbe, hogy ezképpen az ő gondvise-
lések alattvárasakba vigadhasson, örvendezhessen az szegén község” (JAKAB 1888: 61).

Az értelmeknek a föntihez hasonló súlyt kapó jellegzetessége, hogy Heltai a fabuláknak közössé-
gére applikált történetteológiai értelmezését adja. Az 51. fabulában a szarvasra megharagudó ló elfo-
gadja a vadász segítségét, engedi, hogy megnyergelje, lovasa azonban a szarvas megbüntetése után sem 
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hajlandó leszállni a hátáról. Heltai morális értelmezésében elsősorban a harag elkerülésének szüksé-
gességére figyelmeztet, a szabadság drágaságáról szóló, kézenfekvő tanulságot pedig történetteológiai 
síkban veti föl: ”bosszúállásra ne igyeközzünk, mert gyakorta történik, hogy az Istennek ítíletiből vissza-
fordul a kasza. És ahol mi másnak akarunk ártani, és mást igyeközünk elveszteni, ott mi magunknak 
tészünk kárt és veszélt keresünk fejünkre. Mert igaz az Isten, ki magának kévánja a bosszúállást. Vajha 
ezt meggondolnák a nagyurak: bizony jobb állapatban volna az ő dolgok. Budában nem volna török 
basa. De a nyereg hátunkon maradott, és a zabola szájunkban” (HELTAI 1980: 142). A 36. mesének 
értelmében a rosszat Isten eszközévé teszi meg: „Meghigyjed ez okáért, hogy ha az Istent nem féled, 
és annak kedvében nem lész, ottan az Isten talál mást, ki gyorsabb, hatalmasb, eszesb avagy ravaszb is 
legyen náladnál, és azt reád bocsáta és az által megbünteti vakmerő bátorságodat és úgy urkoz, hogy 
örök szégyent kezdesz vallani. (…) Bár ne keress példákat a szent Bibliában: orrod előtt naponként 
elég vagyon benne. De bolondok vagyunk, mint a fuak. Midőn a puskás elbújik és egyet meglő bennek, 
ottan felröpülnek a többi, és egy keveset kerengvén ismeg oda szállnak az előbbeli helyre, ahol amazt 
meglőtték és ahol halva fekszik. Mindjárást mást lő, annak utána harmadikat, mindaddig, hogy egy sem 
marad elevenen bennek. Szinte ezenképpen cseleködünk mi is: az Isten szömünk láttára megbüntöti és 
elveszti a gonoszokat, a kegyetleneket és kóborlókat, de mégis eljárunk a megszokott gonoszságban és 
nem tudjuk magunkat eszünkbe venni. Jaj e nagy vakságnak és visszafordultságnak” (HELTAI 1980: 
125). A 37. fabula magyarázatában hasonlóan prófétai hangot üt meg: „Nyilván bosszúállásra indítja 
ez a kiáltás (a lopott tárgyaké) a felségest. Végy mindennapi szömed előtt való példákból tanóságot. De 
nem látja senki, senki nem vészi azokat eszébe” (HELTAI 1980: 127).

A 67. mesében a róka a kakast az állatok között kötött békéről kívánja meggyőzni, amikor azonban 
a kakas a vadásszal közeledő agarakra hívja föl a figyelmet, a róka azzal a kifogással old kereket, hogy 
az agarak talán nem voltak jelen az állatok gyűlésén, ahol eldöntötték a békét. A kötet elbeszélője az 
álnokokat inti: „Mert efféle teljességgel ellenközik az istennek természetivel; mert az Isten veritas, azaz 
tettetesség nélkül való igazság és merő tisztaság és igazmondás. Ennek okáért efféle álnak latroknak eleit 
veszi és ismeg álnakbat bocsát reájok, hogy azoknak álnakságokat, nagyobb álnaksággal megbüntösse és 
őket örök szégyenbe keverjék. (…) E világ rakva efféle példákkal, mint vesze az álnak kankó kéncstartó 
barát, mint porba lószar” (HELTAI 1980: 171–172).

Az isteni igazságszolgáltatás az eltérő társadalmi rendek érintkezésének szabályozásakor kerül 
előtérbe az Értelmekben, az egyenrangú emberek morális viszályaiként értelmezett fabuláknak Heltai 
konvencionálisabb értelmezését adja. Történetteológiai kijelentései a középkori Magyarország politi-
kai és egyházi szerkezetét feldúló eseményeket látják el értelemmel. A történeti események időrend-
jét ok-okozati összefüggések sorává átalakító értelmezési eljárással a bűntől megrontott, a bűnösöket 
elpusztító, az igazságos Isten által pedig helyreállított, eredendően igaz társadalmi és szociális rendet 
mutatja fel olvasóinak.

Fabula-magyarázatainak két jellegzetességét a gyűjtemény keletkezésének elsődleges kontextusa 
világítja meg. Gyűjteményét 1566-ban, az antitrinitárius eszmék nyílt fellépését kísérő, elhúzódó feleke-
zeti válság kezdetén jelentette meg. Heltai évekig ellenállt a magisztrátus által támogatott új dogmatikai 
irányzatnak, sőt egy időre prédikátori hivatalának feladatait sem teljesítette. A fabuláskönyv létrejöt-
tének körülményeiből Waldapfel József arra következtetett, hogy ebben az időszakban Heltai a vitás 
kérdésektől távoli irodalmi munkálatokhoz fogott, „erkölcsi tanító munkáját pedig oly munka közve-
títésével akarta folytatni, amelynek elhatározása még wittenbergi emlékekből nőtt ki, de a dogmatikus 
kérdések érintésének szüksége nélkül adott módot a biblikus-reformátori életbölcsesség prédikálásá-
ra” (WALDAPFEL 1957: 47). A gyűjteményben valóban nem fogalmazódik meg felekezeti álláspont, a 
kötet intenciója azonban nem írható le kielégítően a biblikus-reformátori életbölcsesség hirdetésének 
szándékával (UTASI 2011a).

Kolozsvárott is, más városokhoz hasonlóan, a prédikáció töltött be elsődleges közösségformáló szere- 
pet. Minthogy a két nemzet nyelvén külön helyszínen mondtak szentbeszédet, két vagy több, a templo- 
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mon kívül egymással minden bizonnyal vallásos kérdésekről is véleményt cserélő gyülekezet létével kell 
számolnunk a városban. Az antitrinitárius tanok terjedésének kezdeti korszakából származó, a lelkészeket 
egységre intő tanácsi határozatok és a városból eretnek tanításáért kiutasított káplán, Elias Gzmiedele 
esete (BALÁZS 2006: 85–90) azt támasztja alá, hogy a civitas hitbeli egységének sérülése mindig a 
városban alkalmazásban álló lelkészek közötti dogmatikai összhang megbomlásaként következett be.

Heltai Gáspár sohasem adott ki a közösséget prédikációval formáló művet. A tanítás és a törté-
netteológiai reflexió egybekapcsolása azonban Heltai Gáspár műveinek alapjegye, eltérő módon, de 
egyaránt sajátja az 1552-ben kiadott Dialógusnak, az 1571-es Hálónak és a posztumusz Krónikának. Az 
életművön végigvonuló történetteológiai gondolatmenet a felekezeti és politikai megrázkódtatásokat 
semlegesítve a civitas rendjét állandónak mutatja be.

Sem a Száz fabula keletkezéséről, sem Heltai olvasmányairól nem maradtak fenn feljegyzések. Filo- 
lógiailag alátámaszthatatlan, ismerte-e az evangélikus fabulairodalmat és a körülötte kialakult elméleti 
reflexiót. Forrásának, az Esopus Deutsch-nak erudíciós mechanizmusát nem ültette át, holott az a Stein- 
höwel-féle kétnyelvű gyűjteményénél és a Brant-féle Additióénál egyaránt szegényesebb volt. Ajánlásában 
nem részletezte a műfaj eredetét és hasznosságát, mindössze annyit jegyzett meg, hogy a fabulák „embertől 
talált és meggondolt dolgok.” Bizonyosan tudott a latin iskolai oktatásban a műfajról hagyományozódó 
toposzokról és a pogány műveltség helyét kijelölő protestáns elképzelést is ismernie kellett. Az eruditív 
és a morális elemeket a németországi szerzőkhöz hasonlóan Heltai is az elérni kívánt hatás és környeze-
tének igényei szerint vegyítette. Ez pedig azt bizonyítja, hogy fabuláskönyvét nem az autonóm irodalom 
alakulástörténetében, hanem a litterae és a hit viszonyát kijelölő protestáns törekvések összefüggésében 
érdemes vizsgálnunk, legalábbis abban az esetben, ha tekintettel vagyunk a szerzői intencióra.
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MANZÁRD-NYELV 
DANiLo Kiš MANZÁRDjÁbAN

n

Csányi Erzsébet1

n

Danilo Kiš Manzárd c. kisregénye 1962-ben a délszláv farmernadrágos prózaká-
nonba illeszkedve hordozza már címében is e jellegzetes életérzés legfontosabb ismerte-
tőjegyét, a különleges térérzékenységet. E regények bolyongás-toposza, tértapasztalata 
az elvágyódást, az útra kelést, az élettér kijelölését alapvető ontológiai kérdésként veti 
fel az élet kezdetén álló fiatal hősök megragadásában.

Danilo Kiš hősei a csillagok közelsége miatt laknak manzárdlakásban. A manzárd 
beépített tetőtérben elhelyezkedő szoba vagy lakás, ahol a térhatások dinamikáját a 
két, különböző hajlású síkkal épített tetőforma biztosítja, a tető törésvonala enyhébb 
és meredekebb lejtésével játékba hozza a belső teret. A manzárd azonban a szegény-
ség és nyomor szinonimája is, ezért tükrözi a jeans-hősök szociális peremfigurákhoz 
hasonló habitusát is.

A cím a lázadás, szabadság, mozgás, labirintus, lebegés kérdéseit egy sajátos 
konfliktusképlet sűrítményeként mutatja fel, s határozza meg azt a látószöget, amely 
– konkrét és absztrakt értelemben is – döntővé válik a hősök valóságelsajátításában.

A kutatás a délszláv és a vajdasági magyar jeans-próza térorientációs vizsgálata-
inak sorába illeszkedik.
Kulcsszavak: beat-paradigma, délszláv farmernadrágos próza, 

vajdasági magyar jeans-próza, tértoposz, manzárd, Danilo Kiš

n

Danilo Kiš Manzárd c. kisregénye 1962-ben a délszláv farmernadrágos prózakánonba illeszkedve 
már címében is a jellegzetes beat-életérzés legfontosabb ismertetőjegyére, a különleges térérzékeny-
ségre hívja fel a figyelmet. A manzárd egy lakástípus, melynek elhelyezkedése madártávlatos rálátást 
biztosít a környezetre.

A jeans-regények bolyongás-toposza, tértapasztalata az élettér kijelölésének problémáját, leginkább 
az elvágyódás, az útrakelés odüsszeuszi kérdését az élet kezdetén álló fiatal hősök alapvető ontológiai 
kérdéseként veti fel. E toposz e művekben a térben való elhelyezkedést, a térhez való viszonyulást központi 
világképi összefüggésrendszerbe ágyazza. Nem csupán a terek, rurális avagy urbánus környezetek, élet-
feltételek, közérzetek, habitusok és életstílusok közti disztingváló igényből születik meg e nemzedéki 
reflex a 20. század közepén, hanem magának a röghöz-kötöttségnek az elutasításából, a gyökéreresz-
tés elvi tagadásából. A letelepedés, a helyhez kötött életmód a dolgos, szolid, pénzkereső, konformista 
átlagpolgár szimbólumává válik a tömegfogyasztás világában, aminek a beatnikek hátat fordítanak.

A јеаns-próza hősei – akár ágrólszakadt egyetemistáról, csavargó éhenkórászról, akár gazdag 
csemetéről legyen is szó – félig kényszerből, félig döntés alapján, de végül is a tökéletes szabadság érde-
kében elfordulnak a jóléti civilizáció tárgyakba burkolt, külsődleges világától, a hivatalos társadalmi 

1 Egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék, erzsebet.csanyi@gmail.com.
 A tanulmány A kisebbségi nyelvek, irodalmak és kultúrák diskurzusa Délkelet- és Közép-Európában (Diskurs manjinskih 

jezika, književnosti i kulture u jugoistočnoj i srednjoj Evropi -178017) című, 178017-es számú minisztériumi projektum 
részeredményeit tartalmazza.

TUDOMÁNY, MÓDSZER, ARGUMENTÁCIÓ



83

értékrend célelvűségétől. Másféle boldogságra törnek, belső harmóniájuk megteremtésére törekszenek, 
meditálásba merülnek. Ezt az önérlelő, töprengő transzállapotot azonban érdekesmód egy mobil élet-
mód segítségével érik el, az otthontól távol, ideiglenességben és állandó mozgásban. Létüket alapvetően 
mégis a passzivitás jellemzi, nem hajlandók törtetni, tétlenségbe burkolóznak, s eljutnak az ún. valóság, 
múlt, jövő, a szokványos értékek tagadásáig. A beat hősök világalakítás helyett legfeljebb az önalakítás-
ra vállalkoznak, totális lélekállapotokat keresnek (akár drogok segítségével), melyek a világ felejtéséről 
szólnak. A világ elől kitérnek, a konfliktusoktól megfutamodnak, s lázadásuk leghősiesebb vonása a 
pőrére vetkőző őszinteség, a vad vallomás, a távolságtartás felrúgása, a negatív világkép önmarcangoló, 
morbiditásig menő kiteregetése.

Danilo Kiš hősei a csillagok közelsége miatt választanak manzárdlakást.
A manzárd beépített tetőtérben elhelyezkedő szoba vagy lakás, ahol a térhatások dinamikáját a 

két, különböző hajlású síkkal épített tetőforma biztosítja, a tető törésvonala enyhébb és meredekebb 
lejtésével játékba hozza a belső teret. A 18. századi Párizsban a Mansart-testvérek tették híressé ezt a 
speciális, „törött tetőt”. A manzárdtető lényege a helytakarékosság, megkönnyíti a tetőtér lakássá törté-
nő kiépítését. A manzárd azonban már akkoriban a szegénység és nyomor szinonimája is volt, ezért a 
tetőtéri albérlet Kiš regényében ilyen értelemben is illeszkedik a farmernadrágos próza világához, hisz 
a jeans-hősök legtöbbször bizonytalan egzisztenciájú egyetemisták, kamaszok, huligánok avagy szoci-
ális peremfigurák.

A jeans-próza kontextusában olvasva Kiš Manzárdját a cím általi szituáltságból kell kiindulnunk, 
ebből a térképzetből, a lakhely fogalmából, amely egyben elfoglalt pozíciót, nézőpontot, életstratégiát 
is jelent. A műben a két, világirodalmat és filozófiát tanuló egyetemista-albérlő elsősorban „csillagvizs-
gálóként”, imaginárius varázshegyként éli meg ezt a helyet. A valóságtól elrugaszkodva, a metafizikai, 
örök kérdésekre feszülve, életidegen közegben kívánják kialakítani otthonukat. Távlatot és másféle 
rálátást biztosítanak önmaguknak, mert az életet elviselhetetlennek érzik. A manzárd-metafora szür-
realista toponímiává (RADICS 2002: 74) fejlődik, a címbe emelve központi kérdésként jelzi a térszem-
lélet fontosságát, az albérleti szoba ezáltal végül a lázadás, szabadság, labirintus, lebegés beat-irodalmi 
konfliktusképletének sűrítményeként jelenik meg Danilo Kiš első kisregényében.

A fenn-lakás meghatározza azt a látószöget, amely – konkrét és absztrakt értelemben is – döntő-
vé válik az irodalmár-hősök valóságelsajátításában, s ezáltal a szöveg egészében. Ugyanakkor Danilo 
Kiš hőseinek nem sikerül elmenekülni egy hermetikusan zárt üvegbúra-világba, a fikció, az olvasás, a 
regényírás magaslati, absztrakt közegébe, mert a „valóság” utánuk megy: a manzárdlakásban a nyomor 
undorító tünetei között kell élniük.

„A Manzárd (1959–60, megjelent ̀ 62-ben) lakója úgy él fenn a nyomorúságos albérleti szobájában, 
ahol hemzsegnek a svábbogarak és patkányok futkorásznak, mint egy csillagon...” (RADICS 2002: 73).

Kiš vallomásaiból kiderül, hogy kétségbeejtően provinciálisnak, rettenetesen monoton, unalmas 
időknek tartotta az 1950-es éveket az akkori Jugoszláviában, ami szinte kiváltotta az irodalomba való 
menekülést, a szürke, nyomasztó valóságból való kivonulást (ŠUKALO 1999: 24). Az irodalom, a fikci-
ós világ mindenképp egy intenzívebb élet esélyével kecsegtetett, ezért nem véletlen, hogy mindkét hős 
regényírással foglalkozik, két alteregóra hasadva. A szocialista realizmus korának dogmatikus ideoló-
giája magát a gondolkodást és a megismerést ölte meg, lehetetlenítette el.

Kiš minderről a következőképp vall: „A Manzárd, ez a »szatirikus poéma« a tapasztalatok keserű 
üledéke, még inkább ifjúkori poéma, stílusgyakorlatok az álmodozás témájára, s mint ilyen, mint szerel-
mi poéma, banálissá válhatott volna, ha nincs ez az ellenpontozás, az állapotok, stílusok, hangulatok 
váltakozása, az intonációk állandó cserélgetése; minden lelkesedés bukással és kétségbeeséssel végző-
dik itt, minden lírai képre rákerül utólag valami naturalista ocsmányság sűrű rétege... A manzárd-béli 
ellenpontozást úgy értelmezhetném – maradjunk a bohémia témájánál –, mint egy kétfelvonásos bohém 
dráma kifejlesztett metaforáját: lelkesedés, mesterséges mennyországok (első felvonás); másnaposság, 
a lelkesedés vége, undor (második felvonás)... Ma... csodálkozva veszem észre, hogy a Manzárd, mint 
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egy képzeletbeli utazás metaforája, bizonyos módon talán a »tripről« szól, olyan értelemben, ahogy a 
»kábszeresek« használják ezt a szót” (RADICS 2002: 70).

A „szatirikus költemény” egy mottóval kezdődik, amely egyértelmű térirányokkal (a fenn-lenn 
vonalával) és épületfajtákra történő utalásokkal tájolja be a történetet:

„Ne várjatok romantikus cellát, se kunyhót, se menedékhelyet; sokemeletes kőház meredezik előt-
tünk; minél magasabbra jutunk, annál hidegebbek az emeletek. Nyomor, jaj, baj, tudatlanság és betegség 
űzi az embert emeletről emeletre. Amíg lent állt, még érdekelte az élet tarkasága, részese is volt valami-
képp, noha az élet kezdettől fogva értelmetlen és elérhetetlen (a civilizáció fejlődésével növekszik »az 
életre alkalmatlanok« száma – ezt nem szabad elfelejteni); az élet egyre hidegebb lett –, mind kevésbé 
értette az életet, és egyre kevésbé tud alkalmazkodni hozzá.” (A. A. Blok) (KIŠ 1962).

Cella, kunyhó, menedékhely, emeletes kőház: az emberi lakhelyek variációi. A mottót követően a 
regény első mondata azonban nem a lakhely-képzetek kibontását folytatja, hanem a mozgásét/távozá-
sét: komor tónusok mentén az éjszakában zokogó vonatokra irányítja a figyelmet. Ezt az intonációt a 
borzas, kiéhezett kutyafalkák és a kutyatetemek motívuma hangszereli még depresszívebbé.

A Manzárd meghatározó koordinátái alapvetően egy vertikális tengely köré épülnek. A háttérben 
nem a jeans-prózára jellemző, sík tereken kirajzolódó labirintus, hanem egy vertikális tengely képzete 
munkál, erre állítja a kisregény alapkoncepciója az értelmezés lehetőségeit is. Ezért kaotikus labirin-
tusrajz helyett kontrasztos elrendezésűvé válik a mű szemantikai mezeje, melyet a szerző dichotómiái 
(élni–írni/elmélkedni, valóság–képzelet) hoznak működésbe.

Az első fejezet azonban a láthatatlan vonatok hangját megidézve a sínek horizontális végtelenjével 
jelzett távlatot, hosszanti síkot rajzolja meg, egy horizontális irányú távozási/menekülési koncepciót 
sejtet, s csak később bontakozik ki a lenn-fenn kontrasztja.

Itt lenn, a vízszintes síkban a regény első mondatában fenyegető elemi erők jelennek meg: a sötét, a 
félelem, a nyugtalanság, öngyilkos gondolatok, éhség, fájdalom, halál (eltaposott kóborkutyák tetemei). 
Ezzel szemben a manzárd mint padláslakás az ég érintésére csábít, egy elvágyódó, hóbortos, bohém, 
Eurüdikének gitározó szerelmes Orpheusznak ad otthont.

A két pólust azonban a szerző már itt összeérinti egy morbid ötlettel: a szerelmes főhős a döglött 
kutya nyakörvén lógó éremből gyűrűt akar csináltatni kedvesének.

A narrátor és barátja, Bölcs Bakkecske (Igor) az élet nagy kérdéseibe ütközve képtelen megoldani a 
szerelem talányát, ezért felköltöznek egy városszéli, kis manzárdlakásba, ahonnan tanulmányozni lehet 
a csillagokat. A szobába sötét falépcsőn kell felmászni. De nemcsak az odavezető út nyomasztó, maga 
a szobabelső is. A leírásban a jeans-próza képalkotási technikája érvényesül, felsorolás és vizualitás 
dominál:

„A szoba azoknak a kis hajóknak a belsejére hasonlított, melyek sötét éjszakákon a nyílt tengeren 
hányódnak elveszetten. A falakra furcsa ákombákomokat rajzolt a nedvesség, az ember ilyen növénye-
ket és állatokat lát álmában. A mennyezeten a világ teremtését lehetett látni álomharmat és zöld valóság 
ölelésében, a szoba négy sarkában pedig a négy kontinens szimbolikus képei: afrikai nyár, ázsiai tavasz, 
amerikai zimankó, európai ősz. Masztodonok és sárkányok legeltek a falakon: egy mammut szempil-
lájáról kolibrik csipkedték a sűrű csipát.” (15)

Bizarr módon a regénykoncepció függőleges elrendeződését erősíti a plafonról lógó holmik groteszk 
látványa is:

„Holminkat a mennyezet kellős közepébe vert kampókra akasztottuk, oda, ahol Venus vaginája 
rajzolódott ki kagylók és algák gyűrűjében, a nedvesség különös képzeletének játékaként. A Venus testé-
ből meredező kampókon Bakkecske fekete bársonynadrágja lógott meg az én fekete nyakkendőim...”

A manzárdszoba a műben hajóként (Kháron halál-ladikja avagy Noé életmentő bárkája), temp-
lomként, kriptaként (KIŠ 1978: 292–293) és üvegbúraként is megjelenik. Ugyanakkor varázshegyként 
is felfogható, amit a Thomas Mann Varázshegyéből vett francia nyelvű idézet sugall. E térszimbólumok 
a manzárdlakás elkülönültségét hangsúlyozzák.
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Az Anatómiai leckében Kiš a manzárdot kriptának nevezi. A kripta a lent, a halál, a pusztulás, a 
nyomor szimbóluma, de a kripta-valóság tényei felkúsznak az égbe, a sötét lépcsőkön felfelé való vonszo-
lódás nyomasztó folyamatának képét a regény többször is kibontja, miközben a vertikális elrendeződés 
hierarchiáját nyomatékosítja:

„Azt sem tudom, Eurüdiké fölkapaszkodott-e valaha is a padlásszobába azon a keskeny, szűk, piszkos 
lépcsőn, melyen svábbogarak menekültek a hirtelen fénytől. Aztán bogyóként pattogtak a talpunk alatt. 
Zsíros pacniként kenődtek szét a padlón; a svábbogár-erupció az epicentrumtól távolabb egyre sötétebb 
volt. Nem tudom, nem hiszem, hogy bármikor is fölment volna azon a piszkos lépcsőn.” (46)

A kripta-asszociációk a manzárdon zajló álmodozás súlyzói. Jelzik, hogy a fenn folyó vizionálás 
irányát, mélységét jórészt a tapasztalati valóság határozza meg. A „manzárd-templomban” minden 
kifordul önmagából, az élet fennkölt dolgait mintegy megtámadják és felfalják a világ alantas erői (pl. 
a manzárd lakóinak minden értékeset üvegbúra alá kell helyezni a nyüzsgő svábbogarak, egerek és 
patkányok ellen).

A lenn-fenn koordinátái közt őrlődő, írással foglalkozó, regényterveket dédelgető barátok eljutnak 
a felismerésig, hogy „reálisan kell nézni a dolgokat... Ne felejtsd el barátom, hogy ez különösen nekünk, 
művészeknek nélkülözhetetlen. Sőt, még nektek asztronómusoknak is. A csillagok remegéséből meg kell 
sejtened az asztrális humusz illatát, a galaktikák társadalmi összetételét és politikai rendszerét...”(45)

A mű folyamatos önreflexiós beszéde Kiš poétikájának alaptételeit fogalmazza meg. Az „asztrális 
humusz” a realizmussal átitatott költészet metaforája, amit a szerző egy interjúban nem önéletrajziságnak 
nevez, hanem „a megélt lírai transzpozíciójának... E könyv mélyén ott van a tapasztalat keserű réte-
ge... ” (DELIĆ 1995: 288–289), hisz – mint egy interjúból kiderült – a fiatal szerző öngyilkossági krízis 
közepette írta. „Egy öngyilkos naplójának formáját akartam adni neki, kaotikusan jegyeztem tudatál-
lapotaimat, a képeket és hangokat, melyek görcsbe rántottak (RADICS 2002: 79).

Ez a destruktív lélekállapot összhangban van a mű poétikájával is, mely antiregényt és antihősöket te- 
rem. A szatirikus poéma minden eleme az ironikus ellentétezés eszközeivel mezteleníti le az eljárást, a 
hősök az íródó regényről nyilatkoznak, önmagukat modellnek, prototípusnak nevezik, a nyelvet és az iro- 
dalmi kultúrát tudatosan kezelik. Bölcs Bakkecske a csillagok, a galaktika nyelvét „manzárd-nyelvre” 
próbálja fordítani: barátját Orpheusznak, a lányt Eurüdikének, a szobát manzárd-templomnak nevezi.

A manzárd-nyelv a költészet és a szerelem nyelve.
Kiš szerint az író-hősök egy hatalmas mutatis mutandis kavalkádban egyben olvasók, olvasmá-

nyaiktól megittasult Don Quijoték, homo gutenbergiensis-ek. A forrásaikra rámutató írók, idézők, 
olvasmányaikat visszhangzó szerzők, az olvasott hősökkel hol azonosuló, hol tőlük elváló figurák, ahol 
az olvasás szenvedélyes beleélő/azonosuló aktivitás, amikor is egy éber álomban elmosódik a különb-
ség az olvasó ember valós és képzelt énje-identitása között, s legvalósabbá maga a könyv, a fikció, az 
irodalom válik (DELIĆ 1995: 292–293).

„Latin szentenciákat véstünk körmünkkel a falra, oda, ahol nem rontották a nedves kéz alkotta képek 
harmóniáját, és úgy ragaszkodtunk ezekhez az aranyköpésekhez, mint a tíz parancsolathoz. Mindent 
megtisztító imádságként mondogattuk őket az intellektuális válság és a csüggedés óráiban. Útjelzők 
voltak az igazsághoz... (Elérkeztünk végre ide, ahol kiszaladt alólunk a Föld.) Ej, az a manzárd!” (17)

Az olvasó ember elszakad a valóságtól, képzelete segítségével a mű diktálta utazásra indul, tudati 
transzformálódáson esik át.

A jeans-próza legfontosabb ismertetőjegye, az utazás motívuma, „a fantázia és az utazás orgiái” (DE- 
LIĆ 1995: 293) nemcsak ilyen áttételesen, az olvasás távol-lét állapota révén jelennek meg a műben.

A Manzárd fejezetcímei nyomatékosítják az utazás kulcsfontosságát a regényben, szinte minden 
fejezetben felbukkan az elutazás ötlete. A líraian szaggatott, kihagyásos, több nyelven íródó elbeszélés 
második fejezete az Utazás címet viseli. A folytatásban az utazás-motívum, a távolság egzotikuma a 
Delfin-öbölből küldött fiktív levelek révén jelenik meg. A Visszatérés c. harmadik fejezetben Igor/Bölcs 
Bakkecske az utazást szökési lehetőségként említi. Később ismét előkerül az utazás témája: „Hogyan 
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tudnánk meglenni utazások, beszélgetések nélkül?” (44) A Duos Desparados c. fejezet két variációban 
adja elő a meggazdagodás, eltávozás történetét: „Ez az ötlet, ezzel a kiskocsmával igazán kitűnő volt. 
Miután mindenben csalódtunk, képtelenek a szerelemre és az életre – hát ilyenek voltunk –, elhatároz-
tuk, hogy eltűnünk a világ szeme elől. Nos, miután nem menekülhettünk lakatlan szigetre, ahogyan 
először kigondoltuk, elhatároztuk, hogy kocsmát nyitunk valamelyik tengerparti városkában.” (60) Az 
elutazás sokszor az öngyilkosság alternatívája, elhalasztása. A sziget vagy a napló c. fejezetben a főhős 
Robinsonnak képzeli magát, naplót ír.

Az utazás az egész antiregénynek, antifabulának a gerincét adja, a távollét utáni nosztalgia többféle 
módon és síkon válik fontossá.

A távolság szimbólumai, az első mondatban felbukkanó vonatok a befejezésben visszatérnek:
„Említettem-e valahol is, hogy ez az én manzárdom az állomás közelében volt? Nem, sehol sem 

említettem. Talán hibásak ebben egy kicsit maguk a vonatok is. Nem ők mérgeztek-e a messzeséggel, 
a csillagokkal, az önzéssel?” (83)

A Manzárdban nemcsak a csillagok, de a vonatok felszippantó hatása is érezhető. Halálvágy és 
nosztalgia övezi mindkét térirányt.

Ha az utazást mint intertxtualitást, szövegek közötti „utazást” vesszük, akkor szembeszökő, hogy 
az idegen szöveganyagok szinte nyers darabossággal váltakoznak, a habarcsot a művész nem tartja 
fontosnak, a radikális destruálás nyomán a regénykonstrukció váza kimered, a történetek papírízűek, 
stilizáltak, egy végletes műviség, ellentétezés, hibriditás, fragmentáltság jelenik meg, amely technika 
által a mű nemcsak alkalmazza, de parodikus módon tematizálja is a posztmodern tételeit, legfőképp 
az intertextualitást, a variációk és a visszavonások, a törlések játékát. A szövegfelület heterogenitását 
és az irodalmi szöveghagyománnyal való kommunikációt a jelölt és jelöletlen idézetek, utalások, ráját-
szások biztosítják (Biblia, Spinoza, Cervantes, Marx és Engels, Breton, Rimbaud, Stendhal, Goethe, 
Defoe, mottók, étlapok, lakók listája, idegen nyelvű betétek, közmondások, versek, idézetek, mítoszok, 
Orpheusz, Eurüdiké, Varázshegy, Daphnisz és Khloé stb.).

Kiš már akkor, huszonötéves egyetemistaként behatóan foglalkozott az irodalmi ábrázoló pers-
pektíva kérdésével, és első regényében, a Manzárdban a keresés, kételkedés, alkotói kísérletezés végletes 
módozataival kívánt berobbani az irodalmi életbe, amelyek az uralkodó dogmatikus szemléletmóddal 
frontálisan ütköztek (ŠUKALO 1999: 26). A szatirikus poéma műfajmegjelöléssel, a paródia eszközeivel 
az irodalmi szenzibilitás olyan valóságmodelláló síkjait kereste, amelyek a megelőző textusokkal való 
dialogizáltságban tették lehetővé a pátosz és az érzelmesség meghaladását, amire különösen figyelnie 
kellett, hiszen a Manzárd magja az olthatatlan szerelem mítoszaira épül, a Daphnisz és Khloé c. antik 
regény mézízű idilljére és Orpheusz, a költő szerelmi csodatevésének történetére. „Pillanatnyilag nincs 
olyan becsvágyam, hogy szerelmes regényt írjak. Bár érzem, hogy az egész dolog valahol ott kezdődik, 
a simogatás után.” (20)

Kiš a tradicionális formát dekonstruálja, a fabulát szétbomlasztja, a szerelmi regényt parodizál-
ja, minden töredékessé válik, nincs motiváció, a tér és az idő összeomlik, minden fölött a túlságosan 
előtérbe tolakodó narrátor komolytalan, ironikus hangja dominál. A parodikus forma elméletének 
eichenbaumi tételei mind beigazolódnak a Manzárd esetében. (PIJANOVIĆ 1992: 34). Része ennek 
az is, hogy az elbeszélő hősként szerepel, ezáltal a regénybe beléphetnek az önirónia kódjai, megdől a 
komolyság és eredetiség illúziója, a narrátor Werther ellenképévé alakul.

A narrátor minden ambíciója kezdettől fogva a regényírás: „Én pedig könyvet akarok írni, Igor, 
könyvet!” (29) A szobatársak közt folyó disputa valóságos irodalomelméleti eszmecsere, alkotói vajú-
dás. Később Igorról is kiderül, hogy ír (32), a lakók lesznek a modelljei: „Tudja, leköltözött az elsőre. 
Most dolgozik valamin. Azt mondja, regényt ír.” (30) A regény utolsó fejezeteiben a paródia öntükröző 
eljárása méginkább felerősödik. A manzárdlakásban, gyertyafénynél írt Manzárd saját farkába harap, 
a narrátor felolvasást tart a művéből, a szöveg önnön tükrévé válik – paradoxális módon „az igazi élet, 
a realitás” ábrázolásának igényével:

TUDOMÁNY, MÓDSZER, ARGUMENTÁCIÓ

C s á n y i  E r z s é b e t



87

„DETRONIZÁLNI KELL A MANZÁRDOT!” Föl kell melegíteni napsütéssel! Teljes nappali fény-
ben kell nézni a falrepedéseket.” (80) „Nem tudtam elaludni. Meggyújtottam újra a gyertyát, és fogtam 
a kéziratot, a Manzárdét... Úristen! Úgy éltem a padlásszobában, mint egy csillagon!” (83)

A mítoszok átértelmezése a mítoszok trónfosztása. Az örök igazságok is detronizálódnak.
Mihajlo Pantić néhány pontba foglalja Kiš legfontosabb poétikai eljárásait: transzformativitás 

(experimentalizmus), idézettechnika, dokumentarizmus (áldokumentumok is), a próza lirizálása 
(ironikus líraiság: melankólia, pátosz, irónia, szarkazmus vegyítése), katalogizálás (szövegritmizálás), 
eruditivitás, költői öntudat, pastiche, stílusimitáció (PANTIĆ 1998: 20–22).

A kisregény tudatosan megy szembe az ábrázoló művészet szokványos eljárásaival, a fiatal író pá- 
lyáját minden korábbi szöveg tagadásával, a kánon látványos megszegésével kezdi. „Nincs korrajz, nincs 
lélekrajz, nincs tudatfolyam. Nincs-regény... Mindent lebont, negál, de(kon)struál: defabulál, demitizál, 
detronizál, dezindividualizál, dematerializál” (RADICS 2002:73). A Manzárdban testet öltött formaterem-
tő elvek ugyanis minden kanonizálódott irodalmi eljárás trónfosztására, „detronizálására” törnek.

Danilo Kiš farmernadrágos prózája parodisztikus disszonancia és komor zengés egyvelege, aminek 
nyoma sincs az amerikai jeans-prózában. Nem jelenik meg a szleng sem, bár a bohémia, a kocsmázás 
témája felbukkan. Kiš első kisregénye minden jelzés-szerűsége, félig-sikerültsége ellenére súlyosabb, 
veretesebb, kesernyésebb, mint nyugati párjai. A szerző kaotikusan bonyolult szövegszervezést működ-
tet, költői módszere talán leginkább Tolnai Ottó Rovarházának radikális költői rejtjelezésével rokon.

A Manzárd nehezen kivehető koherenciáját főképp a vertikális szerveződésben, a fenn-lenn 
tengelyhez tapadó értékrendszerben ismerhetjük föl, amit már a mottó bevés a kezdetek kezdetén. A 
manzárd-templom a benne felcsendülő manzárd-nyelv kohója, a regény szüntelenül ennek a nyelvnek, 
a kimunkálandó költői nyelvnek az ismeretelméleti érvényére, a nyelvteremtés esélyeire kérdez rá. A 
magaslat, az elutazás, az elrugaszkodás, a távlat csak annyiból érdekes, amennyire ennek a kérdésnek 
a megválaszolásához visz közelebb.
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VALÓS ÉS IMAGINÁRIUS KOLLEKCIÓK 
POÉTIKÁJA

(Tolnai Ottó imaginárius múzeuma)
n

Novák Anikó1

n

Korunkban a múzeumok hihetetlen elszaporodásának lehetünk tanúi. Az emlé-
kezés, a kultúra e kitüntetett terében a fölösleges, régi tárgyak kiemelt fontosságúvá 
válnak. A múzeum Boris Groys szerint a szemétdombon keletkezett. Hasonló gondola-
tokat fogalmaz meg Sebők Zoltán, aki szerint a kapitalizmusban a szemét sem pusztán 
szemét, hanem múzeumi körülmények között értékes kinccsé válik. A hely hitelesíti 
tehát a bekerülő tárgyakat, a múzeum aurája teszi lehetővé a szemét megdicsőülését.

A múzeumi tárgyak folyamatosan újabb tárgyak felé nyitnak. A műtárgyak bővü-
lő gyűjteménye, a köztük lévő bonyolult kapcsolódási pontok bemutatása lehetetlen 
feladatok elé állítja az építészeket. A Musée à Croissance Illimitée, avagy a végtelen, 
növekvő múzeum avantgárd ihletettségű terve sohasem valósulhatott meg. A New 
York-i Guggenheim Múzeum csak szellemében követi Le Corbusier végtelen spirál-
szerkezetét, de a valóságban csak szimbolizálja az egyre növekvő, táguló művészetet, 
nem testesíti meg azt.

Tolnai Ottó műveiben is egy hasonló végtelen múzeum álmával szembesülünk. 
A szerző André Malraux képzeletbeli múzeuma nyomán alkotja meg saját imaginárius 
múzeumát, amely e dolgozat vizsgálódásának középpontjában áll.
Kulcsszavak: magyar irodalom, Tolnai Ottó, képzeletbeli múzeum, imaginárius múzeum, 

kollekció

n

A modern szubjektum egyedül a gyűjtésen keresztül határozható meg Boris Groys, orosz szár-
mazású művészetteoretikus szerint (GROYS 1997), így korunk megértéséhez kitüntetett figyelemmel 
kell a gyűjtő személye és a gyűjtemény poétikája felé fordulnunk. A tárgyak rendszerét feltérképező 
Jean Baudrillard a gyűjteményt olyan modellként fogja fel, amelyben a birtoklás szenvedélye diadal-
maskodik, s ahol „a tárgyak mindennapi prózája költészetté, tudattalan, diadalmas beszéddé” neme-
sül (BAUDRILLARD 1984: 103). A francia gondolkodó úgy véli, a gyűjtött tárgyak mélységes ereje, 
specifikus funkciója abból ered, hogy a gyűjtemény megszervezése az időt helyettesíti, a gyűjtemény 
maga pedig egyfajta időtöltésnek tekinthető. A fanatizmusa révén felmagasztosuló gyűjtő tárgyai 
között igazi titkos szeráj kényurának érezheti magát, a kollekció darabjai az ember legfőbb vigasztaló-
ivá, a mindennapok mitológiájává válnak, megszüntetve az idő múlásától és a haláltól való szorongást 
(BAUDRILLARD 1984).

A gyűjteményekhez szorosan kapcsolódik a múzeum, amit Lanfranco Binni a kulturális intézmé-
nyek legrejtelmesebbikének nevez, a „múzeumforma” rejtélyének pedig azt a különös jelenséget tartja, 
hogy ez a múzsák oltalmát élvező, vallásosan tisztelt, politikailag kihasznált, szimbolikusan működő 
gépezet „bizonyos értéket képes hozzáadni a benne őrzött dolgokhoz” (BINNI–PINNA 1986: 9).

1 Doktorjelölt, Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Irodalomtudományi Doktori Iskola, Modern 
Magyar Irodalom Alprogram. E-mail: uneco84@gmail.com.
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A gyűjtemény, illetve a történetileg fejlettebb, szervezettebb formája, a múzeum egyfajta hozzá-
adott értékkel gazdagítja a kollekció részét képező tárgyat. Ez a hozzáadott érték különösen lényeges 
momentum Tolnai Ottó valós és imaginárius kollekciói szempontjából. A Tolnai-szövegekből megké-
pezhető gyűjtemények darabjai sok esetben hétköznapi használati tárgyak, a szeméttelepről összegu-
berált hulladékok, amelyek mégis a múzeumi tárgy szintjére emelkednek. A szerző önmagát hol gube-
rálóként, hol műítészként identifikálja, és ezzel összefüggésben gyűjteményei is többfélék. Megtaláljuk 
szövegeiben az uralkodók ritkasággyűjteményeinek, úgynevezett Wunderkammereinek lenyomatát, de 
a meghatározott szándékok szerint elrendezett imaginárius szépművészeti múzeumot is, amelyet André 
Malraux falak nélküli, képzeletbeli múzeuma ihletett.

Jelen írás Tolnai Ottó kollekcióiról áttételesen kíván szólni, Németh László megállapításaiból kiin-
dulva, egy izgalmas háromszöget képezve, melynek csúcsain három, első pillantásra teljesen különböző 
szerző, Csokonai Vitéz Mihály, Németh László és Tolnai Ottó helyezkedik el. Az őket összefűző kacs-
karingós indák láthatóvá tétele a dolgozat tétje.

Imaginárius könyvespolcok
Egy tipikusan tolnais, abszurd feladatként tűnik fel egy képzelt könyvtári katalógus elkészítése 

Csokonai Vitéz Mihály könyveiről. Németh László Csokonai és a botanika című 1930-as esszéjében ír 
néhány évvel korábbi könyvtervéről, melyben az irodalmi megújhodás korának szeretett volna emlé-
ket állítani, szamárvezetőül pedig Csokonai olvasmányélményei szolgáltak volna. A könyv ugyan nem 
készült el, de a költő verseiből, jegyzeteiből és tanulmányaiból összeállítható könyvleltár igen. Ezzel 
kapcsolatban Németh így fogalmaz: „A különös mégsem az, hogy Csokonai ennyit összeolvasott, tanult, 
hanem, hogy ezt a lajstromot pusztán a műveiből össze lehetett állítani. Amit olvasott, az írásaiba is 
belekerült. Kedvenc költőit vagy fordítgatta, vagy egy-egy elkapott motívumukat próbálta ki a maga 
nyelvén, a tudományos műveket pedig jegyzeteiben idézgette, olykor verset is írt a méltánylásukra. 
Alig van magyar költő, akinek a műveibe annyi ismeret, adat, kultúraelem szívódott volna bele, mint 
az övébe. A lexikonok százada után egy költő, akinek a verseiben lexikonok rejtőzködnek” (NÉMETH 
1975: 213). Írja ezt éppen az az enciklopédikus igényű, kísérletező, tapasztalatokat, megfigyeléseket 
megszállottan gyűjtő személyiség, akinek műveiben ugyancsak számtalan lexikon tudásanyaga búvik 
meg, és akinek írásaiból szintén gazdag, változatos könyvkatalógus hozható létre. A lexikon említése 
megkerülhetetlenné teszi Tolnai Ottó műveit, a vajdasági magyar író számára ugyanis a lexikon, külö-
nösen a Tolnai Világlexikona, esszenciális viszonyítási pont, önmeghatározásának nélkülözhetetlen 
kelléke. A névazonosság révén kisajátítja, saját könyvévé teszi a huszadik század népszerű lexikonso-
rozatát, ironikus játékot űz vele, s már-már a szerző-én sem biztos benne, hogy ő van a TOLNAIban, 
vagy a TOLNAI van őbenne. Az egész Tolnai-életmű felfogható a világlexikon újraírására tett kísérlet-
ként, a töredékesnek, széttartónak tűnő szöveguniverzum az egyetemesség, az enciklopédikus teljes-
ség megragadására törekszik, a széthullott Nagy Formák újrarendezésével kísérletezik. A lexikonok 
meghatározó hivatkozási alapul szolgálnak a Tolnai-szövegekben, a már említett Tolnai Világlexikona 
mellett A magyar fűszerkereskedő lexikona, Apáczai Csere János Magyar Encyclopaediája, Hermann 
Ottó Magyarország pókfaunája című könyve, vagy Brehm korszakos nagy műve, Az állatok világa is 
gyakran lekerül a Tolnai-művek imaginárius könyvespolcáról.

Imaginárius herbáriumok és gyűjtemények
Németh László Ars poetica című írásában a gyűjtést az alkotás természetes alapjának tekinti, megál-

lapítja, hogy korának írói szavakat, kuriózumokat, figurákat, versformákat, rímeket, hasonlatokat, vala-
mint lélektani, néprajzi, orvosi, technikai, botanikai ismereteket gyűjtenek. Szerinte a gyűjtés akkor válik 
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problemtikussá, amikor szenvedéllyé fokozódik, a mű irányítójává válik, vagyis „az író a herbariumával 
és a szakadt gomb gyüjteményével akar pompázni az alkotás rovására” (NÉMETH 1931: 761).

Csokonairól értekezve a költő kollektori ténykedését Németh pozitív színben, a költészetbe szer-
vesen beépülő jelenségként tünteti fel: „A botanikus: gyűjtő, és Csokonai a nagy gyűjtők közül való. 
Érzelmes gyűjtő, akinek minden új varietás új simogatás ürügye. S nem marad-e egy kicsit botani-
kus akkor is, amikor a népnyelv és hagyomány szavait préseli bele versei herbáriumába; botanikus a 
mitológiai alakok, szép versformák s történelmi furcsaságok gyűjtésében is. Az ő költőlexikona óriási 
füvészkönyv, ahol a növénycsaládok közt az istenek és szavak családjai, a költőgéniuszok, sőt még a 
Schulzer esztétikája is helyet kapnak. Csokonainál az ismeret-, sőt az adatgyűjtés is a szétáradó világ-
szeretet eszköze. Ez a világszeretet veszi el az ő adatai lexikonízét. Ez a tárgyat kereső gyöngédség az 
enyv, amely a legemésztetlenebbnek tűnő kultúraelemet is beragasztja a képzelet teremtményei közé. 
Egy virág, Apolló egyik mellékneve, vagy egy harmadrendű olasz poéta: mindent méltónak talál az 
ő mindent megszépítő herbáriumára. Valószínűleg hamis enciklopédista, de bizonyára igaz költő!” 
(NÉMETH 1975: 217) Bár e sorok Csokonairól szólnak, mintha Tolnai írásművészetét ecsetelnék.

„Érzelmes gyűjtő” – ennél érzékletesebb, szemléletesebb kifejezéssel nem is jellemezhetnénk a 
Tolnai-művek szubjektumát, az Érzelmes tolvajok című folytatásos Tolnai-regény címére való utalás 
pedig csak ráadás. A szerző-Én meghatározó viszonyulása a szövegekbe beemelt tárgyvilág darabjai 
iránt a megérintettség, a kisajátítás, a személyessé tétel és az általa megfogalmazott „intimpistáskodás” 
kifejezéssel élve írható le. A narrátor szinte minden témával kapcsolatban talál személyes, lokális 
vonatkozásokat, akár egy pók, bonyolult, szerteágazó kapcsolati hálót sző magának, amelynek minden 
rezdülésére érzékenyen reagál.

Csokonai költészetében „minden új varietás új simogatás ürügye” – Tolnai szöveguniverzumában a 
gyűjtemény minden egyes új darabja ürügy, lehetőség egy újabb asszociációsorra, egy újabb vég nélküli 
elbeszélésre, történetkezdeményre, egy újabb személyes vonatkozás, kapcsolat felvillantására.

Csokonai költőlexikona lexikoníz nélküli óriás füvészkönyv, melyben egymástól teljesen eltérő 
fajok, családok kapnak helyet. A Tolnai-lexikon ugyancsak lexikoníz nélküli füvészkönyv, bár a lexi-
konok stílusa az áhított forma, a szerző ezt mégsem valósítja meg maradéktalanul: „úgy kellene írni, 
mint a Tolnai. Nem pedig így. Mint ahogyan az ördög ír cérnájával, gubancosan” (TOLNAI 2008: 151). 
A felhalmozott címszó-gyűjtemény szintén nagyon heterogén, Tolnai komoly stúdiumokat folytat az 
Új Tolnai számára a pufajkáról, a Lídia bélésről, a tojásról, a fadrótról, a jégzsinórról, Pozsarevácról, 
Polgár Babáról, Hegedűs Bittéről, a fakírról, a Bódis-barnáról, az ellenséges kivásárlásról, a fenékdög-
ről, a furnérhámozóról, a leprabélyegről, az önpörgésről, a sakálganéról, Taxis Mátyásról, a zászlóautó-
ról és így tovább. A készülő új lexikonba minden fontosat átmentene a régiből (például az Abszinthoz 
készített metszetet), és minden értékes szöveget, könyvet beleőrölne, például a Bélyeglexikont vagy a 
Balettek könyvét.

Németh László szerint Csokonainál a tárgyat kereső gyöngédség az az enyv, ami a műtől teljesen 
idegen elemeket a költemény szövetébe ragasztja, Tolnai esetében szintén beszélhetünk a tárgyat kereső 
gyöngédség enyv-mivoltáról, a személyes érintettség költői kategóriákat létrehozó hatalmáról.

Csokonai „mindent méltónak talál az ő mindent megszépítő herbáriumára”, Tolnai ugyancsak, a 
hamu alól kotorja ki, a szemétből guberálja össze írásművészetének átlényegülő, felmagasztosuló költői 
kategóriáit, metaforáit, a vulkánfíbert, a mitikussá növesztett hokedlit, a Tito-szobrokat, az azúr szifont, 
vagy a rothadt kaptafát, létrehozván azt az entropikus múzeumi teret, amit Boris Groys a modernizmus 
legnagyobb és egyetlen műalkotásának tekint. Az orosz származású teoretikus szerint a művek alko-
tása ugyanaz, mint a művek gyűjtése, kiegyenlíti tehát a gyűjtést a kreatív alkotómunkával (GROYS 
1998: MX). Meglátásom szerint nem mindegy, hogy a gyűjtés melyik fokozatára gondolunk, a kezdeti 
stádiumra, az anyagok felhalmozására vagy a kultúra felé mutató, szándékok szerint elrendezett gyűj-
teményre, amelynek darabjai „anélkül, hogy megszűnnének egymásra utalni, társadalmi külsődleges-
séget, emberi kapcsolatokat visznek bele ebbe a játékba” (BAUDRILLARD 1984: 123). Mindezeket 
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a megállapításokat szem előtt tartva vizsgáljuk meg Németh László gondolatait a műalkotásról: „A 
műalkotás jól előkészített varázslat. Elvarázsolja a műbe sodródó elemeket: a szó elveszti szótári jelen-
tését, a modell megsemmisül a hősben, az eszméket új sugárkör özönli körül. Mi varázsolja el ezeket az 
elemeket? A műben szövődő kapcsolatok. A mű nem sorakoztat, hanem kapcsol. A műben semmi sem 
marad magára, hanem minden valami más rész felé mutat. A mű sokszorosan rendezett élet” (NÉMETH 
1931: 760–761). A Tolnai-féle gyűjtemény, imaginárius múzeum is jól előkészített varázslat, amelynek 
egybegyűjtött, egymástól nagyban különböző tárgyait szoros, többszörösen összefonódó szálak kötik 
össze, mindegyik tárgy egy vagy sok másik, a gyűjteményen belüli, vagy azon kívüli tárgyra utal, szét-
robbantva ezzel a múzeum falait. Nyitott műként válik sokszorosan rendezett életté, ahogyan Arthur 
C. Danto írja Andy Warhol Brillo-dobozai kapcsán, „azt teszi, amit a műalkotások mindig is tettek: 
külsővé tesz egy világlátást, kifejezi egy kulturális korszak belsőjét, és tükörként kínálja magát, hogy 
segítségével »megértsük királyaink tudatát«” (DANTO 1996: 201).
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„AZ ÚGY VOLT...“
Janikovszky Éva gyermekmonológjairól

n

Utasi Anikó1

n

A dolgozat Janikovszky Éva gyermekekhez íródott műveivel foglalkozik. Az írónő 
mindig egy adott korosztályt megszólító képeskönyvei világsikert arattak (pl. ha én 
FELNŐTT volnék, Kire ütött ez a gyerek?), mintegy harmincöt nyelvre fordították le 
őket, többek között szerbre is. A dolgozat arra is választ szeretne kapni, hogy ennek 
ellenére a szélesebb szerb olvasóközönség számára miért ismeretlen szinte teljesen 
Janikovszky neve.
Kulcsszavak: gyermekmonológ, képeskönyv, kamaszirodalom, humor, illusztráció

n

Kortárs magyar gyermekirodalmunk három legjelentősebb prózaírójának Csukás István, Lázár 
Ervin és Janikovszky Éva számít.

A nagy triász egyetlen nőtagjának művei harmincöt nyelven hozzáférhetők; a világsikert első-
sorban képeskönyveinek köszönheti, de a kamaszokat megszólító alkotásai, valamint lányregényei is 
figyelmet érdemelnek.

Janikovszky tehát mindig egy adott korosztályhoz szól, s szinte kizárólag mindig monológ 
formájában.

Ez az irodalmi műfaj a múlt század hetvenes éveiben vált népszerűvé a magyar gyermekirodalom-
ban az Ami a szívedet nyomja című kötet nyomán. A modern svéd gyermekverseket tartalmazó könyv 
nagy sikert aratott az olvasók körében, s a költők is elkezdtek lassacskán „magyar-svéd“ verseket írni. 
Ez a kifejezésmód meggyökerezett tehát a költészetben is, mivel a prózában már hosszabb ideje megvolt 
a maga hagyománya (KOMÁROMI–RIGÓ 2012).

Janikovszky Éva képeskönyvei négy-, tíz-, sőt tizenhárom éveseknek valók, amilyen idősek külön-
ben az írónő hősei is. Képeskönyvekről beszélünk, habár a szó szoros értelmében nem is vehetők annak; 
hiszen a képeskönyveknél általában a szöveget kíséri a rajz vagy esetleg a kép alatt találunk valami-
lyen feliratot. Janikovszkynál pedig a szöveg összefonódik a rajzzal, az illusztráció mintegy kiegészíti, 
hozzáad a textus jelentéséhez.

A zseniális grafikus, az avantgárd karikatúra mestere, Réber László keze munkáját dicsérik ezek 
a kiadványok. A fordítások is kötelezően az ő rajzaival jelennek meg. Mint ahogy a Micimackót sem 
tudnánk elképzelni Shepard bácsi, sem A kis herceget Exupéry illusztrációi nélkül, ugyanúgy Janikovszky 
gyermekkönyveit (és felnőtteknek szóló műveit is) elutasítanánk, ha nem Réber stilizált vonalú, vidám, 
telt színekben pompázó, humoros megoldású grafikái díszítenék.

Réber László „rajzainak legfőbb jellegzetessége a vázlatszerűség, a szikár, zárt vonal, illetve a vonal 
által körülhatárolt síkfelület, amelyet élénk színekkel tölt ki, a szemlélő számára térérzetet csak a tárgyak 
ritmikus felsorolása kelt. Réber László mellőzte a részleteket, az arc néhány egyszerű jelzés, amelyet 
sapka, sál vagy haj keretez. Figuráinak gesztusai lecsupaszítottak, jól érthetőek, éppen ezért kiválóan 
alkalmasak gyermekkönyvek illusztrálására.” – vallja Bartos Károly (BARTOS 2012).

1 Magiszter, főiskolai tanár, Óvóképző Szakfőiskola, Újvidék, anikoutasi@gmail.com.
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A művész általában tusrajzot készít, az üres felületeket néha színes tussal tölti, néha pedig a vonal-
rajzot színes ceruzás, gyermekrajzokat idéző „firkákkal“ egészíti ki. Janikovszky Éva egyik könyvből 
a másikba vándorló szereplői mindig jól felismerhető figurák. A grafikai megoldások igen ötletesek. 
Például a Jó nekem! című képeskönyvben a főhős kisfiú a következőket mondja: „Én szeretnék apukám-
nak örömet szerezni, de igazán nehéz kitalálni, hogy apukám annak örül, (...) ha nem ugrálok kettesével 
lefelé a lépcsőn (...)“; az illusztráción az összevont szemöldökű, dühös szülőt látjuk, mellette lépcsősor 
egyetlen vonallal megrajzolva, ezen ereszkedik le a gyerkőc a fent idézett szavakkal együtt, melyek tehát 
együtt ugrálnak vele lefelé lépcsőfokról lépcsőfokra. Vagy a Felelj szépen, ha kérdeznek!-ben a kíváncsi 
kisfiú különféle kérdésekkel ostromolja a felnőtteket: „(...) ez meg ez milyen régi? Meg azt kérdezem, 
hogy ez meg ez mitől megy? Meg azt kérdezem, hogy ez meg ez mekkora?“ Maga a szöveg semmi-
lyen információt nem árul el nekünk arról, mire vonatkoznak ezek a kérdések, csak a rajzokból tudjuk 
meg, hogy egy régimódi óráról és egy hintóról, helikopterről és gőzhajóról, valamint a Napról és egy 
bálnáról van szó. А Velem mindig történik valami kisfiúja pedig nem tudja, hogy annak idején a nővé-
re örült-e annak, amikor testvére lett neki: az illusztráción a kislány erőteljesen ringatja a babakocsit, 
szinte fölfordítja, s közben tövig ölti ki a nyelvét.

Mindent egybevetve Réber László, „az úgynevezett legintellektuálisabb karikaturista-grafikus 
anyanyelvi szinten szólította meg a gyereklelket“ (GÖRGEY Gábor), rajzai rögtön megtalálták az utat 
a legkisebbekhez (HOLNAP KIADÓ 2010).

Janikovszky Éva képeskönyveiben mindig a gyermeki nézőpont uralkodik; a gyermek világa 
szemben áll a felnőttével. Jobban mondva a felnőttek világát és a gyermekekhez való viszonyát mi is a 
gyermek szemén keresztül látjuk. A gyermekszereplők egyes szám első személyben adják elő minden-
napi kalandjaikat. A főhős elbeszélőknek ezért sosincs nevük. Vallomásuk valójában egy monológsor, 
mozaikszerű történetek füzére.

A szerintünk legjobb Janikovszky képeskönyvben, a Velem mindig történik valamiben például 
a hétéves kisfiú eseményeit egy teljes tanéven át követhetjük végig. A tizenöt önvallomáson keresz-
tül betekintést nyerünk a kisfiú lelkivilágába, megtudjuk, hogyan éli meg saját életkori identitását, s 
közben a testvéri viszonyokban fennálló hierarchia kérdése is felmerül; vagyis, hogy ki a kicsi és ki a 
nagy a családban. A könyv a kisfiú panaszával kezdődik: „Nálunk az úgy van, hogy ha krimi megy a 
tévében, akkor én kicsi vagyok, a Bori meg nagy, de ha le kell szedni a pókot a falról, akkor mégis én 
vagyok a fiú, és ő a lány.“

A felnőttek tehát ezt a kérdést mindig úgy kezelik, ahogy nekik éppen megfelel: „Apukám azt 
mondta, hogy most már elég nagy fiú vagyok ahhoz, hogy délutánonként én vigyem le a Pacsitacsit 
sétálni.“ A háromszori kutyasétáltatás után azonban „negyedszer jött az Attila, és egyáltalán nem irigyelt 
engem, hogy a Pacsitacsit sétáltatom“, így hát a két gyerek inkább elmegy a játszótérre hintázni, mert 
„talán a Pacsitacsi is elég nagy kutya ahhoz, hogy egyedül sétáljon“. Természetesen a dakli elveszik, a 
tanulság pedig a következő: „Máskor inkább úgy leszek nagyfiú, hogy magamra vigyázok, mert úgy 
látszik, az könnyebb.“

A narrátor-kisfiú mindig őszinte és nyílt, azokra az igazságtalanságokra is rámutat, melyeknek a 
szülők talán nincsenek is tudatában. A Velem mindig ... folytatásában főhősünk már kicsit nagyobb, 
talán tízéves lehet, s így fogalmaz: „ahol két gyerek van, ott nem szabad kivételezni“ (Már megint).

A felnőttek mindig elvárnak valamit csemetéiktől, hogy minden helyzetben jól viselkedjenek, ne 
rendetlenkedjenek, ne rágják a körmüket, hogy mossanak kezet és feleljenek szépen a feltett kérdés-
re. „Amíg kicsi voltam, könnyű volt szépen felelni, mert vagy azt kérdezték tőlem, hogy hogy hívnak? 
vagy azt, hogy hány éves vagy?“ – állapítja meg a kisfiú Janikovszky Éva Felelj szépen, ha kérdeznek! 
című képeskönyvében.

Most amikor már „nagy“ lett, ötéves, a felnőttek is szigorúbb elbírálás alá vetik: „Amióta nagy 
vagyok, sokkal okosabb lettem, mint kicsi koromban voltam, mégis ritkán mondják, hogy nahát, milyen 
okos ez a gyerek, hanem rám szólnak, hogy ekkora fiú hogy mondhat ilyen butaságot!“
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Nem könnyű tehát gyereknek lenni. A felnőtteknek jobb a dolguk, hiszen azt csinálnak, amit éppen 
akarnak, míg a gyerekeknek azt kell csinálniuk, amit a felnőttek akarnak tőlük. Éppen ezért a fent emlí-
tett hősünkben erős szabadság- és felnövésvágy munkál; еgyébként ő a főszereplője a ha én FELNŐTT 
volnéknak is. S erre a kívánságra utal már a könyv fedelének tipográfiája is, a kisbetűvel kezdődő cím, 
s benne a csupa nagybetűvel kiemelt FELNŐTT szó.

„Minden gyerek tudja, még a legkisebb is, hogy rossznak lenni sokkal mulatságosabb, mint jónak 
lenni.“ – kezdi vallomását a kisfiú. Mindig jónak lenni szörnyen unalmas és fárasztó is. Ha a gyerek 
sokáig ül mozdulatlanul egy széken – elzsibbad a lába. Ha késsel-villával igyekszik enni – kirepül a hús 
a tányérról. Ha egészen tisztára mossa a kezét – a többiek ezalatt már rég asztalhoz ülnek.

Ellenben a felnőttek nincsenek megértéssel a csintalan és szófogadatlan gyermek iránt. Folyton 
rászólnak: „Vedd fel a pulóvered!“, „A lábad elé nézz!“, „Rakd el a játékadiat!“, „Hányszor mondjam!“

Főhősünk éppen ezért másmilyen szeretne lenni. Felsorolja, mi mindent tenne, hogyan viselked-
ne felnőttként. Soha nem ülne a széken, mindig térdelne, megenne minden ebéd előtt egy nagy tábla 
csokit, örökké tornacipőben járna, a leves után mindig meginna két pohár vizet, hátrafelé menne az 
utcán, minden kóbor macskát megsimogatna, soha sem törölné meg az ajtó előtt a sáros lábát, egy igazi 
zsiráfot tartana otthon, ami az ágya előtt aludna, stb. A listán szereplő cselekedetek hátterében könnyen 
ráismerhetünk a szülői tilalmakra, éppen ezért lesznek ezek a potenciális, jövőbeni tettek gyermeki 
szemszögből annyira kívánatosak.

A kisfiú alig várja, hogy elérje a férfikort: „Jaj de jó lesz, ha már felnőtt leszek! Csak egyet nem 
értek. Az én apukám és anyukám már felnőtt. Mért mossa meg mégis a kezét, mért veszi fel mégis a 
pulóverét, mért néz mégis a lába elé, mért nem rágja mégsem a körmét, mért rakja el mégis rendben a 
holmiját? Meg fogom tőlük kérdezni egyszer.“

Janikovszky Éva ugyanolyan sikerrel, szimpátiával és rengeteg humorral fordul a kamaszok felé is, 
akiket talán még nehezebb megszólítani, mint a kisebb gyerekeket.

A Kire ütött ez a gyerek? című képeskönyv mellett figyelemre méltó Az úgy volt... elbeszéléseket tar- 
talmazó kötete is. Ezúttal az írónő klasszikus mintájú novellákat nyújt át közönségének, szögezi le 
Komáromi Gabriella. „Minden szó, mondat, gesztus fontos. Ez a novella nem kommentál, nem lirizál: 
rögzít“ (KOMÁROMI 2001: 227).

A gyűjteményben Janikovszky természetesen megmarad a monológnál. Csak most a világot egy 
tizenhárom éves narrátor szemszögéből látjuk.

„Az úgy volt, hogy amikor hazajöttem a táborból, itthon mindenki nekem esett, hogy na mi újság, 
mi volt, hogy volt, meséljek már.

Én általában tudom, hogy mi az újság, csak nem szeretem, ha folyton kérdik.
Ezért mondtam, hogy semmi.“ (Mi újság?)
A „fárasztó“ felnőttek iránt érzett természetes ellenállás mellett serdülőkorban tágul a láthatár, 

bővül az érdeklődési kör. Eljött az ideje az első diákszerelemnek is. Főhősünk a második novellában 
azon tűnődik, Járhatok-e Ancsurral?. Az iskolaév kezdetén ugyanis „mindjárt láttam, hogy a nyáron 
nagyobb lett, mint én, nemcsak azért, mert megnőtt, hanem a ronda cipője miatt is. Ettől megint mérges 
lettem, mert olyan lánnyal, aki egy lapot se ír [tudniillik a nyaralásból], de egy fél fejjel magasabb, mint 
én, igazán nem járhatok. Legföljebb ülhetek, mert úgy kevésbé látszik.“

Az önkritika és túlérzékenység szintén a kamaszok jellemzője. A szerző csupa derűvel és melegség-
gel tekint főhősével a tükörbe ebben a különálló rövid történetben – A tükör előtt (Egy kamasz mono-
lógja). A fiú sehogyan sincs kibékülve „fantasztikusan pocsék“ külsejével, a testén észlelt változásokkal; 
boldogtalan és kétségbeesett:

„És a szemem! Nem arról van szó, hogy nem szép, az nem érdekel. De az, hogy még nézni sem 
tudok vele normálisan, az mégiscsak sok. Nem mintha rosszul látnék, prímán látok, azzal nincs baj. 
Hanem a nézésemmel, mert az mindenkinek az idegeire megy. Mert ha figyelek valakire, és érdekel is, 
amit mond, akkor az én szememben nem az érdeklődés csillog, tuti, hogy nem, mert biztos, hogy rám 
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szólnak: »Mit bámulsz olyan hülyén?« Ezért aztán nem is szívesen nézek arra, aki beszél hozzám. Akkor 
persze az van, hogy: »Hozzád beszélek, fiam, nem a falnak, ne vágj olyan unatkozó képet!«“

A felnőtt–gyerek ellentét itt is jelen van. Csakhogy a kamaszszereplők talán viharosabban, érzé-
kenyebben és kritikusabban reagálnak rá, mint a zsengébb korú gyerekhősök.

A Kire ütött ez a gyerek? mottója így szól: „Apukám sokszor mondja nekem, hogy vigyázz, mert 
kihozol a sodromból. De mindig későn szól, mert olyankor már kint van.“ Janikovszky Éva könyveiben, 
szóljanak akár a fiatalabb korosztályhoz, akár a nagyobb gyerekekhez, látszólag gondos gyermekne-
velés folyik a szülők részéről, viszont, ha figyelmesebben vizsgáljuk a szövegeket, látni fogjuk, hogy a 
gyerekek is nevelik a felnőtteket, kissé kästneri módon. A Felelj szépen, ha kérdeznek!-ben a kisfiú eléggé 
egyenesen fogalmaz: „Mondtam is apukámnak, hogy milyen kár, hogy mindig a felnőttek kérdeznek 
a gyerekektől, ahelyett hogy a gyerekek kérdeznének, és a felnőttek szépen felelnének nekik.“ Máskor 
a szülők „átnevelése“ kissé burkoltabban van jelen, néha pedig a gyermeki taktika hirtelen ellenkező 
irányba fordulhat: a Már megint végén az iskolaév befejeztével a kölyök váratlanul jó bizonyítványt 
visz haza; átnyújtja apjának: „és olyan arcot vágtam, mintha szomorú volnék, hogy annál jobban meg 
legyen lepve“. Viszont az apa szerencsére „nem tudott olyan arcot vágni, mintha szomorú volna“, örül 
gyermeke sikerének, megöleli, feleségének pedig a következőket mondja: „gyere csak, gyere, legyél te 
is büszke a fiadra“. A kisfiúnak erre elkezdi valami kaparni a torkát, s arra gondol, „kár, hogy csak a 
Pacsitacsi hallotta“ apja szavait.

Janikovszky Éva műveit egy szuszra olvassuk. A képeskönyvekben sokszor az oldalszámozás is 
elmarad; a szöveg tehát kerek egészet alkot.

Az írónő nyelve friss, modern, képlékeny, közel áll a fiatal olvasókhoz. Habár prózai alkotásokról 
van szó, néha úgy tűnik, mintha verset olvasnánk. Műveiből különleges, helyenként nonszensz humor 
árad, melynek forrása lehet akár szójáték, akár valamilyen vicces szituáció, akár a történet végi poén.

A Velem mindig történik valamiben például egy helyütt a szülők a főhős nővérének a jövőjéről 
beszélgetnek, „ami még mindig nem dőlt el“. Az anya és az apa könyveket, hegedűt, körzőkészletet, föld-
gömböt vásárol a lánynak, mindenhova beíratják, hátha akkor eszébe jut, hogy mi is érdekli a legjob-
ban. A főhős mindig tudja, hogy őt mi érdekli a legjobban, mégsem fog sem focilabdát, sem autót, sem 
horgászbotot kapni, „mert én nem vigyáztam úgy, mint a Bori, és sajnos már tavaly megmondtam, 
hogy indián szeretnék lenni“. Vagy a Már megintben a kisfiú azon gondolkodik, hogy szüleinek hörcsö-
göt vesz karácsonyra ajándékba, csak nem biztos benne, hogy örülnének-e neki. Amikor nővére, Bori 
biztosítja afelől, „hogy a hörcsög az most menő“, meg is veszi, de nem akarja hazavinni, ezért megké-
ri a „nyugalmazott bácsit“ a földszinten, dugja el neki az ünnepig, mert meglepetés lesz. Az öreg el is 
dugja „egy befőttesüvegbe, amelyben már volt egy hörcsög eltéve télire, de annak kicsit ferdén állt a 
feje“. A bonyodalom ott kezdődik, amikor a kisfiú karácsony napján lemegy a saját jószágjáért, viszont 
az üvegben már csak a ferde fejűt leli. Aztán mégis megtalálja a hörcsögét a karácsonyfa alatt! Ugyanis 
a szülőktől azt kapja ajándékba, ők pedig a ferde fejűt, amit eredetileg ők vásároltak gyermeküknek. „És 
ebből kiderült, hogy a nyugalmazott bácsi csudára tud titkot tartani, mert mindenki meg volt lepve, 
csak a két hörcsög nem.“ Ugyanebben a könyvben a gyerek az iskolai farsangon jelmezversenyre készül, 
amely olyan mint a tombola – gondolja –, viszont nem lehet rögtön malacot nyerni rajta, csak tombo-
lajegyet. „Azt sajnos nem tudtam, hogy a tombolajeggyel tovább is lehet nyerni, de csak annak, aki 
nem veszíti el.“ Hiába kutatja át zsebeit, csupán a ruhatári jegye van meg, „arra meg nem adtak semmi 
mást, csak a kabátomat, ami úgyis az enyém volt“.

Nem ritkán ez a humor egyenesen, közvetlenül a gyermekszájból, tehát a gyermeki közlésből fakad: 
„Amikor apukám azt mondja, hogy gyere csak ide, kisfiam, beszélni akarok veled, akkor már biztos, 
hogy baj van. Mert ha nincs baj, akkor nem mondja, hogy beszélni akar velem, hanem mindjárt beszél.“ 
(Velem mindig történik valami)

Janikovszky Éva kamasztörténetei is át vannak szőve ezzel a humorral. Rengeteg példát idézhet-
nénk, műveinek szinte bármelyik szegmensét; ezúttal hadd álljon itt ez az adott korosztályra jellemző, 
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kissé szemtelen, csattanós válasz: „Ha azt kérdezik tőlem, hogy mondd, édes fiam, mire használod te a 
fejedet? Én csak úgy magamtól azt válaszolnám, hogy azzal szoktam fejelni, azon növesztem a hajamat, 
és azon van a fülem is, amit mozgatni tudok“. (Kire ütött ez a gyerek?)

És amíg a szerző nemzetközi sikereket ér el, a környező országokban is igen népszerű2, addig Szer-
biában kevesen tudnak róla3.

Úgy gondoljuk, hogy Janikovszky Éva gyermek- és kamasztörténetei, amelyek, „ne féljünk kimon-
dani, a nagyok között is a legnagyobbak közé tartoznak“ (KERESZTESI 2012), megérdemelnék azt, 
hogy lefordítsák őket szerb nyelvre is, hogy a szerb olvasóközönség is megismerje őket.
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2 Például Horvátországban Janikovszky könyveit igen nagyra értékelik. Diana Zalar, a zágrábi Tanítóképző fakultás 
gyermekirodalom-tanára a következő műveket a horvát könyvesboltokban kapható legjobb képeskönyvek közé sorolja 
(DEVČIĆ 2012): Vjerovala ili ne, Opet sam ja kriv, Zar opet, Baš se veselim! (Vagyis a következő könyvekről van szó: 
Akár hiszed, akár nem, Velem mindig történik valami, Már megint, Jó nekem!).

3 A Szerb Matica Könyvtárának katalógusában mindössze két címszóra bukkantam, ezek a ha én FELNŐTT volnék 
és a Te is tudod? (da sam ODRASTAO, Znaš li i ti?). Mindkét művet a belgrádi Mlado pokolenje adta ki még a múlt 
század hatvanas éveiben. A fordításokat nem tudtam ellenőrizni, mivel képeskönyveket nem lehet kölcsönözni! Tehát 
kérdések sora merül fel: Miért nincs több fordítás? Hol vannak az újabb kiadások? Ez a két meglevő miért nem hozzá-
férhető? Egyelőre a válaszok még váratnak magukra.
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A HANG TESTE/A TEST HANGJA
Ladik Katalin és a zene1

n

Samu János Vilmos2

n

A tanulmány a költői nyelv fonikus vetületének vizsgálatát tűzi ki célul Ladik 
Katalin művészi habitusa, opusa kapcsán. Elsősorban azokra a jelenségekre kíván 
koncentrálni, amelyeknél a szöveg szupraszegmentális jegyeiben ragadható meg a 
poétikai gyújtópont, illetve amelyek jelentésszerkezete a szemantika föllazítását, a 
tiszta hang felé való kimozdulást tűzi ki célul, vagy az olvasat ilyen következménye-
ket tárhat föl. Jelen dolgozat Ladik Katalin zenéhez való viszonyában vizsgálja a jelzett 
problémákat.
Kulcsszavak: test, hang, hangtest, zene, ismételhetőség, nyelv

n

Ladik Katalin transzgresszív művészetének határsértései a szenzórium majdhogynem teljes skálájá-
nak a bevonásával fejtik ki hatásukat. A látható íráskép vizuális manipulációi, a kimondott szó, a beszélt 
nyelv auditív torzításai, a társadalmi jelölőitől megfosztott, re- és dekontextualizált test jelenlétének (a 
láthatón és hallhatón túl) taktilis provokációja sajátos mezőket, ütközési, majd átfedési zónákat nyit meg, 
amelyek nem csupán megsértik, áthágják a formai-műfaji határokat, hanem újra is definiálják őket, egyi-
ket a másikba játsszák, kölcsönfüggéseket állapítanak meg, a folyamatos rákérdezés állapotában tartják 
őket. A hangba, a zörejbe, a sikolyba a nyelv felől érkezünk, amelynek auditív bázisa viszont nyomban 
elveszíti mediális transzparenciáját, a jelölősáv előtérbe kerülése fölfüggeszti a jelölt konzisztenciáját, 
amiért az utalástartomány elkülönült egységekre alapozott diszkrét érzékelhetősége is elmosódik, az 
az extraverbálisként elképzelt „külvilág”, ami a referencia, a referálhatóság szavatolója is. Ha a zörejt, a 
sikolyt a testhez, az állathoz, a biológiai közvetlenségéhez kötjük, vagy verbálisan eképp koncipiáltuk, 
az utalástartomány nyelvi excesszust követő átalakulása kérdésessé teszi új státusát, az üvöltés a nyelv-
ből indult, valamiképp annak jelenlétében, szomszédságában merült/hangzott föl, attól rugaszkodott 
el, vagy ahhoz képest maradt a szemantika alatt, artikulált alul vagy túl, azonban az érkezése nagyon 
is kétséges, mert az áthágás a viszonyítási pontokat is kiiktatja. A hangot kibocsátó test helyét a nyelv 
jelölte ki, a nyelv tette elképzelhetővé, körvonalazta, választotta el a bármiképp nem-test(ek)től, ez a 
hely azonban a fonikus költészet intervencióját követőleg egész környezetével együtt bizonytalanul 
átrendeződik, visszakapja a dinamikus alakulás rugalmasságát, sőt képlékenységét, nincs rámutatha-
tó, érzékelhető, elképzelhető, (akár negatíve) (meg)érthető test, hanem csak az elszabadult, el/leváló, 
őrült, tiszta hang, irány és irányítás, eredet és végcél, befoghatóság és prognosztizálhatóság, fölosztás 
vagy értékhozzárendelések nélkül.

Hasonlóképpen, mikor a ladiki vizuális partitúrák, kollázsok, a vizuális költészet és kísérletek 
ábrákká és kompozíciókká rendeződnek, amikor elveszítik jelentésességüket, megszűnnek mondani és 
egyszerre csak mutatnak, diszkurzív médiumból aiszthetikusba váltanak vagy fordítva (mert a lejegy-
zett anyag olvasásának-nézésének nincs kezdőpontja, akár a kép is adódhat először, amit alaposabban 

1 A kutatás a Szerb Köztársaság Oktatási és Tudományügyi Minisztériuma III 47013 számú projektumának része; Újvi-
déki Egyetem, MTTK Szabadka.

2 Tanársegéd, Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, dnsamu@gmail.com.
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szemügyre véve eljuthatunk a szavakig3), olyan mediális formák közötti transzgresszióval állunk szem-
ben, amelyek az átlépést követőleg nehezen őrződnek meg változatlan formában.

Az alakulás, a valamivé válás, a plazmaállapot, a nyitottság, a kinézis azonban akkor lesz különö-
sen érdekes, amikor az életmű (amennyire ez lehetséges) eltávolodik a diszkurzivitástól, elsodródik a 
nyelv partvonalától, a koncepciótól, a jelölőtől, a struktúra ábrándjától, a fogalmi absztrakciótól, és ha 
nem is a szökésben lévő hangnál (mert ahhoz paradox módon szükség volna nyelvi korlátozásra is; 
ha egészen pontosak vagyunk, kizárólag el-szökő hang van, annak meg nyelvi feltételrendszere) találja 
magát, de mindenképp az érzékeknél, közel a testhez, a lélegzetvételnél, az éneknél, a zenei kalandnál, 
amely a Király Ernővel való együttműködéssel és -éléssel, továbbá az Újvidéki Rádióval kezdődött. 
De különösen jelentősek az Ansambl centra za nove tendencije Zagreb, az ACEZANTEZ zeneszerző-
ivel (Dubravko Detoni, Branimir Sakač, Milko Kelemen) és művészeivel (a zongorista Fred Došek, a 
klarinétos Giovanni Cavallini, Daniel Thune viola, a színésznő Veronika Durbešić Kovačić) való közös 
projektumok (1970 és 1973 között), amelyek zörej, hang, mozgás, színészi játék és pantomim kapcsola-
tára összpontosítottak, vagy előadói szerepe Dušan Radić Oratorio Profano – Homage To Fluxus című, 
mediálisan rendkívül összetett zeneművében4, amelyet a Beogradske Muzičke Svečanosti keretében 
adtak elő 1979-ben.

Ladik Katalin viszonya a zenéhez, forma- és műfajhatáron átívelő, de ezzel ugyanakkor össze-
kapcsoló gesztusa (a transzgressziót követő állapotváltás mindkét, elhagyott és behatolt formát érinti, 
előidézi időleges egymásmelletiségüket, az átlépés eseményében betöltött folytonosságukat, egymásra 
következésüket) kiváló és érzékeny monográfusa, Miško Šuvaković szerint a testtel (azon túl; esetleg épp 
ahhoz képest innét) együtt a nőiség, Nő és zene kapcsolatát is problematizálja, illetőleg magával viszi 
az opusz vonatkozó megnyilvánulásaiba. Amiként fogalmaz: „Odnos Katalin Ladik i muzike možemo 
posmatrati iz jedne sasvim specifične perspektive. Jedan sasvim haotičan i kontroverzan, ’sintetički’ 
pristup pitanjima o značenjima muzike počinje raspravom o sličnosti ili, tek, diskusijom o odnosu 
’muzike’ i ’žene’. Svakako, reč je o metaforičnim konstrukcijama. Naznačena složenost odnosa ’muzike’ 
i ’žene’ prava i centralna je tema odnosa Katalin Ladik i muzike. Ona nije muzičarka, ona nije muzika, 
ali ona jeste Žena (...) u odnosu sa muzikom koja izlazi iz nje i produžava/širi/otvara/rasplinjuje njeno 
telo glasom po prostoru. Njen glas jeste revolucija u jeziku i moguća je samo kao transgresivni događaj 
muzike koja nije samo muzika već i postajanje ženom” (ŠUVAKOVIĆ 2010: 148). Ez a nővé válásra/
leendésre/alakulásra5 vonatkozó értelmezés nőiség és test szoros kapcsolatának előfeltételezésével, 
illetőleg a Törvénynek, a (lacani) Szimbolikus rendnek és a hozzá tartozó szövegiségnek, a Nyelvnek 
való ellenszegülés sajátos diagnózisával legitimálódik a továbbiakban6, amennyiben a nyelvbe az Apa 
Nevén keresztül vezet az út, amelyet (folytathatnánk tovább) az abjekció és annak esetleges fölülbírálata 
kövez(het) ki.

A nőiség problémája azonban ez esetben különösen összetett, akkor artikulálható, ha a nőt a test-
hez közelítjük, illetőleg ha a nyelv, a Szimbolikus rend, a felettes én oppozíciójaként vagy valamiképp 
elnyomottjaként látjuk, még akkor is/éppen azért, ha/mert Šuvaković éppen a (verbális értelemben vett) 
beszédbe/hez hozná vissza, a nőiség küzdelmes tétjeként a test és zene megszólaltatását jelöli ki. „Kata-
lin Ladik se bori, da telo i muzika progovore. Telo i muzika imaju Glas, ali nemaju Govor (fr. Parole). U 

3 Ehhez lásd pl.: LADIK Katalin: Ének egy beolajozott kályhacsőre és női hangra. 1977. Petőfi Irodalmi Múzeum, Buda-
pest. LADIK Katalin: Zsoltár. 1977. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest. LADIK Katalin: Tavaszi zsongás. 1977. Vizu-
ális költészet. Kollázs papíron 34×24cm.

4 A darabban Bora Ćosić neoavantgard szerző Mixed Media című művéből szövegek hangzanak el, amit Schwitters 
Ursonate-ja követ többek között.

5 Ebben a performatív feminitáskoncepcióban érdemes figyelni a deleuze-i hangokra is!
6 „Telo Katalin Ladik se protivi Zakonu, ono je protiv poretka, koji postavlja Nad-ja. U pitanju je transgresija muzike 

i tela u odnosu na tekst koji teži da bude tekst Zakona ili izraz Nad-ja.”, ahol is Šuvaković Slavoj Žižekre hivatkozik. 
(ŽIŽEK 1984: 18–19)
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muziku se mogu ’lako’ preneti kodovi znanja, onog znanja, koje je povezano sa telom. Glas jeste od tela” 
(ŠUVAKOVIĆ 2010: 148). A Szimbolikus rend, az abba való belépés azonban nem annyira az üzenet, 
annak megformálási módja, konvenciói, ideológiája szempontjából lehet jelentős, hanem medialitása 
miatt. A betörő nőiség nem a hang valamiféle artikulációját, az értelemképzés stratégiáit kívánja átven-
ni, hanem a teljes közeghez képest mutatkozik meg, ahol ez a „képest” nem is minden esetben szem-
benállás, hiszen, mondjuk kleiniánus és a megidézett/utalt deleuze-i modellben gondolkodva a nyelv 
szempontjából konstitutív szuperegó kialakulása, az anyához kötődik. És bár Ladik Katalin továbbra 
is gyarapodó életművében gyakran és motívumszerűen játszik a társadalmi nem rekvizítumaival, a 
zenei kaland szívesen hangsúlyozza a biológiait, a meztelen test közvetlenségét, nyitottságát, kérdez rá 
esszencialitásának lehetőségeire, majd a nyelvből való kilépéssel, transzgresszív módon nyomban föl 
is függeszti ezt a perspektívát.

A zenei produkciók esetében a hangköltészethez képest nem elsősorban szöveggel, egy (akár hiányo-
san) textuálisan jelölt mezővel áll szemben a test, amelyről amiként írtuk, leválik, amelytől elszabadul a 
hang visszahagyva a testet, hanem zenei anyaggal, a zenei hang materialitásával. Egy az ACEZANTEZ-
zel közös 1972-es zágrábi happening keretében például Ladik Katalin fúvós hangszerek között, azokat 
különféle módon megszólaltatva meztelenül mutatkozik a térben, többek között a szaxofon potenci-
álisan artikulált (de természetesen nem nyelvi) hangja mellett, ami a lecsupaszított női biologikum 
áthágása a zenéhez, egy alapvetően (Dieter Mersch-i értelemben vett) aiszthetikus médiumhuz képest, 
amelyet szubvertál, amelynek sérti konvencióit. Ez esetben a szövegiség a befogadó elvárási horizontjá-
ban, zeneértésében ugyan kiküszöbölhetetlenül jelen van, de a fonikus költészethez képest egy lépéssel 
„előrébb”, a szimbolikus rend közvetlen tartományain kívül járunk, a határátlépés nem a diszkurzív 
közeg peremén játszódik le, a nőiség megmutatkozása, előállása nem test és nyelv interakciójának, 
súrlódásának, diszjunkciójának eredménye, hanem kétféle materialitás, a női test és a tiszta, elszökő 
hang materialitása találkozásáé, illetőleg a produkció során megtörténő elválásáé. Ami visszamarad a 
leváló mögött, amit elhagy a zenéből is kifelé tartó hang, az lesz a nőiség megmutatkozásának lehető-
sége, ahol a nőiség attribútumtermészetű lesz, a hang anyagiságától különböző testi prezencia attri-
bútuma, amely kizárólag visszahullóban történik meg, a hang rosszul funkcionáló, transzparenciáját 
elveszítő médiumaként, és kizárólag a mediált esemény idejére. Az esemény természetesen fölfüggeszti 
a reprezentáció érvényét, a jelölt és jelentés, az utalásszerkezet, referálhatóság logikáját, de korántsem 
a textuális szubverzió az iránya, nem a jelölttől függetlenedő, befoghatatlan szemantikai burjánzásba 
kezdő jelölőkkel operál, amiként a barthes-i koncepcióból kiinduló Šuvaković javasolja, hanem egy 
távolabbi pontról indulva az ismétlést magát veszi célba. „Označeno slikarstva ili književnosti prekriva 
označitelje i njihovu grubu ulančanost da bi prikazalo ono što prikazuje” írja. „Naprotiv, u muzici kao 
da nema tog skrivajućeg ili potiskujućeg efekta označenog koje poništava (skriva) materiju muzike. 
Označitelji se pojavljuju u neodređenoj otvorenosti ka mogućim ili svim mogućim anticipacijama 
značenja i pokrenutog nestabilnog smisla. Reč je o smislu od tela izvođačice/izvođača” (ŠUVAKOVIĆ 
2010: 148). Ez az „értelem” azonban szubverzív tendenciáival mikor nyelvközelben találja magát (fonikus 
költészet, a neovantgard kísérletezések, az Élhetek az arcodon? multimedialitása etc.), attól/abból elfelé/
kifelé siklik, testté lesz, a test határvonalait rajzolja/rajzolná meg, éppen az értelem, a rögzülés, a struk-
turális feltételek ellen hat. Nehéz belátni, miért, hogyan akarna nyelvet, azaz beszédet (parole)7 adni a 
testnek Ladik, illetőleg ha a pántextuális, szemiotikus szemlélethez nem ragaszkodunk, miért volna a 
zene anyagisága, a jelentettől, annak kiépülésétől kifejtett radikális idegensége jelölőtermészetű, miféle 
értelemről beszélünk nondiszkurzív környezetben? Ha a lacani rendszerhez is tartjuk magunkat, a nő 
a Valóstól a férfi szubjektumnál kevésbé elidegenedett és a Szimbolikussal való asszociációja is kevésbé 
kifejezett, hiszen megmenekül a Szimbolikus, a nyelvi regiszterén belül egyébként potenciát szavatoló 

7 A beszédmegnyilvánulás természetesen jóval enyhébb eset azért, hiszen eseménytermészetű, és a realizáció hangsú-
lyai jóval erősebbek, mint a nyelv esetében.
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kasztrációtól (és így természetesen a szimbolikus hatalomtól is megfosztódik), a hiány hiánya jellemzi 
(LACAN 1975).

A hangszeren való nem rendeltetésszerű játék egy eleve aiszthetikus médium fenomenalitásának lebon-
tása, továbbnyitása, hiszen a szaxofon játéka elvileg még lekottázható lenne, hangja(i) strukturálható(k), 
ami a zenei esemény megismételhetőségét szavatolja, annak vágyát hordozza, a „vad” temporális nyitott-
sággal szembeni védekezés lehetősége. A nyitott temporalitás megidézése az ismétlés fölülírása; nem 
csupán a nyelv, a szemiotikus viszony, a szignifikáció alapját jelentő ismételhetőségé, hanem az identitás 
logikáját hordozó bármely ismétlésé, a nyelv/Szimbolikus/reprezentáció határain messze túl, amit nyelvi 
közegben a referencia birodalmának képzelünk, és ami nyelven belül, a nyelv rendjében természetesen 
mindig elérhetetlen. Ladikék happeningjének testisége, performativitása, sajátos, elszökő prezenciája, 
„értelmetlensége” a társadalmi kódok révén behálózott mediális (női) testből indul ki, majd túlhang-
súlyozásával, előtérbeállításával, a megképzett hangokhoz képest megtört transzparenciájával (a test 
nem csupán mediálja a hangot, nem visszavonul, hogy a hang létrejöjjön, hanem tolakodóan jelen 
van, majd a hangok után mintegy visszamarad, továbbra is látható, érzékelhető, provokálja ugyan a 
jelentést, az értelmezést, de éppen azzal, hogy azon kívül marad, és az ismétlés hatályon kívül helyezé-
sének közegében megígéri távolmaradását, lefordíthatatlanságát, heterogenitását8) kétféle materialitás 
megképződéséhez asszisztál: a tolakodóan jelenlévő testéhez, és az elszökő hang materialitásáéhoz, a 
test hangjáéhoz és a hang testéhez.

A kettő közelítése, összejátszása, lehetetlen szintézise, a lekottázhatóság, bármilyen szintű kodifikáció 
kiiktatása olyan radikális eljárásokban történik meg, amikor Ladik a strukturálásra és artikulációra 
képes hangszert saját testével váltja föl, amikor például egy 1970-es zágrábi performanszban a vonót 
saját haján húzogatja végig, ez az a megnyilvánulás, amelyben a hang testét a test hangjaként mutat-
ja/mutatná, hallatja/hallatná, ahol a nőiség a nővé-válás/leendés a hang szökéséhez kötné magát, az 
eseményhez, amit nem kell és nem lehet mediálni, egy olyan időhöz, ami nem följegyezhető, amelynek 
nincs formája, amely semmiféle preegzisztenciával nem számol, amely terjed és kiárad, akár olyan áron 
is, hogy mindeközben múlik, és a kalandja lehetetlen.

n Irodalom
LACAN, Jacques 1975. Le Séminare Livre XX: Encore. Editions de Seuil, Paris
ŠUVAKOVIĆ, Miško 2010. Moć Žene: Katalin Ladik. Retrospektiva 1962–2010. = The Power of a Woman: Katalin 

Ladik. Retrospective 1962–2010. Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad
ŽIŽEK, Slavoj 1984. Hegel z Lacanom. In: Filozofija skozi psihoanalizo. Analecta, Ljubljana

8 E tekintetben lesz különösen releváns és nagyon fontos eltérő irányú interpretációnk ellenére is Šuvaković kon- 
cepciója.
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QUO VADIS, VAJDASÁGI MAGYAR NÉPRAJZ?
n

Papp Árpád1

n

Az előadás az elmúlt húsz év vajdasági magyar néprajzi kutatásait helyezi tágabb 
kontextusba: párhuzamba állítja az azonos időben Vajdaságban élő más etnikumok 
néprajzi kutatásával, az anyaországi, illetve az anyaországot övező magyarok lakta 
területek néprajzi kutatásával, majd a publikációs lehetőségek bizonyos sajátosságait 
összegzi. Külön kérdésként kezeli a „nemzetközi” és a „nemzeti” kutatások és publiká-
ciók problematikáját és azok identitásőrzésben betöltött szerepét, jelentőségét vizsgálja 
egyetlen bináris oppozíció megalkotásával: impact factor vagy regionális öntudat?
Kulcsszavak: határon túli néprajz, vajdasági néprajz, összegzés és távlatok, identitás, 

hungarológia, impact factor

n

Jelen dolgozat hagyományos témát jár körül legalább annyira hagyományos módon: ez nem más, 
mint a (magyar) néprajz helye, helyzete egy specifikus térben és időben (a mai Vajdaságban), lehető-
ség szerint számot vetve azokkal a tényezőkkel, amelyek döntően befolyásolják annak alakulását. Nem 
árulok el nagy titkot azzal, hogy a nemzeti tudományok sorában elfoglalt helyéből fakadóan a nemze-
tiségi néprajz is – kimondatlanul – a kegyeltség/számkivetettség dichotómia közti skálán fogalja el 
helyét annak függvényében, hogy külső tényezők miképpen kívánják definiálni azt, illetve tárgyát. A 
„külsőként” aposztrofált tényezők alatt mindazon fogalmak értendők, melyek nem a tudományágból 
fakadnak, így a társadalom/közösség megítélése, a közélet különböző tényezőinek viszonyulása a tudo-
mány eme ágának eredményeihez, helyzetéhez. A néprajz regionális történeti áttekintése, pontosabban 
a régió néprajzi kutatásának, tudománytörténetének összefoglalásai többször, több helyen is napvi-
lágot láttak, éppen ezért nem ezek összefoglalása, kritikája, értékelése a célom. Szándékom annak a 
kérdésnek a körbejárása, hogy vajon a regionális néprajznak – esetünkben a vajdaságinak, ha az éppen 
magyar – milyen esélyei és milyen túlélési stratégiái lehetnek, van-e értelme a túlélésnek, vagy pedig a 
közösséggel együtt kell kimúlnia úgy, hogy közben nem tesz semmit a fennmaradásért, vagy a leghan-
gosabb szamár módjára kell üvöltenie és napról-napra emlékeztetnie azokat, akik sokat tehetnének a 
közösségért. A legutóbbi húsz év értékelése több tekintetben is fontos szembenézést követel meg: ez az 
időszak az, amely a közép-kelet-európai országokban a gyökeresnek vélt változásokat eredményezte. 
A már hagyományosnak vélt kisebbségi léthelyzet annyiban változott meg, hogy a korábbi ellenzéki 
magatartásból egy csapásra kormányzati tényezővé vált – többek között – a vajdasági magyar politi-
kum is, ami – úgy vélnénk – az identitását pozitívan befolyásoló belső tényezők, így a magyarságtu-
domány számos elemét is pozitív irányba billentette. Mint azt sejthetjük, az említett időszak – sajnos 
– legjobb esetben is legfeljebb felemás eredményeket tudhat magáénak. Az elmúlt húsz év krónikája 
tehát a hatalommal és belső kapacitásokkal való gazdálkodás krónikája lehetne. De ennek körüljárása 
előtt egy kis kitekintés.

A néprajz – és végső soron a tudományágak jelentős részének első szakasza (is) – minden tekin-
tetben összeforrt az őt megteremtő kor szellemiségével és szemléletével: ha a nemzetté válás a nemzeti 

1 A szabadkai Városi Múzeum munkatársa, néprajzkutató.
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tudományok körében értelmezhető néprajz kezdeteinek mindenki által elfogadható időszakát és szem-
léletét kell(ene) kiválasztanunk, úgy a hozzáértő megkérdezettek zöme a romantikát, a kissé jobban 
tájékozottak félősen a felvilágosodást (sőt az Újvilág felfedezését) is mint előzményt említenék. A 
számos érvrendszer között az egyik a nép felfedezését, romlatlanságának, erkölcsi tartásának minden 
érték fölé helyezésében mindenképpen az akkor (is) gyökeresen változó világgal szembefordítható és 
szembenálló példáját látta, bár egy ennél korábbi korszak már használta a hagyomány ki nem mondott 
erkölcsi tartalékait a jelen romlottságának ellensúlyozására: a gyarmati hódítás, új kontinensek felfede-
zése során – vélhetően a gyarmati áruk bősége és az ebből következő mérhetetlen gazdagodás láttán – a 
nemes vadember toposza kezd gyökeret verni. A nemes vadember törvények helyett az erkölcs íratlan 
szabályait követi, a „romlott” és kapzsi világ számára értéket képviselő kincsek a tiszta jellemű őslakos 
szemében csak értéktelen csillogó tárgyak. A „tiszta” erkölcsű népet a távoli leírások egyszerre tették a 
csodálat (és nevetség) tárgyává is. A 16. század gazdasági struktúraváltásához mérhető 18–19. századi 
európai szellemi áramlatok a saját parasztjukban vélték felfedezni ugyanezt az erkölcsi jellemvonást: az 
„alávetett népréteg” ugyan nem rendelkezett a vízen túliak gazdagságával (és ennek köszönhetően nem 
lehetett kincseitől a korábbi módon megfosztani), de erkölcse, tartása vetekedett tengeren túli sorstár-
saiéval. A nemzetállamok emellett a korábbi évszázadokhoz képest kétségtelen újítást jelentő korban 
és szellemiségben „..a műveltség egységesítésén fáradoztak, és ezzel akarva-akaratlanul a kisebb-na-
gyobb paraszti csoportok sajátos hagyományainak megszakításán. Ugyanekkor épült a nemzeti kultú-
ra, benne a történelem nemzeti látószögből megrajzolt képe, a nemzeti irodalom... Ebbe a nemzeti 
kulturális örökségbe illesztették be a paraszti hagyományok felfedezett elemeit is” (HOFER 1991: 7). 
Megjelent még valami, ami felfedezését követően legalább százötven évig makacsul fennmaradt, függet-
lenül attól, hogy ennek mesterséges rögzítése egy felettébb erőltetett állapotot eredményezett: a „szép” 
esztétikai fogalmának alkalmazása, ami elsősorban az elit kultúra viszonyítási alapja és ennek a szem-
pontjából megfogalmazott rendszer. A szép fogalmában (nem) csak a méltóságot árasztó tánc, ének, 
vagy a főúri öltözködés párhuzamának vélt viselet egyes darabjai kaptak helyet. Sok szépnek tekintett 
elem „simult” az uralkodó osztály ízléséhez, hogy számos, kevésbé látványosnak és szépnek vélt elem 
felett napirendre térjenek úgy, hogy a magyar esetben a népköltészet legyen a zászlóhordozó, míg a 
„bugris paraszt” egyéb sajátosságai – babonái, mindennapjai, világképe, teljes társadalmi tudata – jóval 
később kerüljenek be az érdekességek, a lejegyzendő tudáselemek sorába. A néprajzi megfigyelések az 
első korszakban legfeljebb az úri passzió sorába illeszthető tevékenységnek bizonyultak mindaddig, 
amíg meg nem honosodott az evolucionista felfogással rokonítható elképzelés, miszerint a parasztság 
– idősíkon nem mindig és nem mindig pontosan – rögzített állapotában, gondolkodásában akár több 
évszázaddal korábbi előzmények konzerválód(hat)tak. Ez a szemlélet sokban előrelendítette nem csak 
a néprajz, de a történettudomány és a régészet fejlődését is, vice versa: a muzeológia a mai napig kedv-
vel és sikerrel nyúl vissza saját körén belüli eredményekhez.

Kis vajdasági néprajzi tudománytörténet. Szakmai körökben már-már közhelynek számító 
megállapítást ismétlünk meg, mikor a mai Vajdaság néprajzi kutatásainak 19. sz. végétől integráló 
jellegét emlegetjük: a magyar etnikum kutatásai mellett az egyéb nemzetiségek néprajzi megfigyelé-
sei az előbbinél nagyobb arányban voltak képviselve, a régió soknemzetiségűségét alátámasztandó. 
Nem biztos, hogy más régió nem lett volna ennyire sokszínű, de a kutatások sokszínűsége a mi büszke 
múltunk része. A szemlélet és a gyakorlat vezérfonala a birodalmi célokat (is) szolgáló országleírások 
és monográfiák sora (és kora) volt, aminek munkatársi gárdája a kutatások derékhadát alkotta. Az 
impériumváltás gyökeres változást eredményezett és ebből eredően a két háború közötti időszakban 
önálló néprajzi kutatásokról nem beszélhetünk, sokkal inkább a szociális igazságtalanság kapcsán 
egyes folyóiratokban publikálható szociográfiák, tanulmányok jelennek meg (ezeknek, a magyarságot 
többszörösen hátrányosan sújtó kérdéseknek a tárgyalásában a Híd és a Kalangya megkerülhetetlen, 
jóllehet ebben az esetben nyilvánvalóbb az osztályharcos szemlélet és másodlagos a magyarság nyomo-
rúságos helyzete). Sajátos helyzetet teremtett az is, hogy az új állam sem fejtett ki erőfeszítést a „saját 

TUDOMÁNY, MÓDSZER, ARGUMENTÁCIÓ

P a p p  Á r p á d



104

tér” kulturális tradicionalizmusának alátámasztására. Az újabb impériumváltás után a néprajzi érdek-
lődés megsokszorozódik, és az első világháború előtti pozitivista szemlélet (amely, sajnos, a korábbi 
időszakban is híján volt a képzett néprajzkutatóknak, de ezzel együtt is megkerülhetetlenek eredmé-
nyeik) mellett anyaországi kutatási tervekkel egészül ki: az időszak egyik sajátossága, hogy a Bácskába 
telepített bukovinai székelyek kompakt közössége kerül a figyelem középpontjába, aminek közkinccsé 
válása a magyar néprajz mai napig sem törlesztett adóssága.

Az 1945 utáni négy és fél évtizedet az egyre enyhülő légkör, az építkezés kezdeti időszakának 
tekinthetjük. Az időszakon belül a hetvenes évek tekinthetők a vajdasági magyar néprajzi törekvések és 
tevékenység fénykorának: az anyaországi intézmények szakmai támogatásának köszönhetően a képzett 
néprajzosok mellett helyi gyűjtők jelennek meg és alkotják a tematikus néprajzi monográfiák szerzői-
nek sorát, de ez az időszak az intézményesülés periódusa is: az 1969-ben megalapított Magyar Nyelv és 
Irodalom Tanszéken a rendes képzés keretein belül folyt a néprajzoktatás, pontosabban népköltészet és 
etnológia oktatása. A tanszék az egyetemi hallgatóival együtt régebben több alkalommal kutatásokat is 
felvállalt. 1976-tól 1993-ig a kar keretében működött a Hungarológiai Intézet, ahol tervezett néprajzos 
kutatómunkát is végeztek. Többnyire folklorisztikai kutatásokkal, eredményeik publikálásával foglal-
koztak, a magyar–délszláv szellemi kapcsolatokra fókuszálva. Az itt folytatott kutatások által gyűjtött 
anyagot az intézet megszűnését követően a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék örökölte meg.

A kilencvenes évek nagy újítása a civil szféra megszületése, amit egy 1988-as törvényrendelet tett 
lehetővé: nem valószínű, hogy kifejezetten vajdasági jelenségről kell beszámolnunk, ha leírjuk, hogy a 
civil szféra túlnyomó többségét hagyományápolással (művelődési egyesületek, néptánc, népzene, kézmű-
vesség) foglalkozó, zömében már korábban is működő egyesületekből létrejövő, nevükbe a magyar 
jelzőt felvevő helyi kultúregyesületek alkották: ebben az értelemben egy korábbi struktúra önálló jogi 
személlyé válásáról kell beszámolnunk, ami nem járt minőségi javulással, legfeljebb az addig elfojtott 
kezdeményezések adtak új lendületet a korábbi munkának. A civil szféra másik tömbjét a hiány szül-
te: a hivatalos struktúra mellett bőven fellelhető hiátusok pótlására létrejövő társaságok, szervezetek, 
szövetségek egyszerre jelentették a magyar önszerveződés tényét, de sok esetben megélhetési civil 
szervezetekké alakultak. A tudományos munkát végző civil szervezetek egyike, a Kiss Lajos Néprajzi 
Társaság 1990-ben alakult. Első és legfontosabb célja a vajdasági kutatók és kutatások összefogása, a 
terepmunkájukat egymástól elszigetelten végző, illetve az egymástól távol lévő intézményekben dolgo-
zó személyek közötti kapcsolatok keresése. A fenti célkitűzésnek napjainkban már alig tud megfelelni 
a Társaság, de ennek kifejtése túlfeszítené az illendőségszabta korlátokat. A gyűjtőhálózat fokozatos 
kialakítása és léte a középtávú kutatási programok kivitelezhetőségét tette lehetővé. Ennek egyik követ-
kezményeként 1997-ben a Kiss Lajos Néprajzi Társaság szabadkai székhellyel önálló civil szervezetté 
alakult. A társaság tevékenységei: kutatási programok kidolgozása és megvalósítása, vajdasági néprajzi 
bibliográfia készítése, könyvkiadói tevékenység, közel harminc tudományos tanácskozás szervezése, több 
tájház leltározására vonatkozó program megvalósítása stb. A Társaság egyik kiemelkedő programja a 
Vajdasági Magyarok Néprajzi Atlasza címet viselte, amelynek során a néprajz szinte minden területét 
érintve, Vajdaság negyvenegy magyarlakta településén folyt kérdőíves módszerrel kutatást.

2005-ben jött létre a Magyar Nemzeti Tanács és a Vajdaság AT által alapított Vajdasági Magyar 
Művelődési Intézet, amely a vajdasági magyarság tudástárának összeállítását tűzte ki célul. Az intéz-
mény néprajzi feladatok elvégzését is magára vállalta, leginkább a digitalizálás, konferenciaszervezés, 
továbbképzések, könyvkiadás területén. Keretein belül végezte el Bodor Anikó etnomuzikológiai tevé-
kenységének összegzését, hagyatékának a kezelését is az intézet végzi. Néprajzost nem alkalmaznak. 
Kutatást nem végeztek eddigi fennállása óta. Az intézet kidolgozott stratégiájával bővebben a Vajdasági 
magyar kulturális stratégia foglalkozik.

A fenti intézmények mellett a vajdasági múzeumok és a levéltárak némelyikében (Városi Múzeum, 
Szabadka, zentai Városi Múzeum, zentai Történelmi Levéltár), illetve a szabadkai székhelyű Községközi 
Műemlékvédelmi Intézetben is folyik az intézmény profiljához igazodó néprajzi kutatás. A fent említett 
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intézményekkel, illetve a hozzájuk kapcsolódó feladatkörrel bővebben a Vajdasági magyar kulturális 
stratégia foglalkozik.

A rövid összefoglalás az utóbbi négy évtized alatt létrejött vagy megalapított intézményi háló-
zatot vázolta fel. Azt tapasztalhatjuk, hogy hatalmi szóval létrejövő intézmények és önszerveződésen 
alapuló civil szervezetek egyaránt találhatóak benne. Más kérdés, hogy ezek hasznosulása mekkora, és 
milyen módon válik közösségi kinccsé. A négy évtized felezőjén látott napvilágot A határainkon kívüli 
magyar néprajzi kutatások II. összefoglalás, amely több szempontból is fontos. Az itt megjelenő egyik 
szerző címben megfogalmazott szándéka, a vajdasági magyar folklorisztikai kutatások és kiadványok 
áttekintése és összegzése (JUNG 1989: 7–15) lényegesen mélyebb merítés, mint a kötet más, Vajdaságra 
vonatkozó tanulmányai (TRIPOLSZKY 1989: 26–32, BÁRTH 1989: 38–52, KATONA 1989: 52–59). 
Jung Károly a múlt század kilencedik évtizedében összegezhető tényeket is rögzíti, többek között érinti 
a Hungarológiai Intézetben folyó munkát, intézményes kereteken kívüli munkaként jellemzi az önkén-
tes terepi gyűjtők tevékenységét, és hiányolja azok munkájának a koordinálását. A zentai Városi Múze-
umban évente megrendezett önkéntes néprajzi gyűjtők folklórszemináriumát említi jó példaként, de 
igencsak elveri a port a képzett néprajzkutatókon, akik csak elvétve maradnak eme kies tájon. Mint 
azt látni véljük, a Kiss Lajos Néprajzi Társaság az elmúlt két évtizedben csak egyes hiányosságok tüneti 
kezelését vállalhatta magára, intézményes feladatokat pedig jelen helyzetében nem végezhet.

Az erdélyi párhuzam. A vajdasági kitekintés megértését nagyban segítheti az erdélyi tapasztalatok 
érintése. Ennek rövid bemutatására egyetlen, Bodó Barna által írt könyvismertetés alapján vállalkozom 
(BODÓ 2011: 249–251). Maradéktalanul egyetérthetünk az Erdélyre vonatkozó, de a kárpát-meden-
cei magyar tudományosság kapcsán tett észrevételeivel. Egyik, már-már közhelyszerű megállapítása 
önmagában is megáll: „…a kisebbségbe került nemzetrészek tudományos élete nem a magyarországi 
tudomány meghosszabbítása, kiterjesztése, kiegészítése – bár ezek a jegyek teljes mértékben nem tagad-
hatók –, hanem egy, a magyarországi léthelyzettől eltérő, a térségi politika folyamatai által külön pályá-
ra állított, a szétfejlődés tagadhatatlan jegyeit mutató helyi közösségek kérdésfelvetéseire és társadalmi 
dilemmáira adott/adandó sajátos válaszok együttese” (BODÓ 2011: 249). Másképpen: a különböző 
államokban egzisztáló kutatások és kutatók helyi kihívásokra reagálhatnak, ezek a válaszok eltérnek az 
anyaország és a többi régió válaszaitól, amit nem csak az eltérő történelmi fejlődés, de a kérdésfeltevés 
módja is (döntően) befolyásol.

Tekintettel arra, hogy személy szerint az intézmények hiányát, majd az ebből fakadó koncepcioná-
lis kérdések hiányát vélem minden, a vajdasági magyar néprajzi kutatások kapcsán megfogalmazható, 
esetlegességben és esetlenségben megnyilvánuló bajok forrásának, a korábbi, Vajdaság vonatkozásában 
tett, felettébb szegényes felsorolás elemeit az összehasonlítás okáért kiemelt erdélyi intézményi struk-
túrával vetem össze. Nem tekintem elfogadhatónak az olyan érveket, amelyek az erdélyi magyarság 
számbeliségébe kapaszkodva a “könnyebb helyzetben” van, és ezért a “könnyű nekik” mondatkezdő 
formulával eleve elutasíthatná és megkérdőjelezhetné bárki a diskurzus szükségszerűségét: mai viszo-
nyokban sokkal inkább elfogadhatónak tartom azt az elképzelést (és jogos igényt) hogy minden közös-
ségnek joga a saját sorsáról (vagy sorstalanságáról) dönteni. Ezért szükséges a közösség és választott 
vezetői felelősségét felülvizsgálni ott, ahol a hatalom részeseként a lehetőségek kihasználása fennen 
hangoztatott eredmény (látványos eredmény nélkül), éppen ezért – elvben – megszűnt a negatív diszk-
rimináció. Amint az a továbbiakban láthatóvá válik, sok rokon vonás fedezhető fel az erdélyi példában: 
Bodó az Erdélyre vonatkozó elemzésben (szerzői Salat Levente és Bíró A. Zoltán) leírt két „rendszer”, 
intézményesültségi modell mellett egy harmadik hibrid-modellt is javasol, de most maradjunk az első 
kettőnél. Salat Levente háromszintű szerveződést (állami, magán és civil szervezeti keret) állapít meg, 
Bíró A. Zoltán négy domináns modellt jelöl meg (egyéni/nem intézményes kutatás, nonprofit alapú 
tudományos műhelyek, egyetemi tanszékekhez kapcsolódó kutatóhelyek és állami/román intézményi 
keretben végzett tudományos tevékenység), hogy a Bodó által javasolt modell szerint: „… javasolok 
egy, a fentiektől eltérő besorolási rendszert: az állami-központi és az önkormányzati-helyi intézmé-
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nyek között jelentős különbség létezik, főleg ha az etnikai kisebbség helyi többséget alkot. Ebben az 
esetben (Székelyföld) a helyhatósági fenntartású intézmények igenis a magyar tudományosság fontos 
műhelyei (lásd a Székely Nemzeti Múzeum és a Csíki Múzeum tevékenységét), tehát ezek különválasz-
tása indokolt, ugyanis központi szinten a kisebbségi tudományosság támogatása elenyésző (a Román 
Akadémia kolozsvári és marosvásárhelyi intézeteiben a magyar kutatók aránya 5% alatti). Ugyanak-
kor a civil keretekkel kapcsolatosan fontos megjegyezni, hogy ezek kialakulása – főleg, amennyiben 
egyetemi tanszékek háttérintézményei – éppen az egyetemi tanszéki rendszer egyfajta bírálatát jelenti, 
mivel a társadalomtudományok területén bár létezik magyar nyelvű oktatás, nincsenek magyar tanszé-
kek vagy autonóm tanszéki csoportok, a magyar irodalom- és nyelvtudományi tanszékek kivételével 
az oktatók kutatásaikat civil keretbe emelik át” (BODÓ 2011: 250). A három elképzelés/modell azért 
írandó és olvasandó egyszerre, mert ha másképpen nem, hát ily módon egyértelművé válhat, hogy a 
különböző szintű szervezeti formákat szerencsés lenne egyszerre szemlélni, mert a valóságban össze-
függnek, bármennyire is kitárgyalatlan az egyébként egyértelmű felelősség kérdése, amit leginkább a 
köldöknézés helyettesít.

Az összehasonlítás akár azt is nyilvánvalóvá teszi – a megállapítás közhelyessége ellenére – hogy 
a kormányzatiság/ellenzékiség helyzeti előnye vagy hátránya mellett az könyvelhető el eredménynek, 
amit a közösség maga valósít meg a saját erejéből. Hogy továbbra is idézzem a forrást: „..Például Romá-
niában az első és egyetlen kimondottan kisebbségi tudományos intézet létrejöttére, a román kormány 
alá tartozó, kolozsvári székhelyű Kisebbségi Kutatóintézet megalakulására 2007-ig kellett várni (az 
intézetet létrehozó törvény és annak végrehajtása között hét év telt el). Roppant fontosságú stratégiai 
kérdéssel állunk tehát szemben, s ezért meglepő, hogy a kisebbségben élő közösségek tudományossága 
nem vitatéma: nincsenek elemző írások, a politika napi kérdéseire figyelő sajtó nem foglalkozik vele” 
(BODÓ 2011: 249).

Elvben ezért is szükség lehetne egy állami alapítású magyar Társadalomkutató Intézetre, miután 
a Magyar Nemzeti Tanács által kiemelt intézmények a szervezettség alacsonyabb fokán részfeladatok 
és alaptevékenység végzésére alkalmasak.

Joggal várható el, hogy az eddig leírtak helyi realitását hagyományos SWOT-elemzés segítségé-
vel is alátámasszam. Ennek alapján az „erősségek” mezőbe az érintett lakosság számarányához képest 
tekintélyes számú, (valóban) képzett néprajzos és antropológus jelenléte, illetve a néprajz (kulturális 
antropológia) hagyományosan magas fokú elfogadottsága, annak „emberközelsége” kerülne. A gyen-
geségeket az intézményi háttér egyoldalúsága, hiánya, a civil szféra szerepvállalásának tarhatósága 
vagy tarthatatlansága, a szerkezeti felépítmény finanszírozási nehézségei, a szakemberek bevonásának 
szándéka a stratégiai feladatok megvalósításába/annak elmaradása, az amatőrök és hivatásos kutatók 
szembenállása (örökölt állapot), az ebből fakadó szereptévesztések jelentenék. A lehetőségek között 
a stratégiák (oktatási, felsőoktatási, tudományügyi) által körvonalazott feladatok megvalósításában 
nyújtandó segítség (közös érdek), valamint az intézményalakítási szándék emelendő ki, míg a külső 
veszélyek között a közállapotok romlása, politikai helyzet radikalizálódása, a finanszírozás megszűné-
se a legegyértelműbb.

Egy lehetséges forgatókönyv. Azzal, hogy a néprajzot és a kulturális antropológiát a társadalom-
tudományok közé soroljuk, egyértelműen annak aktív voltát és szerepvállalási fontosságát hangsúlyoz-
zuk a korábbi felfogással szemben, ahol a néprajz leíró jellegét helyezték előtérbe: ezzel együtt és tőlünk 
függetlenül a néprajz és antropológia tudatos és kezdeményező jellege megváltozott és jelentősége is 
nőtt. A néprajz és kulturális antropológia „haszna” a kisebbségi léthelyzetekben felértékelődhet (így 
esetünkben is). Napjainkban az identitás formálásának egyik legegyértelműbben kitapintható érvrend-
szere a diakronitáson alapszik: történelmi, kulturális (annak minden dimenziójával, nyelv, elit- és népi 
kultúra) folytonosságunkat vallva az „értékek (hagyományok)” folytonosságára alapozzuk jelenkori 
kulturális környezetünket és azon belül történő válaszadásainkat a környezeti hatásokra. Ezt az akció-
reakció összefüggést kell megelőznie a közösség „belső” képének megalkotása során felhasznált építő-
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kockák kiválogatásának, amiből aztán összeáll az „identitásunk”: ennek egyik legkomolyabb elemét a 
néprajz és a kulturális antropológia ad(hat)ja, hiszen tárgya, a nép és a kultúra számtalan összefonó-
dása pontosan a kronologikus és a szinkron események, sajátosságok megértését és értelmezését teszi 
lehetővé. Természetesen mindaz, amit eddig leírtunk, egy elfogadott és támogatott stratégia nélkül az 
elmélet szintjén marad: a stratégia nem lehet egyetlen/néhány ember magánügye, hanem a közösség/
politikum létkérdése is. A lehetséges forgatókönyvek egyike számol a lehetőségekkel, kapacitásokkal 
(RAFFAI–PAPP 2012), ezért kivonatosan közlöm annak megállapításait: a több, mint két évtizeddel 
korábban tett megállapítások időszerűsítésére, végső soron összehasonlításra is mód nyílik.

“Vajdaság területén tekintélyes számú, a vajdasági magyar népi kultúrát is kutató képzett népraj-
zos és antropológus dolgozik. Többségük magyarországi egyetemen szerzett diplomát, hárman PhD 
fokozattal is rendelkeznek. Munkahelyeiken csak részben foglalkoznak tudományos munkával, több-
ségük muzeológus, de akad köztük levéltáros, műemlékvédő is. Egyetlen végzett néprajzos sincs kuta-
tóintézet hiányában kutatói státusban, és vajdasági felsőoktatási intézményekben sem dolgozik egyikük 
sem. A vajdasági magyarok népi kultúrájával foglalkozó kutatások eredményeit leginkább a magyar-
országi néprajztudomány tartja számon. A nemzetközi és a szerbiai néprajzosok csak nagyon kivételes 
esetben használják ezeknek a kutatásoknak az eredményeit. Míg magyarországi és vajdasági magyar 
közös kutatások nagy számban előfordulnak, a szerb néprajztudomány vajdasági magyar kutatásairól, 
néhány kivételtől eltekintve, nem tudunk. Így nem meglepő, hogy a vajdasági szakemberek kutatása-
ikkal a magyarországi konferenciákon vannak jelen. Részvételük a nemzetközi és a szerb tudományos 
konferenciákon elenyésző. Ugyanez jellemzi publikációs tevékenységüket is. A nemzetközi és a szerb 
folyóiratokban csak ritkán publikálnak. Írásaik magyar nyelvű megjelentetésére tudományosnak számí-
tó folyóiratokban többnyire csak Magyarországon van lehetőségük.

A vajdasági magyar néprajzi kutatásokkal foglalkozó tudományos konferenciát a Hungarológiai 
Intézet megszűnte után, néhány kivételtől eltekintve, csupán a Kiss Lajos Néprajzi Társaság szervezett. 
A Társaság munkájának legfontosabb színtere 1993 és 2004 között az évente kétszer – nyáron és ősszel 
– megrendezett nemzetközi tanácskozások szervezése volt. A tanácskozások anyaga nyomtatásban is 
megjelent. 2004-től öt éven át a Kiss Lajos Néprajzi Társaság diákkonferenciákat is szervezett, amelyek-
kel egyrészt a Vajdaság területén néprajzi kutatást folytató fiataloknak kívánt közös fórumot teremteni, 
másrészt a vajdasági származású, de különböző egyetemeken tanuló és nem feltétlenül vajdasági témák-
kal foglalkozó hallgatókat kívánta egymással megismertetni” (RAFFAI–PAPP 2012).

Stratégia, célok, értékelvek prioritások
„Kutatóintézet keretén belül folyó tervszerű kutatás kialakítása. Elengedhetetlen feladat lenne 

újra intézményi keretek közé helyezni a néprajzi kutatásokat. Ezen belül kellene egy többéves kutatási 
programot kidolgozni. A hiánypótló alapkutatások mellett ez a kutatóintézet kellene, hogy felvállalja a 
néprajzi hagyatékok feldolgozását, digitalizálását, vajdasági magyar néprajzi archívum létrehozását. Ez 
az intézet koordinálhatná az MNT kulturális stratégiájában szereplő A vajdasági magyarok népi kultú-
rájának XX. századi emlékezete terepmunka programot, a Tájház-programot, Folklorizmus archívumot, 
a szellemi kulturális örökség vajdasági magyar jegyzékét elkészítő munkálatokat.

Az oktatás szerepének kiemelése. A magyar néprajz, a népi kultúra az identitás szempontjából 
fontos tudásanyagot tartalmaz, ennek a tudásnak az átörökítése legkönnyebben a vajdasági magyar 
néprajzi oktatás megoldatlan helyzetének a rendezéséből adódhat. A mostani oktatási rendszer a vajdasági 
magyar néprajz oktatása számára számos lehetőséget biztosít szinte minden korosztály számára. Sajnos, 
a magyar közösségek ezekkel a lehetőségekkel csak ritkán élnek. A szakmai programok, tantervek egy 
részét a szakemberek elkészítették, viszont ezeknek a minisztériumi elfogadtatása nem történt meg.

A tudománynépszerűsítés kiemelése – összefoglaló jellegű vajdasági néprajzi kiadványok készíté- 
se. A vajdasági közművelődésben és oktatásban is jól hasznosíthatók lennének azok a tankönyvnek, szö- 
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veggyűjteménynek is használható összefoglaló jellegű néprajzi munkák, amelyek ugyan a vajdasági nép- 
rajzos szakma eredményeit mutatják be, de lehetőséget biztosítanak a pedagógusoknak, közművelődési 
szakembereknek hogy a helyi hagyományokra alapozzák a tudásukat. Mindezek a vajdasági népi kultú- 
ra külföldi (elsősorban magyar nyelvterületen való) reprezentálását is segítenék” (RAFFAI–PAPP 2012).

A felsőoktatási, és ami talán még fontosabb, a tudományügyi stratégia összeállítása sokszor és 
sokat hangoztatott cél, aminek formába öntése minden sürgetés ellenére sem történt meg a mai napig 
sem. Eddig három (még egyszer: három) javaslat érkezett, kizárólag a muzeológia területéről. Ennek 
kapcsán két, egymástól gyökeresen ellentétes eredményt hozó forgatókönyv valószínűsége rajzolódik ki: 
az egyik tudomásul veszi azt, hogy a közösség képtelen változtatni a saját maga által formálható sorsán, 
és megelégszik a lassú és csendes halállal – “csak rosszabb ne legyen” – míg a másik forgatókönyv szerint 
a jelenleg kegyelmi állapotban lévő személyek integritását nem sértve a közösségért tenni akarókat 
“helyzetbe hozza”. A két véglet között számtalan köztes megoldás létezik, így az is, hogy minden marad 
a régiben, mert a felsoroltak nem tartoznak a fontos dolgok közé. Mint ahogy mi sem.
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MIT TUDUNK A TÖRTÉNETEINKRŐL? 
A történetmondás jellemzői a vajdasági folklorisztikai 

kutatások tükrében
n

Raffai Judit1

n

A szóbeli történetmondás emberi sajátosság. Egy olyan hagyományozódott cselek-
vési forma, amely verbális és non-verbális jelek segítségével narratívumokat hoz létre, 
hogy azokat közvetítse a közössége számára. Minden kornak és közösségnek megvan-
nak a történetei. Ezek előadása vagy elhallgatása egy jól körülírható viselkedési forma 
keretein belül történik meg, amelynek mentén narratív stratégiák alakulnak ki. Az 
elmúlt 150 év vajdasági magyar folklorisztikai kutatásai lehetővé teszik, hogy a térség 
folklóranyagát (ezen belül a népmeséket) ilyen szempontból megvizsgáljuk.

A tanulmány a népmesére fókuszálva a vajdasági magyarok szóbeli narratíváinak 
a területeit kívánja körüljárni, ismertetve az epikus műfajok közül a népmese idevo-
natkozó anyagát, annak jellemzőit. 
Kulcsszavak: történetmondás, mesemondás, mesemondó, vajdasági folklorisztika, 

erotikus mese

n

Az utóbbi években több tudományág hangsúlyozza a történetmondás átfogó jellegét, kulturális 
fontosságát. Ez részben azon a feltételezésen alapul, miszerint a világ jelenségeire sokszor az elbeszélő 
beszédmód segítségével reflektálunk. Ezt a narratív viselkedést megtalálhatjuk a mindennapi törté-
netekben, a történelemben, a szociológiában, a pszichológiában, az irodalomban, különféle mediális 
formában más művészetek területén is, stb. „Minthogy a narráció rendeltetése, a művészeti vagy társa-
dalmi kommunikációban betöltött funkciója és értelmezése sokrétű, több narratívum-fogalom kerül 
egymás mellé. Az elbeszéléspoétika, a narrativista történetfilozófia, a narratív pszichológia, a szociális 
reprezentációk kutatása, a történelmi antropológia, az emlékezet- és identitáskutatás, vagy a kultúra 
narratív szempontú elemzése más-más elbeszélés- és történet-fogalmakra támaszkodik. Ugyanakkor 
számos kölcsönhatásról és egymást ösztönző felismerésről lehet beszámolni. A cél immár nem egyetlen 
univerzális szerkezet és törvényszerűség leírása, hanem sokkal inkább egy virtuális közös tudás, vagy 
egy imaginárius közös tapasztalat megszerzése” írja Thomka Beáta (THOMKA 2007: 1373). Ebben a 
virtuális közös tudást létrehozó tudományos párbeszédben a kutatási területéből kifolyólag a folklo-
risztika a kezdetek óta jelen van. A narráció vizsgálata szempontjából fontos folklorisztikai kutatások 
többnyire bizonyos alapvetőnek tekintett műfajok (mese, mítosz) elemzéséből indultak ki, az általá-
nos szabályszerűségeket bemutatva az elbeszélés általános modelljét kívánták meghatározni. Legutóbb 
Keszeg Vilmos foglalta össze a történetmondás folklorisztikai kutatásait A történetmondás antropoló-
giája című egyetemi jegyzetében (KESZEG 2011). Ebben a kötetében Keszeg a kutatástörténeti átte-
kintés mellett a történetmondás viselkedésformáival is foglalkozik. Szerinte „A narratív viselkedés az 
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emberi cselekvések egyike. Nyelvi jelek segítségével történeteket, narratívumokat, narratív reprezentá-
ciókat állít elő, forgalmaz és értelmez. A narratív viselkedés változatos célokat és szándékokat követ. A 
történetet használó és befogadó ember önmagát fejezi ki, érzelmeit, gondolatait, értékrendjét tisztán, 
expliciten, maga és mások számára követhetően jeleníti meg. A történetek korok, jelenségek, esemé-
nyek, tárgyak és emberek, generációk közötti viszonyokat, összefüggéseket ragadnak meg, tesznek 
transzparenssé, erősítenek és változtatnak meg. Reprezentációként újraszerkesztik a világot, valamint 
olyan világokat tesznek létezővé, amelyek – narratív valóságként – csupán ebben a formában léteznek” 
(KESZEG 2011: 11).

Minden kornak és közösségnek megvannak a történetei. Ezek előadása vagy elhallgatása egy jól 
körülírható viselkedésiforma keretein belül történik meg, amelynek mentén narratív stratégiák alakulnak 
ki. Az elmúlt 150 év vajdasági magyar folklorisztikai kutatási lehetővé teszik, hogy megvizsgáljuk, mit 
tudunk ennek a térségnek történeteiről. A vajdasági magyar néprajzi kutatások sohasem voltak terv-
szerűek. Így az epikus folklórra vonatkozó vizsgálódások csak egyes népköltészeti műfajokra (monda, 
népmese, népballada) fókuszáltak. Ez eredményezte azt, hogy nagyon keveset tudunk például a kisepikai 
prózaműfajainkról, ugyanis egyetlen vajdasági publikált proverbium-, találós, illetve viccgyűjtemény-
nyel sem rendelkezünk. Hasonló a helyzet a vajdasági szokástörténetek, vallási narratívumok, vizuális 
népi kultúra narratívumai (reklám, gyászjelentés, sírfeliratok), az igaztörténetek, élettörténetek, egyéb 
biografikus közlések terén is. Szokásleírások, vallási néprajzi tanulmányok, paraszti önéletírások ugyan 
születtek, de ezek tervszerű kutatása elmaradt. Az utóbbi években indult meg a lokális történelem 
narratívumainak a kutatása az 1940-es archívum létrehozásával. Ennek a kutatásnak az elindítója a 
Kiss Lajos Néprajzi Társaság volt Papp Árpád irányításával. A program célja az 1940-es és 50-es évekre 
vonatkozó történetek összegyűjtése és kutatása. 

A vajdasági magyar folklorisztikai kutatások eredményei a monda, a ballada és a népmese áttekin-
tését teszik lehetővé. Írásunkban ezek közül a népmesét – a vajdasági anyagon belül legjobban kutatott 
műfajt – szeretnénk bemutatni Arra keressük a választ, hogy milyen népmesei történetek jellemzik a 
vajdasági magyarok történetmondását.

A vajdasági meseanyag történeti áttekintése a gyűjtött mesék száma alapján

A vajdasági mesekutatás történetével többen, több alkalommal, többféle célkitűzéssel foglalkoztak, 
s mivel a népmese a valamikori jugoszláviai folklorisztika egyik kiemelkedően kutatott területe volt, a 
jugoszláviai népköltészet összegzését adó munkák mindegyike érinti témát (BORI 1971, 1976, 1993; 
KÓSA 1972; KATONA 1984; PENAVIN 1991). Néhány önálló tudománytörténeti áttekintés is szüle-
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tett (VOIGT 1999; BENEDEK 2002; RAFFAI 2009). A vajdasági magyar népmesék számbavételénél a 
Vajdasági magyar népmese-katalógus 2006-ban lezárt kutatásának adatit használjuk (RAFFAI 2007). 
A Vajdasági magyar népmese-katalógus és a hozzá kapcsolódó adatbázis szerint a Szerbia területén élő 
vajdasági magyarság mesekincse 841 szövegből áll. Ezek az adatok lehetővé teszik, hogy számszerűsít-
ve is láthatóvá tegyük a vajdasági népmesekutatás történetét. A népmese-katalógus behatározott meséi 
alapján megállapítható, hogy a Vajdaság területén az 1850-es évektől napjainkig tartó mesekutatás két 
nagyobb korszakra bontható: az 1850-es évek és 1919 közötti szakaszra, valamint a második világhá-
borút követő, napjainkig tartó időszakra. Az adatok azt mutatják, hogy a térségben a két világháború 
közötti évtizedekben nem folyt semmilyen mesegyűjtés.

A vajdasági mesekincs közel egy negyedét az első korszakban gyűjtötték. Ennek a korszaknak a 
legkiemelkedőbb gyűjtője, Kálmány Lajos 133, tipológiailag behatárolható szöveget közölt Vajdaság-
ból (KÁLMÁNY 1882, 1914). A második korszak meseanyaga leginkább Penavin Olgának (PENAVIN 
1984, 1993, 1996), Matijevics Lajosnak (PENAVIN 1984, 1996), Beszédes Valériának (KATONA–
BORI–BESZÉDES 1976; BESZÉDES 1978), Kalapis Zoltánnak (KALAPIS 2002, 2003) és Burány 
Bélának (BURÁNY 1984, 1988, 1990, 1997, 2007) köszönhető. A mesegyűjtés legintenzívebben a XX. 
század hetvenes éveiben folyt, amikor 224, tipológiailag behatárolható szöveget rögzítettek. De a fent 
említett gyűjtők tevékenységének eredménye a nyolcvanas évekből származó, az arányokat tekintve 
igen jelentős számú, 142 szöveg is. A kilencvenes évek mesetermését (127 szöveg) Beszédes Valéria 
mesemondójának, Szőcs Boldizsárnak (BESZÉDES 2004, 2005), valamint a ludasi mesemondó, Szűcs 
László meseanyagának lejegyzése növelte (RAFFAI 2000, 2001). A XXI. század elején gyűjtött mesék 
száma nagy visszaesést mutat. Ez egyáltalán nem meglepő, ha figyelembe vesszük az ide vonatkozó 
adatokat, amelyek a vajdasági mesemondás alkalmainak a megszűnését a XX. század utolsó negyedére 
teszik (RAFFAI 2003). 

A vizsgált mesék alapján jól látható az is, hogy a vajdasági népmese kutatástörténetéből négy 
személy munkássága emelkedik ki (PENAVIN Olga 171, BURÁNY Béla 154, KÁLMÁNY Lajos 133, 
BESZÉDES Valéria 128 szöveget rögzített).

A mesegyűjtők a gyűjtött mesék száma szerint

A Vajdaságban eddig összegyűjtött, típusszámmal ellátható népmesék alapján a térség mesekin-
csének műfaji megoszlásáról is képet kapunk. E szerint a régió meseanyagán belül a műfaji arányok a 
következők: 5,2 % állatmese, 31,8 % tündérmese, 8,9 % legendamese, 9,7 % novellamese, 6,5 % „rászedett 
ördög”-mese, 1,4 % „János szolga”-mese, 2,9 % rátótiáda, 25,3 % tréfa, trufa, anekdota, 4,6 % hazug-
ságmese, 5,1 % formulamese. A teljesség kedvéért meg kell említeni, hogy a tréfás mesékhez, trufákhoz 
tartozó szövegek itt közölt számarányát több mint 12 %-kal megnöveli a Burány Béla által gyűjtött, a 
mai nemzetközi és magyar tipológiai rendszer szerint nem osztályozható anyag (BURÁNY 2007). 
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Burány Béla gyűjtéseinek köszönve a vajdasági magyar, típusszámmal ellátható népmesekincsnek 
több mint 20 %-a erotikus témájú népmese (BURÁNY 2007). E mellett még közel kétszer ennyi eroti-
kus, illetve tréfás tartalmú szöveggel rendelkezünk, amelyek ugyan sem a nemzetközi, sem a magyar 
népmese-katalógus szerint nem határozhatók be, de többségük novella-, rászedett ördög -, illetve tréfás 
mesének számít. Számszerűsítve Burány Béla 1041 történetet gyűjtött, ebből 308 szöveget népmeseként 
tartunk számon, a többi 733 behatározhatatlan tréfás történet, illetve adoma, anekdota, vicc. Burány 
Béla mellett mások is gyűjtöttek hasonló narratívumokat, ezek közül kiemelkedik Tőke István 220 törté-
netet tartalmazó kötete (TŐKE 1983). Gondolhatnánk, hogy ennek a nagyszámú anyagnak a megléte 
csupán azzal magyarázható, hogy nálunk Burány Béla és Tőke István személyében volt olyan gyűjtő, aki 
ezt a fajta mesét több évtizeden keresztül kutatta. Figyelembe kell venni viszont azt is, hogy a vajdasági 
mesekutatás több anyagában is szerepelnek ilyen szövegek (például Borús Rózsa és Zöldy Pál hagyaté-
kában), sőt napjaink gyűjtései alkalmával is ezek a leggyakrabban lejegyezhető mesék.

A vajdasági mesekincs műfaji megoszlása

A vajdasági meseanyag esetében felmerül a vajdaságban nagy számban megtalálható erotikus 
mesék délszláv kapcsolatainak a kérdése. 

Ha megvizsgáljuk a délszláv folklorisztika ilyen típusú publikációit, akkor megállapíthatjuk, hogy 
ezeknek az erotikus szövegeknek nagy hagyománya van ebben a térségben. 

A szerb folklorisztika megteremtőjének, Vuk Karadžićnak a munkái között több erotikus témájú 
folklórgyűjtés szerepel. Ezek az általa összegyűjtött, kéziratban maradt szövegek (népdalok, közmon-
dások és szólások) csupán halála után láttak napvilágot. Ebből a gyűjteményből a jelentősebb anyag – öt 
könyvnyi erotikus népdal – csak 1973-ban jelent meg kis példányszámú kiadásban (MLAĐENOVIĆ 
1973), majd az anyag egy része a nagyközönség számára is hozzáférhetővé vált Crven ban címmel 
(KARADŽIĆ 1981). A fentiekhez képest kisebb Vuk Karadžić szerb erotikus közmondásokat és szólá-
sokat tartalmazó anyaga, amely a XX. század elején már megjelent a neves szerb folklorista, Tihomir 
Đorđević gondozásában a lipcsei Anthropophyteia nevű évkönyvben. Itt közölték az évkönyv szer-
kesztőjének, Fridrich Kraussnak szerb nyelvű erotikus meséket, történeteket tartalmazó gyűjteményét 
is, amelyet többnyire ő maga jegyzett le szerbiai utazásai során. Ezek a publikációk később több alka-
lommal közös kötetben szerb nyelven újra megjelentek (KRAUSS 1904, 1984), majd hasonló erotikus 
népmeséket tartalmazó kiadvány is napvilágot látott (IVANIĆA 2002). Nem lehet véletlen az sem, hogy 
a szerb könyvkiadás egy külön sorozatot is indított Erotikon címmel, amely folyamatosan publikált a 
hetvenes évek végétől válogatásokat az erotikus népköltészet területéről. Többek között itt közölték szerb 
nyelven Afanaszjev Titkos mesék (Zavetnije skazki) című erotikus népmesekötetét, amelyet a gyűjtő – 
név nélkül – 1872-ben Genfben jelentetett meg (AFANASJEV 1982). Jung Károly ennek a kötetnek 
az ismertetőjében von párhuzamot az Afanaszjev által gyűjtött szövegek és a Vajdaságban fellelhető 
hasonló történetek között egy ilyen tematikájú európai közös mesekincset feltételezvén. Jung Burány 
Béla erotikus népi elbeszélés-gyűjteményének ismeretében kijelenti, hogy „...Afaneszjev anyaga és a mi 
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anyagunk túlnyomórészt azonos motívumkör tulajdonképpen azonos típusszámú szövegeinek más-
más változatait tartalmazza” (JUNG 1997: 196).

Hasonló eredményre jutunk, ha összevetjük a Fridrich Krauss által publikált szerb erotikus meséket 
a Burány Béla által gyűjtött szövegekkel (BURÁNY 2007). A szerb és magyar erotikus történetek egye-
zését igazolja, ha megvizsgáljuk a nemzetközi mesekatalógusnak azt a néhány mesetípusát (ATU 1355C, 
ATU 1360C, ATU 1363, ATU 1545, ATU 1563, ATU 1806*), amely erotikus tartalmat fed (UTHER 
2004), és egybevetjük a vajdasági magyar anyagban és a szerbben is megtalálható hasonló mesékkel. 
Sajnos, a fenti számok csak kis százalékát fedik az összehasonlításra érdemes anyagnak. 

A szerb összehasonlító anyag mellett szólnunk kell az azonos bácskai horvát anyagról is. Meg kell 
említeni Balint Vujkov tevékenységét, aki a magyarországi horvátok, bunyevácok és szerbek körében 
végzett mesegyűjtései mellett a bácskai horvátok, bunyevácok meséit is lejegyezte (VUJKOV 1971, 1990). 
Az általa gyűjtött erotikus meseanyagot tartalmazó kötet szövegei részben úgyszintén megegyeznek a 
vajdasági magyar anyag ilyen jellegű szövegeivel. 

Mindezek alapos összehasonlítására csak akkor lenne lehetőség, ha tipológiai feldolgozásra kerül-
nének az idetartozó orosz, szerb és horvát meseanyagban található narratívák. Sajnos, ma a magyar és 
a nemzetközi mesekatalógus erre csak részben alkalmas. 

Nem lehetetlen tehát, hogy a vajdasági meseanyag gazdag – XXI. században is gyűjthető – erotikus 
mesekincse egy hasonló szláv elbeszélő hagyomány hatására (alakult ki) maradt életben. Ezt a feltétele-
zést a vajdasági mesemondókról írt tanulmányok csak részben erősítik meg, ugyanis a mesemondókat 
és a mesemondás folyamatát vizsgáló munkánkból kitűnik, hogy a vajdasági magyar mesemondók nem 
kétnyelvű mesélők. Mesetudásukat kizárólag magyar nyelven továbbították. Ezeknek a szövegeknek az 
átvételére esetleg a katonaságban történt mesemondás volt alkalmas, amikor is a meserepertoár egyik 
legkedveltebb műfaja a tréfás, zsíros (erotikus) mese volt.

A vajdasági anyagban nem csak az erotikus történetek száma nagy, hanem az e történeteket mesé-
lő és hallgató személyek száma is. Jó néhány olyan vajdasági történetmondó emberről (homo narrans) 
tudunk, akik kimondottan e történetekre specializálták magukat. Burány adatközlői között számos 
ilyen mesemondó található (BURÁNY 2007). Repertoárjaikban többnyire csak ilyen történetek léteztek, 
mellettük pedig feltételezhető volt egy – a történetmondásukat éltető, az erotikus, tréfás történeteket 
kedvelő – beszélőközösség. A beszélőközösség tagjai részesei voltak a narratív tevékenységben létre-
jött kapcsolatrendszernek és passzív vagy aktív módon birtokosai e történeteknek. A narratológia ezt 
a jelenséget a beágyazottság fogalmával jeleníti meg (KESZEG 2011: 40). Ez a fajta történetmondói és 
hallgatói magatartás a tréfás, erotikus mesék mesélésekor egészen az elmúlt évtizedekig nyomon követ-
hető volt. Viszont változása is megkezdődött. A tréfás és az erotikus mesék esetében a beszédhelyzet, 
az alkalom és a beszédmód jóval később és másként változott meg, mint más epikus műfajok (például 
a tündérmesék) esetében, egy másfajta történetmondói habitus társult a mesélésükkor. Erotikus mese-
repertoárral rendelkező mesemondók még ma is vannak, ilyen az oromhegyesi Cérna Miklós (DALA 
2006), a kanizsamonostori Mészáros Kis Lajos. A fent említett mesemondók stabil beszélőközösségei ma 
már megszűntek, mégis történetmondó magatartásukat a mindennapi beszédhelyzetek és beszédalkal-
mak életben tartják. Ilyen fajta történetmondói habitust csak a rövid, csattanóval végződő szórakoztató 
jellegű műfajoknál (tréfás mese, adoma, anekdota, vicc) tapasztalhatunk. Ez a fajta történetmondói és 
történethallgatói viselkedései forma azt mutatja, hogy ezek a történetek stabil beszélőközösségek nélkül 
a XXI. században is életben maradnak.
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TUDÁSVAGYON – TUDOMÁNYPOLITIKA
Szempontok egy nemzeti tudásstratégia kidolgozásához

n

Hódi Sándor1

n

Évtizedek óta a magyar szürkeállomány teljesítményeiről folyó vitáktól hangos 
a közbeszéd, a valóságban azonban a tudományra és fejlesztésre fordított támogatás 
évről-évre csökken, a tudás hasznosítása mélyrepülésben van. A jövő szempontjából 
az életminőség romlása és a nemzet létszámának drámai csökkenése mellett a tudás-
vagyon elherdálása az, ami az elmúlt húsz év politikájának a legnagyobb mulasztása.

Közhelynek számít, hogy ma már a gazdaság legfontosabb hajtóereje a széleskörű 
tudás és műveltség. Sokan azzal áltatják magunkat, hogy a globalizálódó világ az egyes 
országok, térségek gazdasági kiegyenlítődésével jár együtt, vagyis csak türelmesen ki kell 
várnunk, és a sorsunk mintegy magától jobbra fordul. Nos, a jövőt illetően aligha van 
ennél súlyosabb félreértés. A globalizálódó világban a nemzeti gazdaságok csakugyan a 
nemzetközi kapcsolatokba ágyazódnak, ezek a kapcsolatok azonban nem a szolidaritá-
son alapszanak, hanem haszonelvűek, keményen érdek- és eredményvezéreltek. Ennek 
az érdek- haszonelvűségnek a mértéke évről-évre növekszik és az éleződő verseny-
helyzetben valamely ország (nemzet) gazdaságának az esélye, fejlettségi szintje egyre 
nagyobb mértékben a szürkeállomány felhasználásának a függvényében alakul.

A Magyarország és/vagy Szerbia méretű országoknak sokkal inkább szükségük 
van a valamilyen versenyelőnyt jelentő tudásra szert tenni, mint a nagyoknak. A tudás 
fontosságára való hivatkozás egyelőre mégis csak üres szlogen maradt, nem követte 
érdemi cselekvés sem Szerbiában, sem Magyarországon. Hiányzik a hosszú távú tudo-
mánypolitikai koncepció itt is, ott is, kirívóan alacsony az alapkutatásokra és fejleszté-
sekre való ráfordítás, rendkívül alacsony a vállalati részvétel és a magántőke bevonása 
a kutatásba, az oktatásban csökkent a színvonal és a minőség, alacsony a PhD végző-
sök száma, és a bolognai folyamat BA szakaszának kezeletlen hátrányai miatt néhány 
év múlva várhatóan jelentősen csökken a kiválóan képzettek, a tudomány művelésére 
alkalmas személyek száma is…

A szürkeállományáról híres Magyarország az összesített innovációs mutató 
(Summary Innovaion Index) alapján a 32 európai országból a 24., az EU-25 tagállam 
között a 21. helyen áll! Miközben fél Európa megpróbálja korrigálni a jelzett mulasztá-
sokat, beleértve a bolognai folyamat hibáit és hiányosságait, térségünkben nincs valós 
szándék a nyilvánvaló hibák korrigálására, az illetékesek talán még fel sem ismerték 
azokat. Ez az, amin sürgősen változtatni kell. Ki kell dolgozni a nemzeti tudásstraté-
giát, és azon belül meghatározni egy hosszú távú tudománypolitikát. A szerző ennek 
a stratégiának a fontosságára szeretné felhívni a figyelmet, attól a szándéktól vezérel-
ve, hogy a társadalomban, nemzetben található, meglévő és potenciális tudásvagyont 
maradéktalanul a javunkra kellene fordítani, amit meglátása szerint úgy érhetünk el, 
ha a meglévő tudásvagyon hatékony felhasználására törekszünk, miközben a tudomá-
nyos erőforrás utánpótlását folyamatosan növeljük.
Kulcsszavak: tudománypolitika, tudásstratégia, tudásvagyon, szürkeállomány, 

magyar nemzet

1 Bölcsészdoktor, pszichológus, közíró, társadalomkutató, a Széchenyi István Startégiakutató Társaság alapító-igazgatója.
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A tudományos gondolkodás közegét hosszú ideig az akadémiák, egyetemek, kutatóintézetek alkot-
ták. Az ebben a szűk közegben létrehozott új ismeretek nehézkesen váltak közkinccsé. Ennek az egyik 
oka az volt, hogy a tudósok arisztokratikusan elzárkóztak a széles nyilvánosságtól, a tudomány művelői 
a tudományos ismeretterjesztő munkát rangon alulinak tartották.

A helyzetet tovább rontotta, hogy az egységes világ megismerésének az igénye a tudományban 
megszűnt, ágazatokra és részterületekre esett szét, és az egyes diszciplínák művelői mind kevésbé értet-
ték meg egymást. Ma sincs igazán átjárás egyes ágazatok között. 

A harmadik ok, amiért a tudás megfelelő szintű hasznosulása elmaradt az volt, hogy az ismere-
tek gyarapodásával, a tudás fokozódó komplexitásával, a könyvek tömkelegének megjelenésével olyan 
kaotikus helyzet állt elő, hogy úgy tűnt, az egységes tudás eszményéről örökre le kell mondanunk.

A tudás világa túlontúl terjedelmes lett ahhoz, hogy átfogó módon megragadható legyen, ennek 
folyományaként jelent meg az a gondolat, hogy tulajdonképpen nincs is egyetlen valóság, illetve értel-
metlen a világ ilyen megközelítése. Thomas Kuhn például, A tudományos forradalmak szerkezete című 
könyvében  az egymást követő tudományos paradigmák összemérhetetlenségével foglalkozva arra a 
megállapításra jutott, hogy ezek az egymástól (időben, szemléletmódjukban, tárgykörükben) eltérő 
tudományos elméletek voltaképpen különböző tárgyi világok konstrukciói, s nem pedig egyugyanazon 
világ eltérő magyarázatai.

A legnagyobb gondot mégis az jelentette, hogy a tudósok munkájának az eredménye társadalmi-
lag minimálisan hasznosult, ami magával vonta a tudás értékvesztését, az alkotó emberi gondolkodás 
eszményének az elhalványulását. 

Az ipari forradalommal nem várt fordulat állt be a tudományban. Az a meggyőződés kezdett ural-
kodóvá válni, hogy minden releváns tudás gyakorlati tudáson alapszik, az új tudás tehát akkor ér vala-
mit, ha hasznosítható. A tudományból kivált az alkalmazott kutatás, és mind nagyobb támogatáshoz 
jutott, miközben az alapkutatás egyre inkább visszaszorult.

Ezzel átestünk a ló másik oldalára. Azt, hogy mi a releváns tudás, milyen tudás hasznosítható, a 
multinacionális cégek vezetői, a menedzserek döntik el, és nem az emberek.

n

A számítógép és a világháló új dimenziót adott a történéseknek: a korábbi merev szaktudományi 
határok nemcsak átjárhatókká váltak, hanem szinte minden vonatkozásban felerősödött az interdisz-
ciplináris tájékozódás és kreativitás igénye. Ugyanakkor – szintén a világhálónak köszönhetően – csök-
kent a széles nyilvánosságtól való elzárkózás lehetősége, és csaknem teljesen eltűnt az a kasztszellem, 
ami korábban a tudósok közösségét jellemezte. Bár még ma is a szaklapokban való idézettség számít, 
és nem a közösséget szolgáló releváns tudás. 

A számítógépnek köszönhetően a korábbinál szervesebb társadalmi együttműködés alakult ki 
a világ megismerésében, bár az igazán radikális átalakulás – a hálózatok kialakulásával és széleskörű 
elterjedésével – valószínűleg még ezután következik be. 

A világháló a tudás sokoldalú, sokdimenziós megközelítését kínálja, a különböző szakágazatok, 
kutatási irányzatok, ideológiai szempontok kölcsönösen átjárható tartományait hordozza magában. 
Ahogyan Nyíri Kristóf írja Nyitott tudomány, nyitott oktatás című tanulmányában, az interneten tájé-
kozódó tudós el sem tudja kerülni, hogy a maga szaktémáját kutatva a téma más megközelítéseivel – és 
azok művelőivel – meg ne ismerkedjen, ami a kreativitás új forrása.

n

Az egységes tudás eszményétől vezérelve pszichológusként én releváns tudásként az életminőség és 
a társadalmi tudat jövőbeli alakulását tartom legfontosabb kérdésnek. Ezekre vonatkozóan tartanám szük- 
ségesnek a közép és hosszú távú stratégiai program elkészítését. 
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Ehhez (1) pontos helyzetértékelésre, a (2) jövőkép világos megfogalmazására és konkrét (3) cselek-
vési programok kidolgozására lenne szükség. A gyakorlati tapasztalat szerint ehhez pillanatnyilag hiány-
zanak a megfelelő intézményi keretek, a szabályozórendszerek és az anyagi források.

A Nemzeti Stratégiai Programalapjairól és kereteiről kitűnő összefoglalót olvashatunk Fodor Istán 
és Roska Tamás tollából (a Magyarország ma és holnap esszékötetben, amely a Magyar Szemle Köny-
vek sorozatban jelent meg Budapesten 2007-ben). Ezek ismertetésére itt nincs idő. Annyit szeretnék 
belőle kiemelni, hogy a tudomány ez idő tájt külön utakon jár, a hadügy és a multinacionális cégek a 
legnagyobb megrendelők, sem az életminőség, sem a társadalmi tudat vonatkozásában nem illeszkedik 
semmiféle nemzeti jövőképhez. Legkevésbé a várható forrásigényeket illetően.

A pszichológiai kutatásokra szánt összeg például hosszú évek alatt egyetlen olyan játékfilm elké-
szítéséhez sem lenne elég, amelyek előtt esténként elalszunk a tévé előtt. Ilyen szempontból a pályáz-
tatási rendszer is rossz, de a brüsszeli döntéshozók számára is közömbös, hogy a térség fejlődése és az 
itt található népek életminősége, társadalmi tudata (ez alatt az oktatást, tudománypolitikát, kultúrát, 
médiát kell értenünk) milyen hiánytüneteket mutat, és egy végiggondolt tudománypolitikai program 
mire kellene, hogy épüljön.

Ismereteim szerint a Brüsszel által támogatott projektumok között, amelyek elsősorban az infrast-
rukturális fejlesztésre irányulnak, alig jut valami az életminőség javítására és a társadalom építésére 
(oktatásra, egészségügyre, tudományra). Emiatt tartós forráshiánnyal kell számolnunk. Sajnos, a szűkös 
hazai (anyaországi) források optimális elosztására sem számíthatunk. Jómagam abban is kételkedem, 
hogy a Nemzeti Stratégiai Program a politikum részéről támogatásra talál, ennek ellenére, vagy annál 
inkább szükségét látom a szakmai és társadalmi vitáknak… 

Végezetül hadd szögezzük le: a mai politikai és társadalmi gondolkodásmód (beleértve a tudo-
mány helyének és szerepének a megítélését is) alapvetően téves. Egy ország és egy nemzet jövője több 
mint a GDP, a jövő szempontjából a gazdaság mellett az életminőség és a társadalmi tudat alakulása 
legalább olyan meghatározó szerepet játszik, ha nem fontosabbat. A népesedéscsökkenés például máris 
komoly gazdasági problémák forrása… a nagyarányú migráció társadalmi következményeiről nem is 
beszélve…

Drasztikus politikai és társadalmi szemléletváltásra van szükség. A válságban levő országoknak, 
népeknek jóval kevesebb politikára és sokkal több releváns tudásra van szükségük. 

A releváns társadalmi tudást illetően pillanatnyilag koncepciótlannak tűnik a tudomány is. Azoknak 
a tudományos kutatóknak, akik tehetségüket a társadalmilag hasznos fejlődés szolgálatába állíthatnák 
csekély a mozgásterük, mint ahogyan nehéz idők járnak azokra a kutatókra is, akik saját érdeklődésük 
megvalósításához szeretnének támogatást vagy állami pénz szerezni.
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A VONZÁS TÖRVÉNYEI
Szerelmi attitűdök a vajdasági fiatalok körében1

n

Grabovac Beáta2

n

A dolgozat elméleti része a pszichológia modern szerelem-elméleteit hasonlítja 
össze. Az érzelmi működés tematikája hosszú időn át mellőzött területnek számított 
a pszichológiában. Az elmúlt két évtizedben viszont egyfajta affektív forradalomnak 
vagyunk a tanúi, az érzelmek kutatása újabb és újabb területeket hódít meg, beleértve 
a pszicholingvisztikát és a kognitív áramlathoz tartozó tudósok egy részét is. 

A dolgozat célja, hogy elemezze a Vajdaságban élő fiatalok szerelmi attitűdjeit és 
megállapítsa, vajon, Susan és Clyde Hendrick szerelmi attitűd-skáláját használva, milyen 
szabályszerűségeket és különbségeket állapíthatunk meg a területünkre nézve.
Kulcsszavak: szerelem, érzelmek, szerelmi attitűdskála

n

A szerelmi attitűdöket mérő kérdőív
Jelen kutatás a vajdasági fiatalok domináns szerelmi attitűdjeit tükröző szerelem-felfogásokra irányul. 

Susan és Clyde Hendrick 1986-ban egy szerelmi attitűdskálát állított össze, amely sok kultúrközi kuta-
tás alapjává vált. A ma használatos rövidített változat huszonnégy állítást foglal magában (HATFIELD, 
BENSMAN, RAPSON 2011), és hat szerelmi stílust mér. John Alan Lee szociológus 1973-as elméletére 
építve a következő stílusokat különíti el: Eros, Ludus, Storge, Pragma, Mania, Agape (HENDRICK–
HENDRICK 2006). Ezek a szerelmi stílusok tapasztalat-függőek, formálja őket a tanulás, tehát nem 
stabil struktúrák, hanem idővel változnak, módosulnak. Egy személy egyéni szerelmi stílus-profilját 
általában a három legmagasabb pontszámot elért stílus adja meg.

Az első, az Eros erős fizikai vonzalmat jelent, amelyben a párunk kinézete kifejezetten attraktív 
számunkra, és erős érzelmeket táplálunk iránta. A Ludus szerelmi játszmák sorozata, amelyből hiányzik 
az őszinte feltárulkozás a másik előtt, és a másik félrevezetése dominál. Lee (HENDRICK, HENDRICK 
2006: 153) szerint ez a stílus az, amely a párkeresési időszakban dominál. A Storge esetében a szere-
lem barátságra hasonlít, nincs benne tűz, a kapcsolat nyugodt. A Pragma tervszerű szerelem, sokan 
bevásárló-listához hasonlítják, mert pontosan meghatározott az, hogy a másikban mit keresünk. A 
Mania-ban sokszor végleteket él át a szerelmes, az eufória és az önmarcangolás érzelmei váltakoznak. 
Az Agape önfeláldozó szerelem, olyan kapcsolatra utal, amikor a szerelmes mindent megtesz párjáért és 
a másik jóléte mindenekfelett áll. Neto (NETO 2007: 240) a stílusokat még jobban kidolgozza: így a fő 
érték az Eros stílusú személynél az intimitás és a szenvedély, a Storge stílusban a pár elfogadja egymást, 

1 A kutatás az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karának a Szerb Köztársaság Oktatási és Tudomány- 
ügyi Minisztériuma által támogatott, A magyar nyelv a többnyelvű Vajdaságban, a korszerű európai régiómodell- 
ben című, III 47013-as számú projektuma keretében készült.  (Мађарски језик у вишејезичкој Војводини. Истра- 
живање садржи резултате научног пројекта Учитељског факултета на мађарском наставном језику, Универзитет 
у Новом Саду, бр. III 47013 суфинансиран од Министарства за просвету, науку и технолошки развој)

2 Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, beagrabovac@gmail.com (Univerzitet u Novom Sa- 
du, Učiteljski fakutlet na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici, Subotica)
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bizalommal teli a másik irányában, és a két személy érdeklődési köre is megegyezik. A Pragma eseté-
ben az egymásnak megfelelés, az összeillő társadalmi helyzet és háttér, valamint a hasonló érdeklődési 
kör a meghatározó. A Ludus stílusú személy gyakran váltogatja párjait, és hiányzik a kapcsolataiból a 
mélység. A Mania stílust a partner elvesztésétől való erős félelem és a bizonytalanságérzet is jellemzi, 
valamint a függő viselkedés. Az Agape stílusban a testi-lelki azonosulás és a másikért való mindenkori 
áldozathozatal dominál (NETO 2007). 

Kutatási célok
A kutatás explorációs céllal indult: fel szerettük volna térképezni, hogy vajon a vajdasági fiatalok között 

Lee tipológiájából melyik szerelem-fajta, intim viselkedési és elvárási forma a legmeghatározóbb.
Második célunk etnopszichológiai indíttatású volt: arra irányult, hogy összehasonlítsuk a domi-

náns nemzet és egy nemzetiségi csoport, vagyis a szerb és a magyar diákok szerelmi attitűdjeit. 
A harmadik cél nemi különbségek keresése volt azzal a feltételezéssel, hogy nálunk is replikálódik 

majd a Ludus domináns jelenléte a férfiak körében (NETO 2007, HENDRICK, HENDRICK 2006). 

Módszer: a szerelmi stílusok skálája
A skála, melyet használtunk, Clyde és Susan Hendrick Love Attitudes Scale – Short Form nevű skálá- 

jának magyar és szerb változata. 
A magyar változatot két magyar anyanyelvű személy fordította angolról magyarra. A szerb változa-

tot pedig két szerb anyanyelvű egyén fordította le szerb nyelvre. A fordításokat jelentésbelileg is egyez-
tettük a finom eltérések szintjén, hogy minél jobban megfeleljenek és átfedjék egymást. 

Résztvevők
Harmincnégy magyar és harmincnégy szerb egynyelvű személy vett részt a kutatásban. A magyar 

csoportot a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar diákjai alkották, míg a szerb csoport az 
újvidéki Svetozar Marković gimnázium diákjaiból állt. A fiatalok 16-24 évesek voltak, nemek szerint 
25 fiút és 43 lányt vizsgáltunk.

Az eljárás
A kutatásban részt vevő személyekkel ismertettük azt, hogy a vizsgálat a szerelmi stílusokkal 

foglalkozik. A munka kezdete előtt felhívtuk a figyelmet arra, hogy a jelenlegi társukra/szerelmükre 
gondolván töltsék ki a skálát. Arra is felhívtuk a figyelmet, hogy aki pillanatnyilag nincs kapcsolatban, 
az gondoljon a legutóbbi párjára, aki pedig soha nem is volt kapcsolatban az egy számára ideális part-
nerre gondoljon. 

A felmérés csoportosan folyt, papír és ceruza segítségével. Minden fiatal kitöltötte a Szerelmi Beál-
lítottság skálát, amelynek két külön fordítása volt, egy a magyar és egy a szerb csoport számára. 

A válaszokat A, B, C, D vagy E betűk egyikének bekarikázásával jelölhették a résztvevők. Az A je- 
lentette a teljes egyetértést, míg az E a teljes egyet nem értést, a C a semleges álláspontot.

Elemzési módszerek
Az elemzéshez SPSS 17.0 használtunk, melynek segítségével elvégeztük a kétmintás t-próbát. Az 

adatokat feldolgozás előtt Log10-es transzformációnak vetettük alá, hogy megfeleljenek a normalitási 
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feltételnek. Független változóként a nyelv és a nem szerepelt, míg függő változóként a nyers adatokból 
kapott hat szerelmi skála átlageredményeivel dolgoztunk.

Eredmények
Eredményeink szerint a hat közül öt szerelmi stílusban különbségeket találtunk a magyar és a szerb 

csoport között. A magyar csoportban magasabb értékeléseket kapott az Eros, a Mania és az Agape, 
mint a szerb csoportban. A szerb csoportban viszont a Ludus és a Stroge volt kiemelkedően magasabb 
szinten, mint a magyar csoportban. 

1. táblázat. A magyar és a szerb csoport közötti különbségek a szerelmi attitűdökben

A csoportok közötti szignifikáns t-próbákat *-al jelöltük.

2. táblázat. A csoportok átlagai

1. grafikon. A magyar és a szerb csoport átlagai közötti különbségek a szerelmi attitűdökben

A nemek közötti különbségeket számba véve csak egyetlenegy szerelmi stíluson találtunk különb-
séget a lányok és a fiúk között: az Eros-on.

t-próba df Szig. (kétirányú)

EROS Egyenlő variancia 3.122 66 .003*

LUDUS Egyenlő variancia -2.973 66 .004*

STORGE Egyenlő variancia -2.118 66 .038*

MANIA Egyenlő variancia 2.168 66 .034*

AGAPE Egyenlő variancia 2.200 66 .031*

EROS LUDUS STORGE MANIA AGAPE

magyar csoport 0.63 0.292 0.293 0.544 0.511

szerb csoport 0.54 0.404 0.406 0.461 0.421
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3. táblázat. T-próba a nemek közötti különbségekről a szerelmi attitűdökben

4. táblázat. A fiúk és a lányok átlagai

2. grafikon. A emek közötti különbségek a szerelmi attitűdökben

A nemek közötti szignifikáns t-próbákat *-al jelöltük.

Következtetés
Az eredményeink szerint szignifikáns különbségek vannak a magyar és a szerb csoport között. A 

magyar csoportban az Eros, a Mania és az Agape azok a stílusok, amelyeket meghatározóan magasra 
értékeltek. Hendrick és Hendrick (1986) egy kutatásukban azt állapították meg, hogy a pillanatnyilag 
szerelmes személyekre magasabb szintű Eros, Storge, Mania és Agape jellemző, valamint alacsonyabb 
szintű Ludus, mint a nem szerelmes személyekre. Mivel a felmérésben fiatal személyek vettek részt, 
valószínűleg sokuk éppen szerelmes volt akkor is. Az Eros-t általában a romantikus szerelemnek felel-
tetik meg, a Mania stílusban pedig a szerelmes viselkedés és lángolás egy jegyét vélik sokan felfedezni, 
valamint obszesszív kötődési formákat (NETO 2007). Az Agape stílusban az érzelmi függőség jegyeit 
lehet fellelni és az egymással erős függőségi viszonyban lévő én–mások kapcsolatot (NETO 2007). Úgy 
tűnik tehát, hogy a szenvedélyes szerelem, az intimitás érzése, a mániákus ragaszkodás a választotthoz 
és a féltékenykedés gyakori és jellegzetes szimptómák a magyar csoportban. A csoport jellemzői közé 
tartozik továbbá még a másikkal való azonosulás, az értük való mindenkori önfeláldozás és az egymás-
ra hangoltság is. Lehetséges, hogy ebben a csoportban a személyes értékrendekben magasabb célként 
jelenik meg a szerelem átélése, annak minden fájdalmas és felhőtlenül boldog pillanatával is, valamint a 
teljes összetartozás érzésével. A romantikus szerelem felértékelődését általában az individualista kultú-
rákhoz kötik (KIM, HATFIELD 2004), amelyekben a csoportról az egyénre és így a személyes válasz-
tásokra helyeződik a hangsúly.

t-próba df Szig. (kétirányú) 

EROS Egyenlő variancia -2.413 66 .019*

EROS

fiú 0.538

lány 0.612
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A szerb csoportban a Ludus és a Storge semlegesebb értékeléseket kapott, mint a magyarban, tehát 
ebben a csoportban ezek a stílusok elfogadhatóbbak. A Ludus sokban függhet a társadalmi közeg nyúj-
totta lehetőségektől és normáktól is, valamint a lehetséges szerelmi választások mérlegelésének időszak-
ára jellemző. Külföldi kutatások eredményei szerint a Ludus a férfiakra jellemző jobban (HENDRICK, 
HENDRICK 1986), viszont a nemek egyenlőségi harcával és a nők emancipálódásával sokan nemi 
eltolódást várnak ebben a stílusban (NETO 2007). A Storge a barátságot a szerelemhez kötve inkább 
az előre megtervezett házasságok időszakára jellemző, de például Hendrick és Hendrick egy 1993-as 
(HENDRICK, HENDRICK 2006) kutatási eredménye az, hogy a fiatalok legjobb barátjukként szerel-
müket tüntetik fel. 

Ki kell emelni, hogy a két csoport legmagasabb pontszámait beazonosítva a grafikonon láthat-
juk, hogy autentikus kulturális különbségekről nem beszélhetünk, mert a két görbe nagyon hasonlít 
egymásra. A különbség csak az, hogy a magyar csoport extrémebb válaszokat adott mind a negatív, 
mind a pozitív irányba, a szerb csoport pedig semlegesebbeket. A legmagasabb szinten azonban mind-
két csoportban az Eros, majd a Mania van, ami annyit jelent, hogy a fiatalok körében a szenvedélyes 
szerelem manapság a legmagasabb értékek között egy elérni vágyott életcélként jelenik meg.

 A nemi különbségeket az Eros-on találtunk: a vizsgált személyeink közül a lányok erotikusabbak, 
mint a fiúk. A Ludus-ra vonatkozó feltételezésünk így nem igazolódott be. Neto viszont megállapítja, 
hogy az eddigi nemi különbségekre irányuló kutatások nem adnak egybehangzó eredményeket, de 
például Sprecher és Toro Morn 2002-es kutatásukban (lásd NETO 2007) azt fedezték föl egy ameri-
kai mintán, hogy a nők erotikusabbak, a férfiakra pedig jobban a Ludus és az Agape a jellemző. Ezzel 
ellentétben, olyan kultúraközi eredmények is születtek, hogy a férfiakra jellemző inkább az Eros, nem 
a nőkre – így egybehangzó eredmények még nem születtek.

Kutatásunk legmarkánsabb vonala tehát az Eros kiemelkedése mindkét csoportban és mindkét 
összehasonlításban. Ez azt jelenti, hogy a szenvedélyes, érzelemteli, őszinte intim kapcsolatok a fiatalok 
értékrendszerében a legfőbb célként jelennek meg.

n Irodalom
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MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 
A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODALOM 

BIBLIOGRÁFIAI FÜZETEIBEN
(1990–2000)1

n

Ispánovics Csapó Julianna2

n

A jugoszláviai/szerbiai magyar irodalom bibliográfiája tudományosságunk leltá-
ra, praktikus segédlete. Az 1969 óta folyamatosan megjelenő szakkönyvsorozat egy 
tágabban értelmezett irodalomfogalom alá sorolja a könyvkiadással, sajtóval, nyelvtu-
dománnyal, oktatással, folklórral, művelődéstörténettel, színházzal, filmmel, rádióval 
és televízióval foglalkozó regionális közlemények elérhetőségét. A magyar irodalmi 
bibliográfiák gyakorlatát követve a jugoszláviai/szerbiai magyar irodalom bibliográfi-
ája művelődéstörténeti kutatásaink alakulástörténetét (létrejöttét, folyamatait, kutatói 
életműveit, intézményes hátterét) is dokumentálja.
Kulcsszavak: szakbibliográfia, jugoszláviai magyar irodalom, művelődéstörténet

n

Irodalmunk szakbibliográfiája a magyar bibliográfiai hagyománnyal összhangban egy tágabb érte-
lemben vett irodalomfogalommal operál. Ebből eredően irodalmunk elméleti, történeti, intézményi, 
szervezeti mibenlétét, alakulását, az egyes szerzők munkásságát, szövegeit tárgyaló publikációk adatai 
mellett a könyvkiadással, sajtóval, nyelvtudománnyal, oktatással, folklórral, művelődéstörténettel, szín-
házzal, filmmel, rádióval és televízióval foglalkozó közlemények elérhetőségét is jegyzi. 

A bibliográfiai korpusz művelődéstörténeti anyaga az 1971-es tárgyévtől jelenik meg rendszeresen, 
önálló fejezetbe szerkesztve. Eleinte lassú, majd a nyolcvanas évek második felétől intenzív, robbanás-
szerű gyarapodás tapasztalható a kultúrtörténeti kutatások fellendülésével egyenes arányban.

A hetvenes évek művelődéstörténeti anyaga, bár lassú növekedést mutat, nem nagyon gazdag, 
kivéve sajtó- és színháztörténetünket. A témakör tanulmányai folyóiratokban (A Hungarológiai Inté-
zet Tudományos Közleményei, Üzenet, Létünk, Híd, Új Symposion), a Magyar Szó c. napilapban és 
hetilapokban (7 Nap, Képes Ifjúság) jelennek meg. A szerzők között van újságíró, irodalomtörténész, 
nyelvészprofesszor, néprajzkutató, jogász, szépíró, színművész, hungarológus, történész, bibliográfus, 
művészettörténeti szakíró, pedagógus, nyomdász, egyetemi hallgató. A művelődéstörténeti kutatások 
egyetlen tudományos intézményes bázisa az újvidéki Hungarológiai Intézet.

A nyolcvanas évek művelődéstörténeti kutatásai kinövik az intézményes kereteket, az újvidéki 
Hungarológiai Intézet, később a Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete3 munka-
formáit. Fontos bázis a Dudás Gyula Múzeum- és Levéltárbarátok Köre Zentán valamint a szabadkai 

1 A kutatás a Szerb Köztársaság Oktatási és Tudományügyi Minisztériuma 178017. számú, Kisebbségi nyelvi, irodalmi 
és kulturális diskurzusok Délkelet- és Közép-Európában című projektumának a keretében készült.

2 Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, docens., csapo@eunet.rs.
3 Személyekben, „programokban” gondolkodva LŐRINC Péter és Bori Imre tevékenysége, koordináló szerepe a mérv-

adó. Bori Imre célkitűzéseiről lásd a következő publikációt: BORI Imre 1972. Művelődéstörténeti kutatásaink lehe-
tőségeiről és feladatairól. = A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei 3: 9–27.
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Városi Könyvtár. Az intézményi szféra jelentős, termékeny támogatói az amatőr, „öntevékeny” kutatók, 
akik egyre nagyobb számban, egyre kitartóbb eltökéltséggel látnak neki kultúrtörténeti múltunk fehér 
foltjainak a feltárásához, s akik közül többen is megfelelő tárgyismereti és módszertani felkészültség-
gel hódolnak kedvtelésüknek. Számos értékes publikáció bizonyítja ezt már ebben az időszakban is. A 
nyolcvanas évek második fele művelődéstörténetünk egyik virágkora (ISPÁNOVICS CSAPÓ 2008).

A kilencvenes évek művelődéstörténeti kutatásai, mind mennyiségi, mind minőségi tekintetben a 
fenti tendencia folytonosságáról, erősödéséről árulkodnak. Az évtized vajdasági magyar kultúrtörténeti 
közleményei nemzeti identitásunk fontos támpillérei, s mint ilyenek egyre változatosabb, gazdagabb, 
hitelesebb és elmélyültebb „leletanyaggal” szolgálnak. Jórészt „a tényorientált tudományos kutatási 
módszer” (KÁICH 2007: 30) időszaka ez, a halmozódó résztanulmányok érája.

A kilencvenes évek intenzív művelődéstörténeti érdeklődésének preferált területe a hely- ill. tele-
püléstörténet. A rendkívül gazdag anyag mennyiségi gyarapodása a bibliográfia szintjén oldalszámok-
ban mérhető4. A kutatások sokrétűek, szinte minden nagyobb településnek megvan a maga „krónikása”, 
helytörténeti kutatója.5 „Valóban, szemmel látható a gyarapodás – írja Kalapis Zoltán –, különösen az 
utóbbi tíz-egynéhány esztendőben, amióta (1992-től) rendszeressé vált a határon túli kulturális tevé-
kenység támogatása a mindenkori magyar állami költségvetésben elkülönített összegből. Nem elhanya-
golható azonban a különféle egyesületek, a községek és a magánszemélyek által kiadott könyvek száma 
sem…” (KALAPIS 2004: 104). Pejin Attila a kilencvenes évek elejét határkőnek, a vajdasági magyar 
szemléletű (etnocentrikus) helytörténet/helyismeretírás tulajdonképpeni kezdeteinek tekinti, szemben 
a hetvenes-nyolcvanas évek ideologizált, kényes témákat (magyarellenes atrocitások, világháborús vesz-
teségek, egyháztörténet) elhallgatni kényszerülő nézőpontjával (PEJIN 2007). A fenti megállapítás nem 
alaptalan. Nem szabad viszont megfeledkeznünk arról sem, hogy az akkor még jobbára centralizált, 
államilag ellenőrzött és irányított tudományos, kulturális intézményrendszert egy szintén centralizált, 
monopolizált kiadói struktúra egészítette ki. A háttérből igencsak hiányzott a kilencvenes évek hoza-
déka, a felszabadultabb légkört, nagyobb mozgásteret biztosító kisebbségi/magyar politikai struktúra, 
a magánvállalkozás tőkeereje, a civil mozgalom hálózata s nem utolsósorban az anyaország szellemi, 
anyagi támogatása. S talán az a lázas, dokumentáló tevékenységre serkentő kisebbségi öntudat is, amit 
a jugoszlávság szabadabb, európaibb, nemzetiségi légkörét eltörlő gazdasági, szellemi, politikai válság, 
háborús fenyegetettség hívott életre.

A helyismereti adatgyűjtés mellett nagyobb gyarapodás, kutatókedv mutatkozik a tudománytör-
ténet területén. Az éves szinten átlag 30–40-es tételszámmal megjeleníthető anyag szerzői leggyak-
rabban Kalapis Zoltán, Németh Ferenc és Ribár Béla. Hasonló a helyzet a színháztörténet területén. 
A hivatásos kutatók (Káich Katalin, Gerold László) mellett a színházi szakember (Faragó Árpád) és a 
publicista (Barácius Zoltán, Burkus Valéria) lankadatlan, tevékeny jelenléte gyarapítja a színházaink, 
profi és amatőr színjátszásunk kezdeteivel, múltjával foglalkozó munkákat.

Az iskola-, művészet- és zenetörténeti kutatások visszafogottabb tempóban folynak. Ennek egyik 
oka lehet az is, hogy a legtöbb kutatónak (Kalapis Zoltán, Németh Ferenc, Virág Gábor, Ökrész Károly, 
Silling István, Csorba Béla, Magyar László) megoszlik a figyelme, hiszen egyidejűleg több területen is 
aktívak. Magyarázhatjuk azzal is, hogy az említett területek feltárását nagyobbrészt hivatásos szakem-
berek, művészettörténészek végzik, akik, munkahelyi kötelezettségeikből eredően kevesebb időt fordít-
hatnak a nagyobb számú, szakszerű, alapos kutatás realizálására.

4 1991: 3 oldal (81 tétel); 1992: 3 oldal (50 tétel); 1993: 5 oldal (101 tétel); 1994: 6 oldal (110 tétel); 1995: 17 oldal (267 
tétel); 1996: 9 oldal (182 tétel); 1997: 10 oldal (203 tétel); 1998: 9 oldal (170 tétel) 1999: 8 oldal (150 tétel)

5 Pl. Zenta: Klamár Zoltán, Balassy Ildikó, Fodor István, Pejin Attila; Kanizsa: Dobos János, Papp György; Kishegyes: 
Virág Gábor; Temerin: Ökrész Károly, Csorba Béla; Doroszló: Kovács Endre; Zombor: Silling István, Lányi Károly, 
Cirkl Rudolf, Tábori György; Szabadka: Magyar László, Szekeres István; Bajmok: Mojzes Antal; Bezdán: Balla Ferenc 
és István; Muzslya: Karl Miklós; Nagybecskerek, Kikinda: Németh Ferenc; Torda: Dobai János stb.
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Újabb keletű a sporttörténeti érdeklődés. Az 1992-es tárgyévtől a vonatkozó publikációk megje-
lenése szórványos, s jórészt a Temerini Újság helyi sporttörténeti anyaga (atléták, tornászegyesületek, 
ökölvívás, labdarúgás, sakk) dominál.

A bibliográfia önálló kötetekbe foglalt tárgyévei az egyháztörténeti kutatások további fellendüléséről 
adnak hírt. A vizsgált időszak rendszerváltó szemléletmódja teret ad az önmagát vallási szempontból 
katolikusként, reformátusként vagy kálvinistaként (ritkán adventistaként) meghatározó vajdasági magyar 
identitások diakron szempontú vizsgálatának. „Leltárba vétetnek” egyházi építményeink (templomaink, 
kápolnáink), plébániáink, egykori lelkészeink, egyes apátságaink, vallási gyülekezeteink.

A könyv- és könyvtártörténeti tárgyú publikációk mennyiségben (tételszámokban) megjelenítve az 
évi tízes nagyságrendet sem érik el a vizsgált időszakban. A könyvtártörténet területére csak ritkán be- 
tévedő kutatókat a Monarchiabeli, bácskai és bánáti magánkönyvtárak rekonstruálása foglalkoztatja. A 
nyomdászattörténeti publikációk (Kalapis Zoltán és Németh Ferenc tanulmányai, cikkei) a bánáti nyom- 
dászat előtörténetét, kiemelkedő nyomdászait (Pleitz Ferenc Pál, Jokly Lipót, Takáts Raffael) vizsgálják.

Művelődéstörténeti kutatásaink nagyiramú mennyiségi gyarapodása, különösen a gombamód 
szaporodó helytörténeti kiadványok, cikkek, kapcsán többször is tematizálta a szakma a minőség 
kérdését. A probléma a XXI. században is aktuális. Kalapis Zoltán a szerzők módszertani járatlansága 
mellett a könyvkiadók szakszerűtlen kéziratelőkészítői munkájában véli felfedezni az egyenetlen minő-
ségi okát (KALAPIS 2004). Németh Ferenc a kutató magárahagyatottsága, képzetlensége (egyoldalú, 
hiányos forrásismeret, elavult szemléletmód) mellett az intézményes háttér hiányával (alkalomszerű, 
rendszertelen kutatások) magyarázza, miért gyenge színvonalú településtörténeti kiadványaink nagyobb 
hányada (NÉMETH 2007). Pejin Attila Németh Ferenchez hasonlóan ugyancsak az intézményes háttér-
nélküliségben, a valódi műhelymunka hiányában látja a bajok okát: „…nagy szükség lenne egy olyan 
intézetpótló műhelyre, amely a publikálási lehetőség felkínálása mellett módot találna a továbbképzésre 
(szemináriumok, tanácskozások, tanulmányi kirándulások)…” (PEJIN 2007: 59). 

A kilencvenes évek kutatástörténeti periódusának egyik jellemzője művelődéstörténetünk életé-
ben, hogy az évtized elején megjelenő helyi lap fontos orgánuma, serkentője lesz a kutatásoknak, hiszen 
befogadót, közönséget teremt. A helyi lapok megfelelnek a többszintű tömegkommunikáció médiapi-
ramisának. Hatókörük szűkebb, s mint ilyenek személyességük, „jelenlét-élményük” (helyi hírek, port-
rék, riportok, interjúk, hirdetések) fokozott mértékű. Eleget tesznek a helyi sajtóval szembeni legfőbb 
elvárásnak, a helyismeretnek, a helyi érdekűségnek, annak, hogy „az emberek a saját maguk arcára: 
hagyományaikra, szokásaikra, életükre ismerjenek; annak valóságos aktualitásait találják meg benne.” 
(BALÁZS 1997: 26) A helyismeret fontos kiegészítője, támogatója a helytörténeti kutatás. A lokális 
olvasó identitását fejleszti, szilárdítja szűkebb környezete múltjának a megismerése. Helyi lapjainkban 
(Temerini Újság, Dunatáj, Új Kanizsai Újság, Becsei Mozaik=Bečejski Mozaik, Községi Körkép=Opštinska 
Panorama, Csantavéri Újság, Tordai Újság stb.) művelődéstörténeti közlemények, rovatok fedezhetők 
fel, amelyek rendszeres közölnek lokális hely-, egyház-, iskola-, művészet-, színház-, sport- és időnként 
tudománytörténeti jegyzeteket, cikkeket/cikksorozatokat, tanulmányokat.

A kilencvenes évek a sorozatok ideje. Egyetlen napilapunkban, a Magyar Szóban, heti rendszeres-
séggel megjelenő regionális társlapjaiban, hetilapjainkban (Szabad Hét Nap, Családi Kör, Képes Ifjúság) 
egymást érik a jórészt településtörténeti cikksorozatok. Az ilyen formában publikált kutatási eredmé-
nyek gyümölcse általában egy a (szakmai) közvélemény által a kurrens sajtóvitákban, reagálásokban 
helyreigazított, kiegészített, hallgatólagosan jóváhagyott, „recenzált” monografikus kiadvány. Folyó-
iratainkban (Bácsország, Híd, Üzenet, Oktatás és Nevelés, Hungarológiai Közlemények, Tanulmányok) 
gyakoriak a tanulmány- és dokumentumközlések.

 A fenti időszak művelődéstörténeti kutatásainak a hivatásos intézményi hátterét még egy kis ideig, 
a főrangú kutatói státus megszűntéig (1993), az újvidéki székhelyű Magyar Nyelv Irodalom és Hunga-
rológiai Kutatások Intézetének az oktatói, kutatói jelentik. Nem kevésbé a városi levéltárak, múzeumok, 
könyvtárak munkatársai. A vidéki amatőr kutatók (aktív és nyugalmazott tanítók, tanárok, orvosok, 
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néprajzosok, publicisták stb.) szakmai útmutatáshoz ugyan csak ritkán jutnak, de publikálási lehetőségre 
annál inkább számíthatnak a kilencvenes években kialakuló civil szféra6 valamint a magán könyv- és 
lapkiadók irányából. Paradox módon egy válságos társadalmi-politikai időszakban demokratizálódik 
kulturális, művelődési életünk, könyvkiadásunk. Nem kis része van ebben a Magyar Köztársaság minisz-
tériumi, alapítványi kultúratámogató pályáztatási rendszerének és az egyházi támogatásoknak.

Az ezredfordulón megindul a gazdag parciális művelődéstörténeti leletanyag egybeszerveződése, a 
résztanulmányok kapcsolathálójának a kiépülése. Egyre pontosabb, teljesebb, többszempontú képe alakul 
ki egy-egy régiónak (Bácska, Bánát, Szerémség), településnek (Szabadka, Bajmok, Zombor, Bezdán, Do- 
roszló, Kupuszina, Zenta, Kanizsa, Becse, Ada, Bácsföldvár, Újvidék, Temerin, Nagybecskerek, Kikinda, 
Muzslya…). Az egyes témák hely-, egyház-, iskola-, művészet-, tudomány-, sporttörténeti szempontú 
körbejárása, szintetizálódása igazolja azt a módszertani nézőpontot, miszerint a művelődés/kultúrtör-
téneti adatfeldolgozás pozitivista időszakát a komplexitást szorgalmazó, időkön, tereken és kultúrá-
kon átmutató látásmódoknak, törekvéseknek kell követniük a minden mindennel összefügg jegyében 
(KÁICH 2007). Más vélemények a kutatások kultúraközi, térbeli, a „Kárpát-medencei kapcsolatrend-
szerbe” (NÉMETH 2007 48) történő beágyazódását tartják fontosnak.

A vajdasági magyar helytörténészek szerveződését kívánja segíteni 1996-ban a Jugoszláviai Magyar 
Művelődési Társaság és a zentai Dudás Gyula Múzeum- és Levéltárbarátok körének zentai, vajdasági 
jellegű tanácskozása, melynek célja a helyismereti kutatások állapotának a körvonalazása. A témamát-
rixok kialakulását a XXI. század elején a hivatásos és öntevékeny/amatőr művelődéstörténészek egyre 
kifejezettebb egymásra találása követi, amikor a szaporodó megbeszélések, tanácskozások alkalmával 
megfogalmazódik a monográfiaírás metodikájának a szabványosítási igénye. Az igényből valóság lesz, 
megjelenik Pejin Attila módszertani kézikönyve7. 

A tudományos törekvésekkel párhuzamos szálon fut az eredmények egyre inkább élénkülő népsze-
rűsítése, a vajdasági magyar fiatalság önazonosságát megalapozni kívánó honismereti mozgalom (tábo-
rok, vetélkedők) létrehozása, serkentése. Az ismeretterjesztő rendezvények másik fontos szándéka a 
fiatal, elkötelezett és korszerűen képzett utánpótlás, az ifjú tudósjelöltek kinevelése, támogatása. Ennek 
a törekvésnek fontos bázisai a XXI. században létrejött vajdasági magyar civil szervezetek8, s talán még 
inkább újabb alapítású hivatásos kutatóhelyünk, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet (1995, Zenta). 
„Az intézményfejlesztés van tehát soron” (NÉMETH 2007), egy információs-dokumentációs központ 
létrehozása, továbbképzési lehetőségek biztosítása, projektek kidolgozása (PEJIN 2007). Újabb fordu-
lóponton van tehát művelődéstörténetünk. A szemlélet- és módszerbeli váltás impozáns, reprezentatív 
határköve honismereti bibliográfiánk9.
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A KODÁLY MÓDSZER HITOKTATÁSON BELÜLI 
ALKALMAZÁSÁNAK EGY LEHETŐSÉGE

n

Huszár Elvira1

n

A tanulmány rövid keresztmetszete a szerb nyelven íródott doktori értekezésem-
nek, amelynek témája a Kodály módszer alkalmazása a hitoktatási óra keretén belül. 
Kulcsszavak: Kodály koncepció, implantáció, zenemódszertan, ének-zene a hitoktatásban, 

egyházi énekek konstrukciója.

n

A vajdasági magyar általános iskolák I–IV. osztályában 1995-től Kodály Zoltán zenei nevelési elvei 
alapján folyik az oktatás. A Belgrádi Oktatásügyi Minisztérium engedélyével jelenhettek meg az ezt 
szolgáló tankönyvek Ének-zene címmel. Igen, mi vajdaságiak a Délvidéken itt tartunk. Míg Magyar-
országon már harminc évvel ezelőtt lezajlott a sokak által „Kodály őrület”-ként emlegetett időszak, 
a Kodály tábor és ellentábor harca, addig itthon csak annyi történt, hogy húsz évvel ezelőtt a zeneis-
kolákban és a zenei felsőoktatási intézményekben egy csapásra az addigi relatív szolmizáción alapuló 
zeneoktatást abszolút szolmizációsra cseréltették. Míg a relatív szolmizáció alapján történt az oktatás, 
senki sem beszélt a Kodály-módszerről, ami csak annyiban igazolt, hogy magában a relatív szolmizáció 
egyik mozgatópillére a Kodály-koncepciónak.

Az abszolút szolmizáció alapján történő zeneoktatásnál a „do” helye nem változik, mindig a „c” a 
„do” (tehát nem „vándorol” a „do” – relatív), írják előnyére az e módszeren oktatók, nem kell transzpo-
nálni és az abszolút hallású gyerekeket sem zavarja, ellentétben a relatív szolmizációval. Az érem másik 
oldalával, a hátrányokkal már senki sem foglalkozik. Nem kell transzponálni, holott a transzponlás (a 
magyar általános iskolákban a Kodály-módszer szerint a relatív szolmizáción alapuló zenetanítással 
automatikusan transzponálnak) elengedhetetlen feladat mind a konzervatóriumok (középfokú zeneis-
kolák), mind a zeneakadémiák hallgatói számára. Az sem állja meg a helyét, hogy az abszolút hallásúak 
megsínylenék a relatív szolmizálással való éneklést, hiszen az abszolút szolmizáció elnevezés nem fedi 
teljes egészében jelentését, mert ha a „g” hangot „szo” – nak, de a „ gesz” és „gisz” hangot is „szo” –nak 
énekelem, hol van itt az abszolút magasság?

Abszolút hangmagasságon történő szolmizáció kizárólag ábécés nevekkel történhet, amit a Kodály-
módszer egyenrangúan iktatott be a relatív szolmizáció mellett a zenetanításba az általános, a közép- és 
szakiskolákban valamint a felsőoktatásban egyaránt.

A szerb általános iskolákban oktató zenetanítók is azt vallják (felmérést készítettem róla), hogy 
az elemi iskolák alsó négy osztályában lehetetlen abszolút szolmizációval megalapozni a zenei írást, 
olvasást, így egyesek kizárólag C-dúrban szolmizáltatnak, sokan pedig a relatív szolmizáció rendszerét 
követik (hogy ez a Kodály-koncepció mottója, arról nem tudnak). 

Vajdaságban nem volt tábor és ellentábor, nem volt (most sincs) egységes módszer sem. Az álta-
lános iskolák tankönyveiben csak előfordult a magyar gyermekdal, népdal, de következetes zeneokta-
tásról nem lehetett beszélni.

1 A zenetudományok doktora, a karmesterség magisztere, rendkívüli egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyel-
vű Tanítóképző Kar, Szabadka, huszarkarnagy@open.telekom.rs.
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1998-ban jelent meg Zenekultúra c. kézikönyvem a korabeli felsőoktatási pedagógiai akadémi-
ák (így hívták akkoriban a tanítóképző főiskolát) hallgatóinak a számára, amely magában foglalta a 
Kodály-módszer alapjait, koncepciójának struktúráját. Mivel akkoriban „vokális-instrumentális techni-
kát” tanítottam a fent említett intézményben, a hallgatókat saját szakállamra a Kodály-módszer alapján 
oktattam, magyar gyermekdalokon, magyar népdalokon keresztül ismertettem meg velük a különböző 
ritmikai és dallami jelenségeket. Igen, ez szokatlanul hangzik, de tudni kell, hogy a hallgatók előtudá-
sa hiányos volt, sok esetben egyáltalán nem rendelkeztnek zenei előképzettséggel, zenei hallással sem. 
Ugyanúgy foglalkoztam velük, mint az általános iskolás tanulókkal, csak nagyobb léptekkel haladtunk. 
Reménykedtem, hogy így is valamelyest előrelendíti majd a jövőbeli zeneoktatást.

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy ez a kézikönyv nemcsak a magyar gyermek-, illetve népda-
lokat tartalmazza a Kodály által előírt relációsorrendben, hanem azoknak a magyar dalkonstrukcióval 
megegyező szerb megfelelőit is. Ennek ellenére ezzel senki sem foglalkozott, ez senkit sem érdekelt.

Nem így történt az Újvidéki Teológiai Karon. Felkerestem a kar dékánját, elétártam azon ötletemet, 
hogy a hittanórákon mennyire fontos lenne az éneklés, a zeneoktatás. Az éneklést, a legalapvetőbb zenei 
jelenségekkel való megismerkedést nem valami helyett, hanem a hitoktatás szerves részeként képzeltem 
el. Tudomásom szerint a hitoktatás keretén belüli zenei nevelésnek nincs tradíciója, ezért időszerűnek 
tartottam ennek a témának a feldolgozását egy világszerte elismert módszer segítségével, majd elsa-
játíttatni Kodály Zoltán zenei nevelésének módszerét alapul vévén. Legyen jelen az éneklés a hitokta-
tás óráin is, hiszen énekelni öröm, nemessé teszi a lelket, s ettől az örömtől nem szabad megfosztani a 
gyermeket. Az éneklés hatványozott imádság Isten tiszteletére.

A zenei nevelés legjobb kezdete csak az éneklés lehet. A gyermek énekelve, játszva tanulja meg a 
különböző (ritmikai, dallami) zenei jelenségeket, gyermekdalokon, egyházi gyermekdalokon keresztül 
sajátítja el azokat. 

Igyekeztem a legjobb, a legjárhatóbb, ugyanakkor a legegyszerűbb utat mutatni, és minden eszközt 
megragadni, hogy munkám ne csak a polcon porosodjon, hanem élettel telítődjék meg, valóra váljék.

A gyakorlat azt mutatja, hogy a hitoktatók (papok, diakónusok) nemcsak, hogy nem részesülnek a 
teológiai egyetemeken zeneoktatásban, de először szembesülnek magával a zenepedagógiai munkával is. 
Ez főleg a papoknak jelenthet gondot, hiszen ők vannak a legkevésbé felkészülve az oktatói feladatra. A 
zeneoktatói képesítés elnyeréséhez szakképzés beindítása szükséges, be kellne vezetni az egy szemesz-
teres zenetanítást „egyházzenei módszertan”-ként, (erre részletesebben kitértem a munkám folyamán). 
Az Újvidéki Teológiai Kar nem zárkózik el ettől a közel sem egyszerű, szinte úttörő lépéstől, ígéretük 
szerint beindítják ezt a folyamatot.

Maga a hitoktatás lelki táplálékot hivatott nyújtani, az éneklés, a zene viszont ennek biztos segít-
sége lehet.

Tehát a zene olyan lelki erőforrás, melyet minden nép igyekszik közkinccsé tenni. Akivel nem 
meríttetnek ebből az erőforrásból, sohasem tudhatja meg, hogy egész lénye mennyivel szegényebb. 
Olyan ez, mint a hit, csak kicsiben, mert nehéz annak, akinek a szülők nem adnak, nem nyújtanak 
Istenbe vetett hitet; ennek hiányában a gyermek lelki nyomorék lehet. A hit a legnagyobb kincs, amit 
egy szülő gyermekének adhat, mert az örök, minden más múlandó.

A zene akarva-akaratlanul az ember mindennapjának szerves része, s ez nemcsak az életritmus 
formájában nyilvánul meg, hanem a természet csodálatos zenéjében is.

Doktori értekezésem témája egy lehetőség, a Kodály-módszer alkalmazása a hitoktatási zenei 
foglalkozásokon, ezúttal egyházi énekekkel.

Kettős céllal íródott ez a munka. Nagy áttörés ez, egyrészt, mert a Kodály-módszer végre helyet 
kaphat a szerbiai hitoktatási rendszerben, másrészt, mert a hitoktatás keretében helyet kaphat a zenei 
nevelés is.

 Természetesen ez a tézis újabb metodikai és muzikológiai kutatásokhoz nyithat utat.
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A Kodály-koncepció alaptáziseit senki sem vitathatja:
•	 zenei	alapműveltséget	nyújtani	minden	gyermek	számára	az	általános	és	középiskolában;
•	 énekközpontúság,	értékes	tananyag,	relatív	szolmizáció;
•	 a	szakkáderképzés	és	a	közönségnevelés	egyensúlyának	a	helyes	megteremtése;
•	 éneklés,	karéneklés,	zenehallgatás;
•	 az	iskolában	úgy	tanítani	az	éneket,	a	zenét,	hogy	az	ne	gyötrelem,	hanem	gyönyörűség	

legyen a tanulóknak, s egész életre beleoltsa a nemesebb zene szomját.

Ezt az élményt nem lehet a véletlenre bízni, ezt megszervezni az iskola feladata.
 A Kodály által meghatározott konstrukció is a zenetanító zsenialitását támasztja alá:
•	 a	daltanítás	formái,
•	 a	ritmikai	ismeretek	kialakítása	és	fejlesztése,
•	 a	dallami	ismeretek	kialkítása	és	fejlesztése,
•	 a	zenei	írás	folyamata,
•	 a	zenei	emlékezőkészség	kialakítása,
•	 a	többszólamúság	iránti	készség	fejlesztése,
•	 a	zenehallgatás,
•	 az	egyszintre	hozás	problémája.

Mindennek ellenére ne gondoljuk azt, hogy a zenei módszertanok kidolgozói nem találnak, 
találtak kivetnivalót a Kodály-koncepcióval kapcsolatban. Pl. az abszolút hallásúaknak zavaró lehet a 
relatív szolmizáció, (arról már nem nyilatkoznak, hogy Kodály a relatív szolmizáció mellett az ábécés 
nevekkel való éneklést egyenrangúan látta elő). Viszont az abszolút szolmizációval kapcsolatban nem 
beszélnek arról, hogy ez csak részleges abszolút szolmizáció, ha pl. a „gé”, „gisz”, „gesz” hangokat mind 
„szo”-val énekelik.

A zenei igénytelenséggel nekünk is szembe kell néznünk, ha sokoldalúan képzett ifjúságot akarunk 
felnevelni.

Munkám az ökumenikus út követője. Több száz egyházi éneket elemeztem (kerestem a felépíté-
sében megfelelőt egy bizonyos zenei jelenség betanítására), nem hangsúlyozván, hogy azok katolikus, 
pravoszláv, protestáns, esetleg más kisebb csoportú vallási felekezet egyházi énekei Vajdaságban. Szán-
dékosan cselekedtem így, mert nem akartam egyetlen hitre korlátozni a Kodály-módszer felhasználá-
sát. Számomra az volt a fontos, mint már említettem, hogy az egyházi ének konstrukciójában feleljen 
meg egy meghatározott zenei jelenség betanítására. Az értekezésben lejegyzett példák kizárólag útmu-
tatóként szolgálnak, a hitoktató (különböző vallási felekezetű) pedig saját dalgyűjteményéből, énekes 
könyvéből kiválasztja a megfelelő felépítésű egyházi éneket.

Felvetődhet a kérdés, hogy a rendelkezésünkre álló tizenöt perc nagyon kevésnek tűnik arra, hogy 
elfogadható eredményeket érjünk el, de ha jól gazdálkodunk az idővel, pl. betaníthatunk hallás után, 
betűjelről, kézjelről egy-egy dalt, egy-egy ritmus és dallamelemet. A legfontosabb az, hogy a hittanórán 
jelen legyen az ének, ami az óra anyagának elsajátítását is nagyban elősegíti.

Istentiszteletünk sem elégszik meg szóbeli közléssel, hanem teljesíti a Szentírás biztatását. Énekel-
jünk az Úrnak és áldjuk az Ő nevét. Szent Pál szintén arra biztatja hívőit, hogy tanítsák és intsék egymást, 
hogy énekeljenek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket Istennek.

Korunk embere is szereti az egyházi énekeket, mert általa sokszor pillanatok alatt Istenközelség-
be képes emelkedni. Képzeljük csak el a gyermekeket, milyen hatással van rájuk maga az éneklés, ami 
öröm, hát még az egyházi gyermekdalok, amit a hitoktatással karöltve énekelhetnek. 
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Hogy a Kodály-módszerrel való zenetanítás mekkora segítséggel szolgálhat, kizárólag az elemi iskola 
ének-zene oktatásán végezhettem felmérést. A kodályi zeneoktatás sikerességét táblázatokban mutattam 
ki. A felmérést 16, 7–10 éves gyermek körében végeztem az elemi iskola I– IV. osztályában.

Négy első, négy második, négy harmadik és négy negyedik osztályos gyermeket teszteltem az év 
elején, majd az év végén. Ebből 16 (4×4) a Kodály-módszer szerint, 16 (4×4) gyerek pedig a kvázi abszo- 
lút szolmizáció alapján részesült zeneoktatásban. A táblázatokban lévő számok a gyerekek számát jelölik.

A KODÁLY MÓDSZER ALAPJÁN TARTOTT ZENEÓRÁK EREDMÉNYESSÉGE:

AZ ABSZOLÚT SZOLMIZÁCIÓ ALAPJÁN TARTOTT ZENEÓRÁK EREDMÉNYESSÉGE:

Elengedhetetlennek tartottam, hogy az elemi iskolákban a tanítók körében is elvégezzem a felmérést 
(módszer: kérdőív). Tíz tanítót (öt a Kodály-módszer szerint, öt pedig az abszolút szolmizáció szerint 
dolgozik) kértem fel különböző kérdések megválaszolására. Ebből kettőt mutatok be. Egyikük a relatív 
szolmizációval (Kodály), másikuk az abszolút szolmizációval történő oktatást képviseli.

Kodály- 
módszer

Relatív 
szolmizáció 

Ének-zene

Ritmus- 
jelenségek 
felismerése 

FELMÉRÉS

Dallam- 
jelenségek 
felismerése 

FELMÉRÉS

Ritmus- 
memorizálás 

FELMÉRÉS

Dallam- 
memorizálás 

FELMÉRÉS

Kézjelek 

FELMÉRÉS

Kreativitás 

FELMÉRÉS

Hangszerek 
felismerése 

zenehallgatás 
alkalmával 

FELMÉRÉS

Év 
elején

Év 
végén

Év 
elején

Év 
végén

Év 
elején

Év 
végén

Év 
elején

Év 
végén

Év 
elején

Év 
végén

Év 
elején

Év 
végén

Év 
elején

Év 
végén

1. osztály 1 4 1 3 2 4 1 3 2 3 2 3 0 3

2. osztály 2 3 2 3 3 4 2 3 2 3 2 3 2 4

3. osztály 3 4 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4

4. osztály 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4

Összesen 9 15 9 13 12 16 9 14 12 14 12 14 9 15

Abszolút 
szolmizáció
alapján 

Ének-zene

Ritmus- 
jelenségek 
felismerése 

FELMÉRÉS

Dallam- 
jelenségek 
felismerése 

FELMÉRÉS

Ritmus- 
memorizálás 

FELMÉRÉS

Dallam- 
memorizálás 

FELMÉRÉS

Kézjelek 

FELMÉRÉS

Kreativitás 

FELMÉRÉS

Hangszerek 
felismerése 

zenehallgatás 
alkalmával 

FELMÉRÉS

Év 
elején

Év 
végén

Év 
elején

Év 
végén

Év 
elején

Év 
végén

Év 
elején

Év 
végén

Év 
elején

Év 
végén

Év 
elején

Év 
végén

Év 
elején

Év 
végén

1. osztály 1 2 0 2 1 3 0 1 0 2 2 3 0 1

2. osztály 2 2 2 2 3 3 1 2 1 2 3 3 1 2

3. osztály 2 2 2 3 3 4 2 2 2 2 3 4 2 2

4. osztály 2 3 2 3 3 4 2 3 3 4 4 4 2 3

Összesen 7 9 6 9 10 14 5 8 6 10 12 14 5 8

20 2. táblázat
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I. KÉRDŐÍV

  1. Neve:
•	 Bulatović Gabriella

  2. Melyik iskolában dolgozik?
•	 Ady Endre Általános Iskola, Kishegyes

  3. Hány éve dolgozik az oktatásügyben?
•	 10

  4. Iskolai végzettsége?
•	 felsőfokú

  5. Ismeri a Kodály-módszert?
•	 IGEN NEM

  6. A Kodály-módszer szerint dolgozik?
•	 IGEN NEM

  7. Milyen módszerrel tanított a Kodály-módszer bevezetése előtt?
•	 az abszolút szolmizáció alapján

  8. Milyen metódusokat ismer még?
•	 részben az ún. francia módszert, az abszolút szolmizációt

  9. Ha a Kodály-módszer szerint dolgozik, miben látja annak előnyét?
•	 a gyerekek gyorsabban sajátítják el a különböző relációkat, köszönve a relatív szolmizá-

ciónak, a „vándorol a do-nak”

10. Mi a véleménye a relatív szolmizációról?
•	 a relatív szolmizáció a legideálisabb, főként az elemi iskolák alsó négy osztályában

11. Mi a véleménye az abszolút szolmizációról?
•	 Kifejlesztett belső hallást igényel. Meggyőződésem, hogy az elemi iskola alsó négy osztá- 

lyában szinte lehetetlen a zenei írást, olvasást az abszolút szolmizáció rendszer szerint 
megoldani.

12. Értékelje a tanulók motivációját a Kodály-módszer, illetve az abszolút-rendszer alkalma- 
zásában!
•	 a Kodály-módszer nemcsak a relatív szolmizációt foglalja magában, de a különböző 

zenei jelenségek játékosan történő elsajátítását is, természetesen gyermekdalokon keresz- 
tül, így maximálisan motiválva vannak a gyerekek.

13. Értékelje a gyerekek pszichofizikai előremenetelét a Kodály–módszer kapcsán!
•	 az énekközpontúság, a játékos tanulás felszabadítja a gyereket mindennemű feszült-

ségtől, fáradtságtól és félelemérzéstől
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14. A Kodály–módszer segít-e más tantárgyak anyagának elsajátításában?
•	 IGEN NEM

15. A Kodály–módszer motiválja-e a gyerekeket az iskolán kívüli zenével való foglalkozásra?
•	 IGEN NEM

16. Nagyobb érdeklődést mutatnak-e az e módszer szerint tanulók a kóruséneklés iránt?
•	 IGEN NEM

17. Ön Kodál- módszerrel tanult?
•	 IGEN NEM

18. Ha Kodály-módszer szerint dolgozik, vannak-e ennek árnyoldalai?
•	 az egyetlen „szépséghibája” az, hogy hetente csak egy zeneórai foglalkozás áll a rendelke- 

zésünkre

19. Véleménye szerint, a Kodály-módszert felnőtt korosztály is alkalmazhatja, vagy csak az 
általános iskolások?
•	 a Kodály-módszer alkalmazásának nincsenek határai, mindenki alappontról indul, és 

addig jut el, ameddig tehetsége lehetővé teszi. Ugyanez nem mondható el az abszolút 
szolmizációról, mert komoly zeneelméleti tudást igényel, míg a relatív szolmizáció nem.

II. KÉRDŐÍV

  1. Neve:
•	 Jaksity Melánia

  2. Melyik iskolában dolgozik?
•	 Miroslav Antic Általános Iskola, Palics

  3. Hány éve dolgozik az oktatásügyben?
•	 16

  4. Iskolai végzettsége?
•	 felsőfokú

  5. Ismeri a Kodály-módszert?
•	 IGEN NEM NEUTRÁLIS

  6. A Kodály-módszer szerint dolgozik?
•	 IGEN NEM

  7. Milyen módszerrel tanított a Kodály-módszer bevezetése előtt?
•	 az abszolút szolmizáció alapján, mivel szerb tagozatokon dolgozom, de becsempésztem 

a relatív szolmizációt is
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  8. Milyen metódusokat ismer még?
•	 az abszolút szolmizációs rendszert, de ismerkedem a Kodály-módszerrel is

  9. Ha a Kodály módszer szerint dolgozik, miben látja annak előnyét?
•	 észrevettem, hogy az intervallumok intonálása lényegesen könnyebb relatív szolmizációval 

és nagyobb tonális biztonságot nyújt (részemről ez még csak próbálkozás)

10. Mi a véleménye a relatív szolmizációról?
•	 sokkal jobb eredményeket lehet vele elérni

11. Mi a véleménye az abszolút szolmizációról?
•	 az abszolút szolmizácót nagyon fontosnak tartom a felsőbb korosztály számára, főleg 

a szakkáderképzésnél, ugyanis a tonális művek leéneklésére hatékonyabb a relatív 
szolmizációs rendszernél

12. Értékelje a tanulók motivációját a relatív szolmizáció, illetve az abszolút-rendszer alkal- 
mazásában!
•	 Habár a szerb tagozatos általános iskolákban nincs jelen a Kodály-módszer, én személy 

szerint keveset tudok róla, de az általános iskola alsó négy osztályában messzemenően 
hatékonyabb az abszolút szolmizációnál. A gyerekek is aktívabbak, könnyebb nekik a 
relatív szolmizációval való éneklés, míg az abszolút szolmizációt a korosztály számára 
abszurdnak tartom.

13. Értékelje a gyerekek pszichofizikai előremenetelét a Kodály-módszer kapcsán!
•	 részlegesen használom a Kodály-módszert, így nem vállalnám ennek a kérdésnek a 

megválaszolását, a gyerekek felszabadultabbak, ezt észrevettem

14. A Kodály-módszer segít-e más tantárgyak anyagának az elsajátításában?
•	 IGEN NEM NEUTRÁLIS

15. A Kodály-módszer motiválja-e a gyerekeket iskolán kívüli zenével való foglalkozásra?
•	 IGEN NEM NEUTRÁLIS

16. Nagyobb érdeklődést mutatnak-e az e módszer szerint tanulók a kóruséneklés iránt?
•	 IGEN NEM

17. Ön Kodály-módszerrel tanult?
•	 IGEN NEM

18. Ha Kodály-módszer szerint dolgozik, vannak-e ennek árnyoldalai?
•	 Mivel nincs teljes rálátásom magára a módszerre, erre nem tudok válaszolni. Számom-

ra, egyelőre az jelenti az „árnyoldalt”, hogy szerb nyelven nincs szakirodalom ezzel 
kapcsolatban.

19. Véleménye szerint, a Kodály-módszert felnőtt korosztály is alkalmazhatja, vagy csak 
az általános iskolások?
•	 Nem tudom, én abszolút szolmizáción nőttem fel. Szerény rálátásom szerint, arra jöttem 

rá, hogy az általános iskolában egy bizonyos szintű zenei írás-olvasás elsajátításához 
kizárólag relatív szolmizáció alkalmazásán keresztül juthatunk el.
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Nagyon érdekesnek tarom Jaksity Melánia nyilatkozatait erről a témáról, ő ugyanis tanulmánya-
it Nišben fejezte be. Két évtizede él Palicson, s annak ellenére, hogy a magyar nyelvet meglehetősen 
rosszul beszéli, belátta, hogy abszolút szolmizációval a zenei írás-olvasás terén az általános iskolában 
nem tud eredményeket elérni. Minden tanár, aki ebben a felmérésben részt vett, egyöntetűen azon a 
véleményen van, hogy az általános iskola alsó négy osztályában kizárólag csak Kodály zenei nevelési 
elveinek alapján érhetnek el eredményeket, olyan értelemben, hogy a látott kottaképet le tudják énekelni 
a gyerekek, a hallottakat pedig le tudják írni. Ehhez rendelkezésükre áll egy egységes zenepedagógiai 
rendszer, mely elvezet az óvodáskortól egészen a felsőoktatásig. A feladatok végrehajtásához megfe-
lelő zenei anyag és módszer áll a rendelkezésükre. Következetlen módszerekkel nem jöhet létre sem 
egységes zenei műveltség, sem tudás. Kodály azt tanította, hogy az általános emberit minden nép csak 
nemzeti sajátosságain keresztül, a gyökerein keresztül közelítheti meg. A magyar gyermekdalt, a magyar 
népdalt nem véletlenül kívánta a magyar zenepedagógia alapjává tenni, hisz egyszerű, a gyermek által 
is érthető és érezhető, ugyanakkor formában a legmagasabb rendű művészi és nemzeti kulturális érté-
ket hordozza magában. Ne gondoljuk, hogy egyoldalú ez a zenei anyag, arányosan kap helyet a zenei 
anyanyelv, de más népek dalai, műdalok és nagy mesterek hangszeres és énekes kottái is.

Kodály, mint zeneszerző tanár az 1923 és 1941 közötti években nevelte ki azt a nemzedéket, amely-
re rábízta a zenei nevelés feladatait. Zeneszerző növendékei voltak azok, akik továbbvitték és megva-
lósították ezt a sokrétű munkát.

Ma már a világ minden részében megtalálhatjuk a kodályi zeneoktatást. Ausztráliában, Japánban, 
Kanadában, az Egyesült Államokban számos iskola dolgozik e módszer szerint.

A Kodály-koncepció nemzetközi visszhangja igen nyomatékos. Nem kísérlet ez, ez már világszerte 
kipróbált és elfogadott következetes módszer, a zenei nevelés egységes módszere.

2005-ben jelent meg a Nacional Postban dr. Robert Catorea tudományos kutatásának eredménye, 
amelyben ő is rámutat arra, hogy a Kodály-módszer továbbra is a leghatékonyabb zenetanítási metó-
dus minazok közül melyeket világszerte használnak, ugyanis rajta keresztül juthatunk el a legrövidebb 
úton a zenei írás-olvasásig.

A dal, a hangzó zene minden ismeret és élmény forrása. A sokféle szemléltetőeszköz, dallam és 
ritmuskártyák, dallam és ritmuskirakók, mágneses táblák, kézjelek és betűjelek alkalmazása segíti a 
különböző zenei elemek megismerését, azok tudatosítását, írását, olvasását. Fokozatosan, játszva jutnak 
el a gyerekek addig, hogy a látott kottakép élő zenévé alakuljon bennük.

A zenei nevelés eredményei fokozatosan növekednek. Különösen azokban az iskolákban mérhető 
ez le, ahol naponta van ének-zene foglalkozás. Felmérések bizonyítják, hogy azokban az iskolákban, 
ahol a zeneórák mindennaposak, minden egyéb tantárgyat könnyebben tanulnak a gyerekek. Ez nem 
valami rendkívüli jelenség, mindössze arról van szó, hogy a zenével való foglakozás olyannyira felélén-
kíti az elmét, hogy az fogékonyabb lesz más tantárgyak iránt is. Általános tanulmányi eredményük jobb, 
értelmi készségeik és érzelemviláguk messzemenőleg fejlettebb, mint más iskolás tanulóké. Mindennek 
ellenére nemhogy növelnénk a heti zeneórák számát, de csökkentjük.

Vajdaságban nagyon kevesen foglalkozunk a Kodály-módszerrel. A Magyar Tannyelvű Tanítókép-
ző Karon, ahol most zenekultúrát (magyar népzenét, Kodály-módszert, kórust) tanítok, a szakkáder-
képzés e téren nagy fordulatot vett. Sok időnek kell még eltelnie ahhoz, hogy a vajdasági, tarka világú 
zenei nevelésben kézzelfogható eredményeket lehessen felmutatni. Mindehhez még társul a zeneórák 
tizedrangú kezelése. Nemcsak anyanyelvünket, de zenei anyanyelvünket is ápolnunk kell.

Mivel magyarországi szakkönyveket nem tudunk használni, azon oknál fogva, hogy ott a zenei 
nevelés módszerének komoly múltja van, hallgatóink nem lennének képesek szakmailag követni, illetve 
mi tanárok nem tudnánk azt követtetni, ezért írtam meg a „Kodály-módszer alapjai” (Újvidék, 2008) 
c. tankönyvemet. A gyakorlat azt mutatja, hogy ebben a megfogalmazásban a hallgatók emberközelbe 
kerülhetnek a Kodály-módszerrel kapcsolatos alaptudással.
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A KARRIERLEHETŐSÉGEK HATÁSA 
A DOLGOZÓK ELÉGEDETTSÉGÉRE

n

Szlávity Ágnes1

n

A dolgozói elégedettség egyike a legérdekesebb, munkára vonatkozó attitűdöknek, 
amellyel kapcsolatban több ezer kutatási eredmény született, s ami legáltalánosabban 
véve a munkához kapcsolódó tapasztalatok értékeléséből fakad. A szakirodalomban 
az elégedettség különböző kiváltó okaival, és azok sokszínű csoportosításával talál-
kozhatunk. Jelen munkában az elégedettség tényezőit a következő csoportokba sorol-
va vizsgálom: munkával kapcsolatos okok, szervezeti tényezők, egyéni jellemzők és 
külső környezeti tényezők. Az elégedettség jelentősen kihat számos egyéni és szerveze- 
ti szintű következményre. Jelen tanulmány célja a karrierlehetőségek és a dolgozók elé- 
gedettsége közötti kapcsolat bemutatása a szakirodalom és a „Dolgozó magyarok 2006” 
magyarországi elégedettség-felmérés eredményeinek másodelemzése alapján. Ennek értel- 
mében a következő hipotézist fogalmazom meg a magyarországi, teljesen vagy részben 
külföldi tulajdonban levő, kis- és közepesméretű vállalatokban dolgozók elégedettsé-
gével kapcsolatban: a munkavállalók elégedettsége és karrier-fejlesztési lehetőségeik 
között jelentős (r≥0,5) kapcsolat mutatkozik. A kapott adatok alapján meghatározhatóak 
azok a szervezeti lépések, emberierőforrás-gazdálkodási akciók is, amelyek jelentősen 
hozzájárulhatnak a vizsgált dolgozói csoport elégedettségének javításához.
Kulcsszavak: karrier, előléptetés, dolgozói elégedettség, emberi erőforrások, 

Magyarország

n

A 21. században az emberi erőforrások és az emberierőforrás-gazdálkodási funkció szerepe újra-
értékelődik, ugyanis a munkavállalók képezik a vállalati gazdálkodás legfontosabb erőforrását. Csak a 
motivált, innovatív, megfelelő tudással és készségekkel rendelkező dolgozók hatékony és eredményes 
munkája által valósíthatók meg a szervezeti célok, a piacon való megmaradás és sikeres előrehaladás. 
A gazdasági nehézségek és válságok időszakában a dolgozók szerepe még fontossabbá válik. A változó 
környezeti hatásokhoz való alkalmazkodás lehetősége ugyanis nagyban a dolgozók kompetenciáitól, 
teljesítményétől és attitűdjétől függ. Mindezen tényezők megfelelő kialakításában pedig az emberierő-
forrás-gazdálkodásnak (HRM) meghatározó szerepe van. 

Ma már egyre inkább terjed az az nézet, amelyet CARRELL, ELBERT és HATFIELD (2000) is kép- 
visel, miszerint a HRM-tevékenységeknek kettős célja van: egy időben kell javítani a szervezet sikeressé- 
gét és a dolgozók elégedettségét. ULRICH (1997) szerint a dolgozói elégedettség eléréséhez olyan 
HRM-gyakorlat szükséges, amely egyidejűleg figyel a munkafolyamatokra és a dolgozókra, valamint a 
mindennapi operatív és a jövőbeli stratégiai célokra. Fontos hangsúlyozni, hogy a HRM-tevékenységek 
puszta megléte nem garantálja az üzleti célok elérését. Sokkal fontosabb az alkalmazott funkciók minő-
sége, a dolgozók velük kapcsolatos percepciója és véleménye, hiszen a HRM-megoldások egyedi válasz-
kombinációkat válthatnak ki az alkalmazottakból. Ahhoz, hogy a cégek megtarthassák a versenyképes-
ségüket biztosító kulcsembereket, fontos, hogy azok elégedettek legyenek. 

1 Egyetemi docens, Újvidéki Egyetem, Szabadkai Közgazdaságtudományi Kar, Szabadka, slavica@ef.uns.ac.rs.
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A dolgozói elégedettség egyéni, vállalati és társadalmi szinten is jelentőséggel bír. Az egyének 
számára fontos, hogy a munkahelyükön, ahol életük jelentős részét töltik, jól érezzék magukat. Az 
elégedettség tehát önmagában is fontos cél, hiszen a dolgozók boldogságához járul hozzá. Másrészről, 
az elégedettség a dolgozók egyéb attitűdjeit és viselkedését is befolyásolja, s így a szervezetek sikeressé-
gét is meghatározza. Számos kutatás igazolja, hogy az elégedettség meghatározó módon befolyásolja a 
szervezeti szintű eredményeket: a létszám stabilitását, a munkafegyelem javulását, a vásárlók elégedett-
ségét, a termelés hatékonyságát és biztonságát, s végső soron a vállalat pénzügyi sikerét is. A dolgozói 
elégedettség közvetve az egész társadalom szintjén is fontos kérdés, hiszen a vállalatok teljesítménye a 
nemzetgazdaság állapotát határozza meg. 

Munkámban röviden ismertetem a dolgozói elégedettség fogalmát, kiváltó okait és következményeit, 
majd részletesebben bemutatom a karrierlehetőségek és a dolgozók elégedettsége közötti kapcsolatot a 
Mercer Kft. ,,Dolgozó magyarok 2006” kutatás ereményeinek másodelemzése alapján. 

Az elemzés során a következő hipotézist igyekszem bizonyítani: a magyarországi, teljesen vagy 
részben külföldi tulajdonban levő, kis és közepes méretű vállalatokban dolgozók elégedettsége és karri-
erfejlesztési lehetőségeik között jelentős (r≥0,5) kapcsolat mutatkozik. 

A dolgozói elégedettség fogalma, kiváltó okai 
és következményei

A dolgozói elégedettség egy elméleti konstrukció, amit nehéz definiálni. KIESER (1995) úgy véli, 
hogy a XX. század elejéig senki sem gondolta volna, hogy az emberek elégedettek is lehetnek a munka-
végzés során. Kiemeli, hogy a kutatók vezették be a munkahelyi elégedettség fogalmát, amely mára a 
köznyelvben is elterjedt. A szakirodalomban több definíció is ismeretes, amelyek ezen attitűd összetett-
ségét jelzik. SMITH, KENDALL és HULIN 1969-ben a következő öt dimenzió fontosságát emelte ki a 
dolgozók elégedettsége szempontjából: fizetés, a munka jellege, előléptetési lehetőségek, munkatársak 
és felettesek. BAKACSI (2002) szerint a dolgozói elégedettség a munkához kapcsolódó egyik legfon-
tosabb attitűd, amely visszavezethető arra, hogy mennyire jelent kihívást számunkra az a munka, amit 
végzünk, mennyire találjuk az érte kapott javadalmazást méltányosnak, mennyire támogatók a munka-
feltételek és a légkör, valamint a kollegák és a főnök. GREENBERG és BARON (1998) megfogalmazása 
arra mutat rá, hogy az elégedettség az egyén munkájával kapcsolatos értelmi, érzelmi és viselkedésbeli 
reakciója. KLEIN (2001) konkrétabban fogalmaz, és azt emeli ki, hogy a dolgozói elégedettség egy olyan 
általános attitűd, amely három területről származó attitűdök eredője. Ezek szerinte a sajátos munkaté-
nyezők, az egyéni jellemvonások és a munkán kívüli csoportkapcsolatok. 

Az elégedettség egy összetett jelenség, amely kihat a vállalat működésére, ugyanakkor a vállalat 
működésének specifikus elemei eredményezik azt. Az elégedettség tehát nemcsak oka, de okozata is 
lehet a jó teljesítménynek. A szakirodalomban az elégedettség különböző kiváltó okaival és azok sokszí-
nű csoportosításával találkozhatunk. Véleményem szerint (SZLÁVICZ 2010) az elégedettség tényezői a 
következő csoportokba sorolhatók: munkával kapcsolatos okok, szervezeti tényezők, egyéni jellemzők 
és külső környezeti tényezők. 

A munkával kapcsolatos kiváltó okok közé a munka jellege és mennyisége, valamint a munkaköri 
pozíció és a munkaviszony hossza tartozik. HACKMAN és OLDHAM (1976) valamint COHRS, ABELE 
és DETTE (2006) eredményei szerint a munka jellegének, központi dimenzióinak javítása általában je- 
lentősen növeli a dolgozók elégedettségét, de a munkavállalók elvárásai is jelentősen befolyásolják ezt a 
kapcsolatot. SPECTOR (1997) arra hívja fel a figyelmet, hogy a dolgozók mennyiségi és minőségi túlter-
helése csökkenti elégedettségüket. GREENBERG és BARON (1998) szerint pedig a magasabb pozíció 
és a vezetői beosztás, a munkaviszony hossza és az elégedettség között mérsékelt pozitív korreláció 
mutatható ki. 

TUDOMÁNY, MÓDSZER, ARGUMENTÁCIÓ

S z l á v i t y  Á g n e s



140

A szervezeti kiváltó okok közül a vezetési stílus áll a legszorosabb kapcsolatban a dolgozók elége-
dettségével. A dolgozók elégedettségére a javadalmazás (SPECTOR 1997) és a csoportmunka (LUTHANS 
1998) is csupán mérsékelten pozitív hatást gyakorol. A rugalmas munkaidő-programok elégedettségre 
gyakorolt hatásának megítélése azonban nem egyértelmű. SPECTOR (1997) és PEARSON (2008) vizs-
gálatai alapján a szereppel kapcsolatos tényezők, SCHRAMM (2003) adataiból kiindulva, a szervezet 
nagysága, míg például GUEST és CONWAY (2004) kutatása alapján a szakszervezeti tevékenység is 
mérsékelt negatív korrelációban van a dolgozók elégedettségével. LUTHANS (1998) véleménye szerint 
a nagyon kedvezőtlen munkafeltételek csökkentik a dolgozók elégedettségét, míg a kedvező körülmé-
nyek nem feltétlenül növelik azt. SCHMIDT (2007) jelentős pozitív korrelációt mutatott ki a dolgozók 
fejlődési lehetőségei és elégedettsége között. CARRIERE és BOURQUE (2009) vizsgálata arra hívta 
fel a figyelmet, hogy a szervezeten belüli kommunikáció és a dolgozói elégedettség között is jelentős 
pozitív összefüggés áll fenn.

Az egyéni kiváltó okok közé a dolgozók személyiségjegyei és demográfiai jellemzői, valamint az 
egyén-munka összhang tartozik. SPECTOR (1997) szerint a kívülről/belülről irányítottság jelentősen 
befolyásolja az elégedettséget, hiszen a belső ellenőrzés jelentősen növelheti, míg a külső mérsékelten csök-
kentheti azt. ILIES és JUDGE (2003) bebizonyították, hogy az ún. öt nagy személyiségjegy (extroverzió, 
nyitottság, közvetlenség, lelkiismeretesség, neurotizmus) mérsékelt hatást gyakorol az elégedettségre. 
GAZIOGLU és TANSEL (2006) pedig azt mutatták ki, hogy az életkor és az elégedettség között U alakú 
összefüggés áll fenn. A nemi különbségek dolgozói elégedettségre gyakorolt hatását elemző kutatók, 
például MEDGYESI és RÓBERT (2003), a ,,nemi paradoxonra” hívják fel a figyelmet. Eredményeik 
alapján, bár a nők általában alacsonyabb munkakörökben dolgoznak, jóval alacsonyabb bérért, nem 
elégedetlenebbek munkájukkal, mint a jobb körülmények között dolgozó férfi kollégáik. A képzettség 
VILA és GARCIA-MORA (2005) adatai szerint a munkakör jellemzőin keresztül befolyásolja az elége-
dettséget. SPECTOR (1997) kiemeli, hogy a dolgozó személyiségjegyei és elvárásai valamint a munkája 
jellemzői közötti egyén-munka összhang mérsékelt pozitív hatást gyakorol az elégedettségre.

A külső környezeti kiváltó okok a gazdasági, társadalmi, politikai és technológiai környezet hatását 
valamint az elhelyezkedési lehetőségeket ölelik fel. CREDE és munkatársai (2007), valamint MCSHANE 
és VON GLINOW (2003) eredményei szerint a külső környezet elemei mérsékelt indirekt hatást 
gyakorolnak a dolgozók elégedettségére, leginkább a munkával kapcsolatos és a szervezeti okokra 
gyakorolt hatásukon keresztül. BYARS és RUE (1997) pedig arra mutatott rá, hogy a más munkaadó-
nál feltételezett elhelyezkedési lehetőségek mérsékelt negatív korrelációban vannak a foglalkoztatottak 
elégedettségével. 

A dolgozói elégedettség jelentős egyéni, szervezetszintű és társadalmi következményekkel jár, 
amelyeket a következőképp csoportosítottunk (NEMES, SZLÁVICZ 2011): egyéni és szervezeti 
következmények. 

Az egyéni következmények közé a dolgozó egyéni teljesítménye valamint fizikai és mentális jóléte 
tartozik. A tradicionális szemlélettel ellentétben, a modern kutatások szerint – többek között SPECTOR 
(1997) és LEVY (2003) eredményei alapján is – az elégedettség és a dolgozók egyéni teljesítménye 
között csak gyenge-mérsékelt pozitív kapcsolat van. VECCHIO (2000), BARLING, KELLOWAY és 
IVERSON (2003) pedig az elégedetlenség és a munkavállalók egészségügyi panaszai közötti mérsékelt 
kapcsolatra mutattak rá. 

A szervezeti szintű következmények közé a különböző kilépési viselkedések, a szervezeti elkötele-
zettség, a szervezeti polgár viselkedése, a fogyasztói elégedettség valamint a szervezet egészének telje-
sítménye, sikeressége tartozik. A dolgozók elégedettsége mérsékelten csökkenti kilépési szándékaikat. 
LEVY (2003) és SPECTOR (2003) eredményei is azt támasztják alá, hogy az elégedettség mérsékelt 
negatív kapcsolatban van a dolgozók hiányzásaival. LEVY (2003) és KOSLOWSKY (2009) kutatásai 
pedig azt bizonyítják, hogy az elégedettség és a dolgozók késései között mérsékelt negatív korreláció áll 
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fenn. IVERSON és CURRIVAN (2003) valamint SOUZA-POZA és HENNEBERGER (2004) szerint 
az elégedettség és a fluktuáció, illetve a dolgozók kilépési szándéka között mérsékelt negatív kapcsolat 
mutatható ki. SPECTOR (2003) és LEVY (2003) meglátásai alapján a dolgozói elégedettség, az egyéni 
és kollektív tiltakozó (destruktív) viselkedésformák között mérsékelt negatív kapcsolat van. 

A munkavállalók elégedettsége pozitív hatással van a szervezet teljesítményét kedvezően befolyá-
soló folyamatokra. PORTER et al. (1974) és SPECTOR (2003) kutatásai is jelentős pozitív korreláci-
óra mutattak rá a dolgozók elégedettsége és szervezeti elkötelezettségük között. A ,,szervezeti polgár” 
viselkedések megjelenését SPECTOR (2003), NELSON és QUICK (2003) meglátásai szerint egyéb 
egyéni tényezők is befolyásolják, így az elégedettséggel csak mérsékelt pozitív kapcsolat mutatható ki. 
VILARES és COELHO (2003) ugyancsak mérsékelt pozitív kapcsolatot talált a fogyasztók elégedettsége 
és a velük közvetlen kapcsolatban levő dolgozók elégedettsége között. HARTER, SCHMIDT és HAYES 
(2002) meta-analízise valamint SCHNEIDER és munkatársai (2003) eredményei szerint a dolgozói 
elégedettség és a szervezet teljesítménye között jelentős pozitív kapcsolat áll fenn. Ez abból ered, hogy a 
dolgozók elégedettsége közvetlenül is jobb szervezeti szintű teljesítményt eredményez. Közvetve azon-
ban, a többi szervezeti szintű következményre gyakorolt jótékony hatásán keresztül, jelentősen javítja 
a szervezet átfogó termelési, piaci és pénzügyi eredményeit. 

A karrierlehetőségek 
és a dolgozói elégedettség kapcsolata

A munkaadó által biztosított karrierfejlesztési lehetőségek a fiatalabb dolgozók számára különösen 
fontosak. A jövőben várható munkaerőhiány miatt a munkaadóknak különösen fontos vonzó karri-
erlehetőségeket biztosítani a fiatal munkatársaik megnyerése és megtartása céljából. Emellett azonban 
az egyén felelőssége is nőni fog saját karrierútjának alakulásában. 

Az Európai Unió 2005-ös Eurobarométer felmérésének adatait elemezve az Európai Alap az Életkö-
rülmények és Munkafeltételek Javításáért (European Foundation for Imrovement of Living and Working 
Conditions) a következő eredményeket publikálta 2007-ben: a karrierlehetőségekkel való elégedettség 
több demográfiai és foglalkoztatási tényezőtől függ. A demografiai tényezők hatását elemezve megálla-
pították, hogy a magasabb iskolai végzettségűek általában elégedettebbek karrierlehetőségeikkel, mint 
az alacsonyabb végzettségűek (r = 0,444), s a férfiak is általában elégedettebbek, mint kollégainőik (r 
= 0,242). Érdekes a családi állapot mérsékelt hatása. A kapott adatok alapján ugyanis a párkapcsolat-
ban élők elégedettebbek, mint az egyedülállók (r = 0,193). A kutatók ezt annak tulajdonítják, hogy a 
párkapcsolatban élők megoszthatják párjukkal magánjellegű, családi és háztartási kötelezettségeiket, 
így több energiájuk marad a szakmai előmenetükkel foglalkozni, ami általában meg is hozza a gyümöl-
csét, gyakrabban léptetik őket elő, mint egyedülálló társaikat. 

A foglalkoztatással kapcsolatos tényezők közül az önfoglalkoztatás emeli leginkább a karrierle-
hetőségekkel való elégedettséget (r = 0,762). Ezután a menedzseri munkakör hatása következik (r = 
0,399). A határozatlan idejű munkaszerződéssel dolgozók is sokkal elégedettebbek, mint a határozott 
idejű munkaviszonnyal rendelkezők (r = 0,372). Emellett, azok a dolgozók, akik már megtapasztaltak 
egy előreléptetést, és helytálltak az új munkakörben, elégedettebbek és bizakodóbbak a jövőbeli lehető-
ségeiket tekintve is. Az állami munkahelyeken dolgozók általában elégedettebbek, mint a magánszféra 
alkalmazottai (r = 0,270). Ez valószínűleg az állami szférában tapasztalható kedvezőbb munkakörül-
ményeknek, nagyob munkahelyi biztonságnak, a munkaviszony hosszán alapuló fizetési rendszernek 
és a kisebb mértékű kockázatnak tudható be. 

A munkaadó által biztosított továbbképzési programok jelentősen növelik a dolgozók elégedettsé-
gét, s az elégedettségi vizsgálatok eredményei is ezt támasztják alá. Példaként SCHMIDT (2007) észak-
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amerikai kutatását emelem ki, amely r = 0,74 korrelációs együtthatót eredményezett a dolgozók elége-
dettsége és a fejlődési lehetőségeik között. A képzési program elemei közül a dolgozóknak különösen 
fontos a képzés időtartama, az alkalmazott módszer és a tartalom. Hasonló eredménnyel járt CHOO 
és BOWLEY (2007) ausztráliai franchize-rendszerekben dolgozók körében végzett felmérése is. Adata-
ik szerint ahhoz, hogy a képzés a dolgozók elégedettségét növelje, fontos, hogy az előadó nagytudású, 
tapasztalt és a résztvevőket támogató egyén, a program jól tervezett legyen, elérhető képzési célokat 
tűzzön ki, a dolgozók pedig a megszerzett tudást és készségeket könnyen tudják alkalmazni a minden-
napi munkájuk során. A képzési programmal elégedett dolgozók munkájukkal és munkaadójukkal is 
elégedettebbek, mégpedig a kellemes, baráti munkahelyi hangulat megtapasztalása valamint a valahová 
tartozás és a büszkeség érzésének erősödése miatt. 

KIM (2002) a karrierlehetőségek dolgozói elégedettségre gyakorolt hatását vizsgálta a közszférában 
dolgozók körében. Eredményei alapján a dolgozók elégedettségét jelentősen növeli, ha felettesük támo-
gatja és elősegíti karrierfejlesztésüket, és ehhez formális előreléptetési programok is rendelkezésre állnak 
a munkaadó szervezetben. LOCKE (1976) szerint a karrierlehetőségek elégedettségre gyakorolt hatását 
a dolgozók egyéni jellemzői, ambíciói, karriercéljai is befolyásolhatják. Ezt bizonyítja GEORGELLIS 
és LANGE (2007) vizsgálata, amely szerint a képzések a férfiak elégedettségét növelték, de a nők elége-
dettségére ez a tényező nem volt jelentős hatással. 

Összegzésképp elmondhatjuk, hogy a munkaadó által biztosított vonzó karrierfejlesztési lehető-
ségek és továbbképzések jelentősen növelhetik a dolgozók elégedettségét, bár ennek mértéke egyéni 
jellemzőiktől is függ.

A „Dolgozó magyarok 2006” elégedettségfelmérés 
eredményei a karrierlehetőségek 

és a dolgozói elégedettség kapcsolatáról
A Mercer Tanácsadóház 2006-os elégedettségfelmérésében 20 magyarországi szervezet 1518 munka-

társa fejezte ki véleményét. A speciális módszertan alapján végzett benchmark-felmérés során az adat-
gyűjtést és az elsődleges adatfeldolgozást a budapesti székhelyű Mercer Kft. munkatársai végezték 2006 
júliusától októberéig. A 102 kérdést tartalmazó kérdőív a dolgozók attitűdjeit ötfokozatú Likert-skálák 
segítségével méri. A ,,Dolgozó magyarok 2006” felmérés mintavételi eljárása alapján megállapítható, 
hogy a kapott adatok leginkább az ipari termelést végző, teljesen vagy részben külföldi tulajdonban 
levő, nagyrészt kis- és közepes méretű vállalatokban dolgozók attitűdjeit tükrözik. 

A továbbiakban a ,,Dolgozó magyarok 2006” felmérés adatbázisa alapján arra a kérdésre keresem 
a választ, hogy milyen összefüggés van a munkaadó szervezet által nyújtott karrierlehetőségek és a 
dolgozók elégedettsége között. 

A kérdés megválaszolásához, a másodelemzés során a Mercer kérdőív kérdései közül kiválasztot-
tam a karrierlehetőségekkel kapcsolatos kérdéseket. A kialakított kérdéscsoport belső konzisztencia 
megbízhatóságát Cronbach-alfa mutatószámmal ellenőriztem. A dolgozói elégedettségre ható, karrierrel 
kapcsolatos itemek valamint a válaszadók globális elégedettsége közötti korreláció mértékét Spearman-
féle korrelációs együtthatóval mutattam ki. Ezután, a részletesebb elemzés során a többváltozós statisz-
tikai módszerek közül diszkriminanciaelemzéssel választottam ki azokat a tényezőket, amelyek szigni-
fikánsan megkülönböztetik a dolgozók elégedett és elégedetlen csoportjait. 

A kérdőív hét, karrierfejlesztési lehetőségekkel kapcsolatos itemet tartalmaz. A közöttük levő 
megfelelő szintű (Cronbach-alfa = 0,898) belső konzisztencia megbízhatósága alapján e kérdéscsoport 
válaszainak átlagát is kimutattam, amint az alábbi táblázatból kiolvasható. 
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1. táblázat. A megkérdezetteknek a karrierfejlesztési lehetőségekkel 
kapcsolatos elégedettsége

Forrás: saját szerkesztés 

A válaszadóknak csupán 40,9 %-a elégedett összességében a karrierlehetőségeivel. Ez aggodalomra 
ad okot, mert a dolgozók elégedettsége szempontjából a fejlődési lehetőségek fontos tényezőt képeznek. 
A felmérés eredményei alapján a karrierlehetőségek és a dolgozók elégedettsége között jelentős pozitív 
korreláció van, amit az r = 0,682 értékű Spearman-féle mutatószám is jelez. 

Megdöbbentő, hogy a válaszadók 35,3 %-a véli csak úgy, hogy megfelelő információt és segítséget 
kap karrierje tervezéséhez. S még ennél is kevesebben, a megkérdezettek 34,6 %-a gondolja úgy, hogy 
hosszú távú karriercéljait meg tudja valósítani jelenlegi munkahelyén. A munkaadók fele igyekszik 
csak fejleszteni a munkatársait, s a szervezeteknek csupán 42 %-a képes megtartani a legtehetségesebb 
dolgozóit. E tényező megítélésében tér el leginkább a válaszadók véleménye.

A diszkriminanciaelemzés alapján megállapítható, hogy a ,,Dolgozó magyarok 2006” felmérés 
108 független változója közül 26 tényező szignifikánsan megkülönbözteti egymástól az elégedett és 
az elégedetlen dolgozók csoportjait. A Pearson-korrelációs mátrix az egyes független változók és a 
diszkriminancia-függvények értékei közötti korrelációt mutatja, vagyis a független változó fontosságát 
a teljes korreláció alapján. A dolgozók elégedettsége szempontjából legfontosabb 26 tényező alapján 
az esetek 85,7 %-a helyesen kategorizálható. Az elégedettek esetében a helyesen csoportosított esetek 
aránya 91,9 %, míg az elégedetlenek esetében az arány 72,9 %. Elmondhatjuk tehát, hogy a magyaror-
szági dolgozók elégedettsége a következő kiváltó okokhoz kapcsolódik: vezetési stílus, karrierfejlesztés, 
egyén és munka összhangja, javadalmazás, szervezeti kommunikáció és a munkatársak közötti inter-
perszonális kapcsolatok, ahogy az a a következő táblázatból is kiolvasható. 

Az itemek 
leírása

A válaszok 
átlagértéke Szórás (SD)

Az adott itemmel 
elégedettek 
aránya (%)

Hosszú távú tervezés 
lehetősége a munkaadónál. 2,49 1,125 63,5 

Jó lehetőség a folyamatos 
fejlődésre. 2,73 1,150 52,6 

A karriertervezéshez 
szükséges információk 
és segítség biztosítása.

3,05 1,104 35,3 

Megfelelő munkahelyi 
lehetőség a szakmai fejlődésre. 2,70 1,159 56,5 

A dolgozók biztosak abban, 
hogy hosszú távú karrier- 
elképzeléseiket meg tudják 
valósítani munkaadójuknál.  

3,08 1,130 34,6 

A vállalat minden tekintetben 
fejleszti dolgozóit. 2,69 1,074 51,5 

A vállalat képes megtartani 
a legtehetségesebb dolgozókat. 3,00 1,174 41,6 

Összesen – A fenti itemekre 
adott válaszok átlaga 2,83 0,894 40,9
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Sorsz. A kérdés/állítás szövege Az elégedettséget kiváltó okok 
csoportja

Pearson- 
korrelációs 
együttható

1. Úgy látom, hogy a vállalat egészét jól irányítják Vezetés – általános vezetési gyakorlat 0.719

2. A vállalat vezetői megértik az alkalmazottak munkával 
kapcsolatos problémáit Vezetés – általános vezetési gyakorlat 0.688

3. A vállalat vezetői gondoskodnak arról, 
hogy az alkalmazottak jól érezzék magukat Vezetés – általános vezetési gyakorlat 0.654

4. Úgy gondolom, hogy az osztályt, ahol dolgozom, 
jól irányítják Vezetés – közvetlen felettes 0.619

5. A vállalat erősségei közé tartozik, hogy minden tekintetben 
fejleszti dolgozóit Karrierfejlesztés 0.604

6. Biztos vagyok benne, hogy hosszú távú karrier-elképzelései- 
met meg tudom valósítani jelenlegi munkahelyemen Karrierfejlesztés 0.603

7. A szervezeti értékeket tekintve úgy gondolom, hogy a veze-
tés magatartása összhangban van a szervezet értékrendjével Vezetés – általános vezetési gyakorlat 0.567

8. Felettesem a javadalmazásomra vonatkozó döntésekről 
megfelelő tájékoztatást tud adni Vezetés – közvetlen felettes 0.565

9.
A vállalatnál a felsővezetés jól működik az alábbi területeken:
felmerülő kérdések megvitatása, még mielőtt komoly 
probléma alakulna ki

Vezetés – általános vezetési gyakorlat 0.564

10. Úgy gondolom, hogy a munkahelyemen megfelelő 
lehetőségem van a (szakmai) fejlődésre Karrierfejlesztés 0.560

11. Jó lehetőségeim vannak a folyamatos tanulásra 
és a továbbfejlődésre Karrierfejlesztés 0.558

12. Munkahelyemen az alkalmazottakal tiszteségesen bánnak 
tekintet nélkül beosztásukra és társadalmi hátterükre Vezetés – általános vezetési gyakorlat 0.553

13. Úgy érzem, hogy személy szerint korrekt bánásmódban 
részesülök

Vezetés – közvetlen felettes 
viselkedése 0.548

14. Vállalatunknál megfelelő a kapcsolat az alkalmazottak 
és a vezetőség között Vezetés – általános vezetési gyakorlat 0.548

15. Jelenlegi munkám jó lehetőséget biztosít képességeim 
fejlesztésére Egyéni okok – egyén munka összhang 0.541

16. A vállalat erősségei közé tartozik, hogy képes megtartani 
a legtehetségesebb embereket Karrierfejlesztés 0.539

17. Megfelelő információt és segítséget kapok karrierem 
tervezéséhez Karrierfejlesztés 0.533

18. A szervezeti értékeket tekintve úgy gondolom, 
hogy az értékeket világosan közvetíti Vezetés – általános vezetési gyakorlat 0.532

19. Munkahelyemen a meghirdetett értékrend összhangban 
van a jutalmazási rendszerrel Vezetés – általános vezetési gyakorlat 0.525

20. A vállalat hangsúlyt fektet arra, hogy a bérezés arányban 
álljon a teljesítménnyel Javadalmazás – igazságosság 0.520
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2. táblázat. A 26 legfontosabb tényező diszkriminanciaelemzésének eredménye – a változók megnevezése, 
klasszifikációja és a Pearson-korrelációs mátrix értékei

Forrás: saját szerkesztés 

A diszkriminancielemzés eredménye alapján megállapítható, hogy a magyarországi vizsgált dolgozói 
csoport elégedettségére leginkáb a vezetési stílus, az általános vezetési gyakorlat és a közvetlen felettes 
viselkedése hat ki. Ezen tényezők után közvetlenül következik a karrierlehetőségek hatása, mégpedig a 
dolgozó meglátása arról, hogy a vállalat erősségei közé tartozik az, hogy minden tekintetben fejleszti a 
dolgozóit, s az a személyes attitűd, hogy a munkahelyén meg tudja valósítani hosszútávú karrier-elkép-
zeléseit. Az elégedett és elégedetlen dolgozói csoportot elkülönítő 26 tényező között megtalálható még 
az egyén-munka összhang, a javadalmazás, a szervezeti kommunikáció és a munkatársakkal kialakított 
interperszonális kapcsolatok hatása is. 

A karrierlehetőségek és a dolgozók elégedettsége közötti Pearson korrelációs együtthatók minden 
esetben nagyobbak 0,5-nél, így bizonyított a hipotézis, vagyis megállapíthatjuk, hogy a magyarországi 
teljesen vagy részben külföldi tulajdonban levő, kis- és közepes méretű vállalatokban dolgozók elége-
dettsége és karrierfejlesztési lehetőségeik között jelentős (r≥0,5) kapcsolat van. 

Összegzés
Napjaink kihívásai közepette a szervezeti célok csak a motivált, innovatív, megfelelő tudással és 

készségekkel rendelkező dolgozók hatékony és eredményes munkája által valósíthatók meg. A dolgo-
zói elégedettség egyike a legérdekesebb, munkára vonatkozó attitűdöknek, amellyel kapcsolatban több 
ezer kutatási eredmény született, s ami legáltalánosabban véve a munkához kapcsolódó tapasztalatok 
értékeléséből fakad. A munkaadó általános karrierfejlesztési tevékenysége és a dolgozó megítélese 
személyes karrierútjáról jelentős mértékben kihat a munkával kapcsolatos elégedettségére. A dolgo-
zók elégedettségét jelentősen növeli ha a munkaadó segíti őket karrier-tervük kidolgozásában, hosszú 
távú karrier-céljaik elérésében, valamint lehetőséget ad folyamatos szakmai fejlődésükhöz. Csak ez 
alapján várható, hogy a munkaadó meg tudja tartani legjobb, legkompetensebb dolgozóit, akik a többi 
munkavállaó számára is példát mutathatnak, karrier-útjuk példaértékű és ösztönző lehet.

Bár a magyarországi felmérés adatai nem lehetnek reprezentatívak más régiók foglalkoztatási, elége-
dettségi helyzetére, így Szerbiára sem, mégis úgy vélem, hogy jezés-értékük jelentős. A hazai munka-
adóknak is nagyobb figyelmet kellene fordítani a dolgozók karrierfejlesztésére. Segítséget, információt 

Sorsz. A kérdés/állítás szövege Az elégedettséget kiváltó okok 
csoportja

Pearson- 
korrelációs 
együttható

21. Úgy gondolom, hogy munkahelyem megfelelő módon segít 
anyagilag felkészülni a nyugdíjasévekre Javadalmazás – juttatások 0.518

22. Munkahelyemen általában a legképzettebb alkalmazottakat 
léptetik elő Javadalmazás – igazságosság 0.515

23. Hiszem, hogy a vezetők mindig nyíltan kommunikálnak 
a dolgozókkal Szervezeti kommunikáció 0.513

24. Munkahelyemen a csapatmunkát és az együttműködést: 
elismerik Munkatársak, csoportmunka 0.511

25. Teljesítményemnek megfelelő javadalmazásban részesülök Javadalmazás – fizetés nagysága 0.511

26. A vállalatnál a felsővezetés jól működik az alábbi 
területeken: célok, feladatok világos megfogalmazása Vezetés – általános vezetési gyakorlat 0.507
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és lehetőséget kell biztosítani ahhoz, hogy a dolgozók szakmailag fejlődhessenek, és érezzék, hosszú 
távú céljaikat is meg tudják valósítani a munkaadónál. Csak így érhető el a dolgozók és a munkadó 
közös célja a vállalat hosszútávú sikeressége és a dolgozók elégedettsége. 
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A BÁNÁTI FIATALOK HELYZET- ÉS JÖVŐKÉPE 
AZ EZREDFORDULÓ UTÁN

n

Tóthné Glemba Klára1

n

Jelen tanulmány ifjúságszociológiai korkép a 21. század első feléből, a vajdasági, 
bánáti fiatalokról. Az ifjúság helyzetének feltárása, majd annak bemutatása s a felvetődö 
problémák megoldása azért fontos számunkra, mert egy területi egység, így a vajda-
sági Bánát jövője sem képzelhető el munkaképes, elégedett, tettrekész és érvényesülni 
vágyó, sikeres fiatalok nélkül.2 

Tegyük mindezt az állandó migráció és emigráció, a negatív natalitás tükrében, 
amely Vajdaságszerte (így egész Bánát területén is) kistérségi sajátosságaival, eltérése-
ivel, problémáival egyetemben már igen régóta fennálló folyamat, s amely mindjob-
ban veszélyezteti a kistérségek megmaradását, illetve a nemzetiségi egyensúly erőtel-
jes felbomlását eredményezi. A bánáti falvak elöregedése is ennek a vetülete, hiszen a 
nagyarányú munkanélküliség, a kilátástalanság, a rossz anyagi körülmények mind arra 
késztetik fiataljainkat, hogy ha nem is külföldön, de nagyobb városainkban3 próbál-
janak érvényesülni. Fiataljaink jövőképe az egzisztenciális és morális válság állandó 
szorításában alakult ki, és sokszor passzivitással, nemtörődömséggel párosul, amely 
jobbára a reménytelenségből fakad. Az állam települési politikájának4 hiányában ez a 
jövőkép még inkább indokolt.

A tanulmány egy helyzetfelmérés eredménye, amely a vajdasági, bánáti fiatalok 
helyzetét és jövőképét próbálja felfedni, többek között az általuk érzékelt állapotot, a 
társadalmi rendszerhez való viszonyulást és véleményt.
Kulcsszavak: ifjúságszociológia, jövőkép, kistérségek, megmaradás

n

A fiatalok mindig itt voltak, csak...
Nem mindig foglalkozott a társadalom a fiatalok helyzetével, szerepével, jövőjével olyan mérték-

ben, mint manapság. Csak a 19. század első felében kezdett el megfogalmazódni az emberek (általá-
ban egy-egy közösség bölcsei, elöljárói) fejében az az elképzelés, hogy talán jó volna az új nemzedék 
felé fordulni, rájuk is figyelni, már csak azért is, mert a fiatalok a világtörténelem fönállása óta mindig 
szoros kapcsolatban voltak a felnőttekkel. Coordonné par Catherine Halpern és Jean-Claude Ruano-

1 A politikatudományok doktora, a Vajdasági Kormány oktatási főtanácsosa, Nagybecskereken él klara.glemba@gmail.
com..

2 KHADEMI-VIDRA Anikó–BARKÓ Endre–SZARVÁK Tibor: Család, nevelés és a közösség – egy törökszentmiklósi 
ifjúságszociológiai felmérés néhány eredménye c. tanulmány alapján született meg az ötlet, hogy hasonló kutatást lehet-
ne elvégezni a bánáti fiatalok körében is.

3 Általában Bácska felé irányulnak, legvonzóbb Szabadka majd Újvidék, de Zentán is találkozhatunk bánáti elvándo-
rolttal.

4 A településpolitika alatt itt nemcsak a terület infrasturkturális fejlődésére gondolunk, hanem az egész tárasadalom 
kulturális, gazdasági fejlődését értjük alatta. A régiók egyforma vagy közel egyforma fejlesztési politikáját a bánáti 
mindennapok embere nem tapasztalja meg.
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Borbalana5 francia kutatók fel is fedték a francia társadalom történelme folyamán ezt a kapcsolatot, 
amely az inas-mester viszonyán alapult (COORDONNÉ PAR HALPERN–RUANO-BORBALANA 
2009)6. Sokak szerint ez a „mesterségtanulás” egyfajta bevezetés volt a társadalmi értékek elsajátításába, 
s a fiatalok (tanulók) a mesterségképzés mellett viselkedési módot is tanultak (ibid). Az egyház már a 
17. században bevezette a felnőttekhez való felzárkóztatás rituáléját az elsőáldozás (a katolikus egyház 
a bérmálkozást helyezi erre a posztra a szerző megj.) eseményével, amellyel esélyt kaptak a 12–14 éves 
korú gyermekek, hogy közelebb kerüljenek a felnőttekhez (COORDONNÉ PAR HALPERN–RUANO-
BORBALANA 2009). Majd ehhez társul a katonai behívó, amit 1798-ban egész Európa bevezet (kivéve 
Nagybritanniát), s amellyel elejét vesszi a „férfivá válás” időszaka (COORDONNÉ PAR HALPERN–
RUANO-BORBALANA 2009)7. A kötelező általános iskola bevezetésével Franciaországban (1833-ban) 
megkezdődött a fiatal adolensek besorolása abba a rendszerbe, amelyet az állam kiszabott rájuk, s amellyel 
egyidejűleg felügyelni is tudott rájuk (COORDONNÉ PAR HALPERN–RUANO-BORBALANA 2009: 
210). A fiatalok „kordában” tartása nem volt ismertelen a világtörténelemben sem, hiszen az ógörög 
filozófusok által kidolgozott nevelési és oktatási rendszer is ezt bizonyítja. Visszakanyarodva a magyar 
népterületre, a néprajz is számos megkülönböztetést jegyezett fel az évtizedek hosszú során a fiatalok 
kárára, amelynek nyúlványai még a múlt század ötvenes–hatvanas éveiben is fellelhetők. Bánát egyes 
falvaiban megfigyelhető volt, hogy a 19. század végén, és még a 20. század elején is akadtak települések, 
ahol a gyerekek nem étkeztek egy asztalnál a szülőkkel. A fiatallá (felnőtt-fiatallá) válás első jele az volt, 
hogy a felnőttek asztalához ülhetettek, hogy a fiúviseletben a rövidnadrágot fölváltotta a generációk 
által agyonviselt, a használattól kikopott, de mégis sokat jelentő hosszúnadrág. 

A fiatalokkal kapcsolatos fogalmak és definícók általában a biológiai határokat helyezik előtérbe 
(nagykorúság – 18. év, majd a várható iskoláztatási korhatár a 25–26. életév). Ebből kifolyólag nevez-
zük őket hol ifjaknak, hol fiataloknak, hol adolensenknek, ifjú nemzedéknek stb. A mi esetünkben a 
fiatalok elnevezést tekintjük helyénvalónak. Kutatásunk alanyai a 15–19 éves korosztály. Ez volna az az 
időszak, amikor a 15 éves válaszút elé került. Ez az első legnagyobb megméretettés (a fölvételi vizsga, a 
napjainkban újra bevezetett kisérettségi) ideje, majd, a középiskolai tanulmányait befejezve dönt arról, 
hogy munkakeresővé válik-e vagy továbbtanul. A „fiatalok” fogalom azért is találóbb, mert mentes 
minden politikai konnotációtól, és elismeri, hogy egy olyan életciklusról beszélünk, amely átmenetet 
képez a gyermekkortól a felnőttkorig (TOMANOVIĆ, IGNJATOVIĆ 2004). Ez az átmenet fölöttébb 
sok útvesztővel és nehézségekkel jár, amit a fiatal, ha csak magára, illetve a baráti körére támaszkodhat, 
nemigen tud „sérülésmentesen” megélni. 

Ha a fiatalokról beszélünk, akkor szinte akaratlanul is fölvetődik irányukban az az elvárás, hogy 
megfelelő értékeket sajátítsanak el és adjanak majd tovább. Az értékek fogalmának meghatározása sok 
kételkedésre is ad lehetőséget, hisz különböző embereknek különbözik az értékrendje, de az életcélja, 
az életstílusa, a létezésről alkotott képe is (ČOKORILO 2003). Ebből kifolyólag nehéz lenne általában 
véve definiálni, hogy mi az értékes, mi nem (illetve egy újabb tanulmányt igényelne), egy szempontot 
kivéve, hogy az értékrend ne ütközzön az alapvető emberi vagy alkotmányos jogokkal. 

Ha az értékekről beszélünk általában, akkor szinte kikerülhetetlen a személyiséggel való foglal-
kozás (mint ahogyan azt a pszichológia is tanítja), ezért értékeknek nevezzük az értelmet, a fizikai 
jellemet (szépség, egészség, erő) valamint az ideálok, az irodalom, a természet és a környezet, a sport 
utáni érdeklődést (ČOKORILO 2003). Az értékeket azonban leginkább a személyiség önmegvalósítá-

5 Coordonné par Catherine HALPERN–Jean-Claude RUANO-BORBALANA. Identitet. Beograd, Clio, 2009. 207.
6 Az inas-mester kapcsolat nemcsak a szakma elsajátítását jelentette. Az inas egyéb ház körüli munkát is elvégzett, még 

a mester nejét is elkísérte templomba, boltba stb.
7 Meg kell jegyezni, hogy Vajdaságban is felismerhető a „férfivá válás” időszaka, amikor a köznyelvben élő „majd a 

katonaság embert csinál belőle” mondat azt értelmezte, hogy a katonaköteles fiúk, sok mindent elsajátítottak a szolgá-
lat ideje alatt: megtanultak gombot felvarrni, cipőt és illemhelyet takarítani, parancsot teljesíteni, egyszóval mindent, 
amit otthon nem, vagy ritkán tettek.
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sában kell keresni. Az értékrend és a személyiség szoros kapcsolatban van (ČOKORILO 2003), ami azt 
jeletni, hogy leginkább olyan értékeket helyezünk előtérbe, amilyen értékrendet mi magunk képezünk. 
Így van ez a mi esetünkben is a fiatalokkal és azok hozzáállásával azokhoz az értékekhez, amelyeket a 
fönti sorokban megemlítettünk. 

„Iskola, iskola, ki a csoda jár oda?” 
 (Gyurkovics Tibor: Iskola-nyitogató)

Amikor a fiatalokról beszélünk, legelőbb az iskola, az iskolák felé tekintgetünk, hatalmas elvárása- 
ink vannak e tekintetben, s hajlamosak vagyunk minden tévedést és félrecsúszást, amelyet a fiatal iskolai 
tanulmányai során megtapasztal, a számlájára írni. A 19. század kezdetén már világos volt, hogy a fiatalok 
általános iskolai végzettség nélkül nem tudnak beilleszkedni a társadalmi rendszerbe, de az államhoz való 
kötődés, valamint a tudomány iránti érdeklődés és annak fejlesztése sem alakul ki náluk. (IKOR 1972). 
Ezért volt szükség arra, hogy az általános iskolai oktatást mihamarabb kötelezővé tegyék. Ma már az 
iskola szerves része minden egészséges8 gyermek életének, szinte minden társadalomban, s mélyen kihat 
a mentális és pszichoszociális fejlődésére is (BOJANIN 1991).9 Az iskola fogalma a két legrégibb tradí-
ción alapszik. Az első, a régebbi az időszámításunk előtti időszakra vezethető vissza, amikor még nem 
ismerték a nyomtatott könyvet, a kézzel írott könyvek pedig nagyon drágák és nehezen hozzáférhetőek 
voltak a kisszámú tanulni vágyó számára. A másik pedagógiai hagyomány a reformációból maradt ránk, 
amikor a legfontosabb dolgok fejből tanulása/tanítása volt előtérben (JORGENSEN 1977). Ez a rend-
szer a mai napig is életképes, generációk csiszolgatták, szépítgették, foltozgatták, s manapság is alkal-
mazzák annak ellenére, hogy az előfeltételek megváltoztak (JORGENSEN 1977). Ezek szerint kialakult 
egy állandó diák–tanár viszony, amely egy természetes közegben, a tanulni vágyók és a tanítani óhajtók 
köréből áll össze10. A felnőtté vállás bonyolult útvesztőiben a tanárra hárul a legnagyobb felelősség. 

Az iskolarendszerrel, tanárokkal szembeni elégedetlenség, amely számos alkalommal megnyilvánul 
fiataljaink körében, generációról generációra átvetítődik, az elégedetlenség szinte „apáról-fiúra” száll, 
nemzedékek sokasága egy és ugyanaz problémákba ütközik. Sok esetben egyik fél sem tanul az előtte 
járó generációk hibáiból, sem a szülő, sem pedig a tanár, s évtizedek hosszú során mindig, illetve majd-
nem mindig egy és ugyanaz a probléma merül fel. Az ok kézzelfogható és megmagyarázható, a prob-
léma megoldható. A diák, a fiatal, a fokozatos felnőttéválás alkalmával, a nagybetűs élet útvesztőiben 
inkább „beszélgetőtársat keres” a „megértőt” és az „egyetértőt” (BOJANIN 1990), mintsem értelemszerű 
megnyilatkozásokat, érveléseket, amelyekkel a tanár, a pedagógus vagy a szülő tud szolgálni. Fiataljaink 
sorsáért mindannyian felelősek vagyunk, ezért mihamarabb javítani kellene az életminőségükön. Mivel 
ez az életminőség a fiatal szempontjából csakis az iskolarendszer tükrében jut kifejezésre, a társada-
lomnak mind nagyobb hansúlyt kell fektetnie a tanár- és a nevelőképzésre (a leendő tanárok, nevelők 
önmegismerésének a folyamatára) (BOJANIN 1990). A legtöbb, amit egy igazi tanár, pedagógus, nevelő 

8 Habár az elmúlt évtizedben mind nagyobb hangsúlyt fektett a rendszer a sérült és beteg gyermekekkel való foglalko-
zásra, többek között az iskolai rendszerbe való bekapcsolódásra (az ún. inklúzióra).

9 Ezért is foglalkozunk a tanulmányban bővebben az iskolával mint intézményel, hisz a kutatás alanyai is iskolások voltak.
10 Azzal a feltétellel, hogy a tanár valóban elhívatott a szakma irányába, hogy igazán tanári pályát is akart választani, nem 

azért lett tanár, mert másik egyetemre nem jutott volna be, s nem azért tanít, mert máshol nem jutott volna álláshoz. 
S. Bojanin Az iskola mint betegség c. könyvében (1990, 146) erről igy vélekedik „.amikor a tanárok az iskolát csupán 
kenyérkereső lehetőségként élik meg.., amikor keserűséggel végzik munkafeladataikat, emocionálisan felkészületlenül 
kapcsolódnak be... akkor a saját hivatásuk karikatúrává válnak... így motiválatlanul, sértődötten és érzékenyek alakít-
ják sok-sok fiatal sorsát. Ezek a tanárok az igazságtalanságot ott is megélik, ahol az valójában nincs... saját személyes 
gondjaikat átviszik a diákokkal és a szülőkkel való viszonyra. Végső eredményként senki sem elégedett, holott, ha 
az emberekkel való komunikáció legújabb eredményeit alaklmaznák, fölfednék egymásban az embert és a barátot” 
(szabad fordítás, a szerző megjegyzése).
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tehet az az, hogy a feladatot tanáccsá, szuggesztióvá formálja. A diák így megőrizhetőnek véli függet-
lenséget, „láthatatlanul” folyik az oktatás (BOJANIN 1990).11 A kibontakozás, az önbizalomfejlesztés 
elősegítésének nemes példája ez.

Mosse Jorgensen „Az iskola, amelyet a diákok alapítottak” (szabad fordítás, a szerző megj.) c. művé-
ben több alkalommal is föltette a kérdést, „mi az iskola?”, s megpróbált rá választ is adni: „hely, ahol a 
fiatalok, diákok tanulnak?”, „hely, ahol egymástól tanulnak az emberek ?” vagy a „tapasztalat racionális 
átadása”? (JORGENSEN 1977).. Az örök kétely azonban megmarad: ki az, aki megmondja, hogy mi a 
racionális tapasztalat, és milyen mértékben történhet meg az átadása, hogy a fiatalok alkotó-és gondol-
kodóképességét is fejlessze?

A fiatalok régen és ma
A valamikori Jugoszlávia munkaakcióval épült útjai, amelyeket az akkori „ifjúság” ezrei építettek, 

mára már járhatatlanok, többnyire eltűntek, új utakat építettek rájuk, épp úgy, mint a munkaakció kifeje-
zés is. Helyette divatos lett a volontőr, az önkéntes kifejezés, amely helyettesíti a szót, de a tevékenység és 
a cél, ami végett ez újra megjelent, ugyanaz maradt. Ez nem más, mint a jól bevált tapasztalat: tömegesen 
bevonni a fiatalokat azokba a „projektekbe”, amelyeken keresztül hozzájárulnának a szűkebb és tágabb 
környezetük építéséhez, kialakításához, szépítéséhez. Egy szerbiai kutatás alkalmával a kutatók arra az 
eredményre jutottak, hogy „a fiatalok aktívak lennének, de nem tudják, hol és hogyan”12. A modern kor 
nem ötleteket, határozottságot és tettrekészséget eredményezett, hanem fásulttá és érdektelenné tette 
fiataljaink nagyobb részét. A többségből kivesztek az ötletek, a kezdeményezések, a „fiatalos lendület” 
és a tenniakarás. A tettre készek túl kevesen vannak ahhoz, hogy látható eredményt érjenek el. Próbál-
kozások természetesen vannak, vannak kivételek is, akik itt-ott sikereket könyvelhetnek el, de ez nem 
elég ahhoz, hogy az egész társadalomban látható eredményt lehessen felmutatni. 

Talán sohasem foglalkoztak/foglalkoztunk ennyit a fiatalokkal, mint manapság, éveket, napokat 
szentelnek a fiataloknak, amelyeken nagyobb figyelmet kapnak, többet beszélnek róluk, de minden 
ilyen ünneplés után az élet lassan visszakerül a régi kerékvágásba, s a régi gondokkal küzdő fiatal a „sok 
bába között elvész a gyerek„ alapon munkanélküli, későn házasodik, vagy nem házasodik, mindinkább 
külföld felé kacsingatva előbb-utóbb elvándorol.13 

Egy kis földrajz
Vajdaság Bánát14, Bácska és Szeremség régiókra van felosztva, majd ezen belül, minden egyes régió 

még egy jó egynéhány körzetet karol fel. 

11 Az individuális tanítás alatt a tanítás folyamatához való egyéni hozzáállást kell értelmezni (S. Bojanin, 1990: 24) amely-
nek értelmében nem kellenne minden diáknak, adottságától függetlenül pl. kötélre mászni vagy éppen kosarazni.

12 www.omladina.info/wrappers/akcioni_plan/mad/mad_07.html
13 Nagybecskerekről az elmúlt hat hónapban 4 fiatal vándorolt ki külföldre – mindörökre.
14 Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, „Anyaország vagy anyanemzet? Újra kell fogalmaz-

ni a nemzetstratégiát” c. írásában a következőket írja: „A trianoni szindrómával kapcsolatos érzelmi túlfűtöttségnek 
természetesen vannak más irracionális tünetei is. (Például: mivel azt hiszszük, a Délvidék és délvidéki szó használatával 
tiltakozunk Trianon ellen, nem vagyunk hajlandóak tudomásul venni, hogy a Délvidék és a Vajdaság egyformán egy 
földrajzi térség magyar neve, de ez a két név nem ugyanarra a térségre vonatkozik. Pedig most már az ésszerű, a törté-
nelmi hagyományokra érzékeny magyar nacionalizmus is a segítségünkre siet, azzal, hogy a „Délvidék vajdasági részét” 
emlegeti. Újabban a történelmi Bánát szerbiai részét a romániai Bánságtól megkülönböztető Bánát helyett is kezdjük a 
Bánság nevet használni. Holott a Bánát ezeréves magyar név, egyetlen földrajzi nevünk, amelyet a szerbek is átvették, a 
Bánság nevet pedig még a XIX. század magyar történészei is gyűlölettel emlegették, mint Bécs magyar hagyományokat 
lábbal tipró önkényének a bizonyítékát, közben természetesnek vesszük a tisztán szerb Bácska névnek a használatát.)…” 
www.vmtt.org.rs/mtn2009/Balint.pdf
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Bánát a következő régiókat foglalja magába:

Ami a nemzeti összetételt illeti, a Központi Statisztikai Hivatal még mindig csak részleges adatok-
kal rendelkezik (2011-es népszámlálás) mindaddig, amíg nem dolgozzák föl a lakosság nemzeti össze-
tételét15 (csak 2012 őszére ígérik), ezért nem tudunk pontos adatokkal szolgálni. 

15 A lakosság száma Észak-Bánátban 151 382 fő (146 690 lett összeírva), Dél-Bánátban 303 541 (291 327 lett összeírva), 
Közép-Bánátban pedig 193 389 lakos (186 859 lett összeírva). Nem pontos adatok, becslések szerint összesen 648 312 
(vagy 624 876) lakos van Bánátban. Hogy ebből hány ember vallotta magát magyarnak, arról még nincs adatunk.

1. ábra: Vajdaság térképe 2. ábra: Bánát térképe 

3. ábra.
Észak-Bánát, Közép-Bánát 

és Dél-Bánát térképe
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A magyar diákok Bánátban
Az általános iskolákról szóló törvény (HIV. LAP SZ. K 72 szám 2009) 9. szakasza értelmében az 

általános oktatás megvalósulhat szerb nyelven, a nemzeti kisebbségek számára pedig anyanyelvükön is. 
Azok számára, akik nem anyanyelvükön tanulnak, a jogszabály szavatolja az anyanyelvápolást. Ebből 
kifolyólag a legfrissebb adatok szerint 2011/2012-ben Bánátban a magyar diákok száma a következő-
képpen alakult16:

1. táblázat. Az általános iskola végzős és a középiskolák magyar diákjainak a száma Bánátban

A táblázat azt mutatja, hogy 923 nyolcadikos, végzős magyar diák van az általános iskolában, a 
középiskolákban pedig, mind a négy éven, összesen 2649 magyar diák tanul az anyanyelvén. Ez a táblá-
zat azért is fontos, mert kutatásunk alanyai a végzős általános iskolások (nyolcadikosok) valamint egyes 
középiskolák diákjai osztályoktól függetlenül. 

A kutatás
A kutatás azzal a hipotézissel indult, hogy mutatkozik-e kapcsolat a magyarországi, szerbiai majd 

a vajdasági kutatás között. Elméleti hátterét a ma is érvényben lévő oktatási törvények és szabályzatok, 
megállopodási egyezmények képezik. A kutatás azzal a céllal indult útjára, hogy megfelelő programok-
kal javítsunk a bánáti fiatalok helyzetén. A kutatás várható eredménye, hogy igazolja azt a feltételezést, 
miszerint megfelelő programmal, hozzáállással és tudatos nevelési módszerekkel hozzájárulhatunk egy 
új, egészséges nemzedék kineveléséhez. 

16 A Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségek Titkárságának tajékoztatója alapján. Újvidék, 2011.

Általános iskolák Végzős diákok száma 
2011/2012 iskolaévben

Össz. közép. száma 
a 2011/2012-es iskolaévben17

Zenta 205 1038

Ada 136 450

Törökkanizsa 25 146

Magyarkanizsa 238 456

Csóka 65 116

Nagybecskerek 92 443

Begaszentgyörgy 37 –

Pancsova 5 –

Kikinda 36 –

Antalfalva 12 –

Kevevára 20 –

Magyarcsernye 15 –

Zichyfalva 5 –

Törökbecse 32 –

Összesen  923 2649
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A tanulmány része egy önkitöltős kérdőíves fölmérés, amely a a következő témaköröket foglalja 
magában: az első a szülő–gyermek kapcsolat; a második az iskola, tanár–diák viszony; a harmadik a 
közösségbe való bekapcsolódás és a jövőkép. 

A vizsgált mintákat a bánáti városok, falvak alap- és középfokú oktatási intézményeiben tanuló 
15–19 éves korcsoporttól kaptuk. 

Választásunk az általános iskola végzős diákjaira esett, akik ebben az iskolaévben először vizsgáz-
nak ún. kisérettségi útján, ami azt jelenti, hogy az oktatási rendszer (értsd törvény) föltételezi róluk azt 
az éretttségi szintet, amellyel rendelkezniük kell, hogy elindulhassanak egy olyan úton, amely a jövő-
jüket fogja meghatározni. 

Sajnos, az idősebb ifjakat (19–28 éveseket) a kutatás már nem karolta föl. Ennek több oka is van, 
az első és a legfontosabb az, hogy azok a fiatalok, akik továbbtanulnak, szétszélednek szerte a Vajda-
ságban, Újvidéken, Szabadkán, Belgrádban és külföldön folytatják tanulmányaikat, s így nem érhetők 
el, akik pedig már dolgoznak, nem fedhetők föl.17 Föltételezzük, hogy a kimaradt korcsoport adatai, a 
fent említett városokban/egyetemeken végzett kutatások eredményeit gazdagítják majd. 

A kérdőív névtelen, ami biztosítja a diszkréciót, és nagyobb teret ad az őszinteségnek, amelyre 
fölöttéb szükség volt a teljes helyzetkép feltárásához. 

A felmérés kiterjedt Bánát általános és középiskoláira, mégpedig: a nagybecskereki általános isko-
lára (15), a szentmihályi kihelyezett tagozatra (10), a muzslyai (24), a tordai (19), a magyarittabéi álta-
lános iskolára (13), a magyarcsernyei (14), a székelykevei (17), a torontálvásárhelyi (10), az oroszlámosi 
(6), és a törökkanizsai18 általános iskolákra (18) valamint a nagybecskereki egészségügyi középisko-
lára (I. osztály: 29, II. osztály: 28, III. osztály: 28, IV. osztály: 25), a nagybecskereki elektrotechnikai 
középiskolára (I. osztály: 12, II. osztály: 12 ), a törökkanizsai Gimnázium (18) és szakközépiskola (17), 
a csókai átalános iskola (20) és a vegyészeti–élelmiszeripari középiskola (38) tanulóira. Összesen N = 
363 diákot kérdeztünk meg. 

A kérdőív önkitöltős jellegéből következett, hogy alapegységként az iskolai osztály szerepel. A ta- 
nulók osztályfőnöki órán töltötték ki az űrlapot.

A fölmérés a következő témaköröket foglalta magába:
I. témakör. Gyermek–szülő kapcsolat. Arra kerestük a válaszokat, hogy a tanulók mikor 

vannak együtt a szüleikkel (gondnokaikkal), munkaviszonyban vannak-e a szülők, miről 
beszélgetnek, mennyire veszi ki a részét a házimunkából a gyerek, szigorúak-e a szülők, 
milyen lakáskörülmények között él a fiatal, foglalkozik-e sporttal, olvas-e szépirodalmat, 
példát mutatnak-e a szülők az olvasás terén, bizalmas-e a kapcsolatuk, mennyire önállóak 
fiataljaink az öltözködés, a hajvieslet terén, kikkel barátkoznak. 

II. témakör. Diák–iskola–tanár kapcsolat. Arra szerettünk volna feleletet kapni, hogyan válasz- 
tanak iskolát a fiatalok, elégedettek-e a tantervvel, igazságosaknak tartják-e tanáraikat, me- 
lyek a kedvenc tantárgyak, milyen a kedvenc tanár profilja. A témakört egy osztályzattal lehe-
tett lezárni (1–5-ig terjedő értékskálával minősítették tanáraik munkáját, képességeit).

III. témakör. A közösségbe való bekapcsolódás lehetőségei, jövőkép. A kutatás célja feltárni, 
hova jár szórakozni a tanuló, milyen a zenei ízlése, tagja-e a valamelyik civil szervezetnek, 
részt vesz-e a településén megrendezett magyar kulturális rendezvényeken, vagy egyéb 
rendezvényeken, s végül, mit változtatna a környezetében. Az utolsó kérdésnél adva volt 
a leíró, kifejtő válaszadás lehetősége. 

17 A 19 évtől idősebb korosztállyal kapcsolatos kutatás ennek a tanulmánynak a folytatása lehet.
18 Ezekben az iskolákban a bánáti származású gyerekeket kérdeztük csak, a bácskai (horgosi, kanizsai) gyerekekre nem 

terjedt ki a felmérés.
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A kutatás eredménye

4. ábra. A megkérdezettek nemi összetétele

Az 4. ábra szerint a megkérdezettek 44% -a fiú, 56 %-a pedig leány.

5. ábra. A szülők foglalkoztatottsága

Az 5. ábra azt a kérdéscsoportot próbálta felfedni, hogy milyen hatással van a szülők foglalkozta-
tottsága a szülő–gyermek kapcsolatra. A fenti ábra azt mutatja, hogy 49 %-ban mindkét szülő dolgo-
zik, 13 % -os esetben csak az anya, 33 %-os esetben csak az apa. Mindez összesen 95 %-ot tesz ki. Az 
esetek mindössze 5 %-ában egyik szülő sem dolgozik. Az ábra magyarázatához az is hozzátartozik, 
hogy a „munkaviszony” kifejezés arra is lehetőséget adott, hogy ne csak az állandó munkahelyet (ami 
állandó és rendszeres havi jövedelmmel, beteg- és nyugdíjbiztosítással jár) vegyük figyelembe, hanem 
az idénymunkára és az ideiglenes, meghatározottt munkaidőre alkalmazott személyeket is bevonhat-
tuk vizsgálódásunkba. A valós munkanélküliséget itt nem volt alkalmunk vizsgálni. Becslések szerint 
a fent említett 95%-ot nyugodtan megfelezhetjük a munkanélküliség javára, s az ábra az idénymunká-
sok, az alkalmi munkásokat is értelmezi.19 Ez az ábra még azt is megerősíti, hogy a szülők igyekeznek 
munkát vállalni, legyen az bármi, csakhogy jobb megélhetést biztosítsanak gyermeküknek, családjuk-
nak. Ezt az állítást a további ábrák is bizonyítják, midőn arra keresünk választ, elégedettek-e fiataljaink 
a lakáskörülményeikkel. 

19 Természetesen a fiatalok előtt nem mindig világos szüleik foglalkozásának a jogalapja. A fiatal részére az a fontos, 
hogy a szülők eljárnak dolgozni, és jövedelemre tesznek szert.
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6. ábra. A lakáskörülményekkel való elégedettség

A fiatalok magas százaléka, mintegy 88 %-a elégedett a lakáskörülményeivel. A megmaradt 12 %-os 
elégedetlenség nemcsak a külön szoba hiányból, hanem a lakhatási, komfort-körülményekből (szebb 
ház, jobb bútorzat, fürdőszoba stb.) is ered.20

7. ábra. A külön szoba

A 7. ábra Van-e külön szobád? kérdésével arra kerestem a választ, hogy fiataljaink rendelkeznek-e 
olyan életterülettel, ahova a nap bármely szakaszában visszavonulhatnak. 

A megkérdezettek nagy hányadának (65 %) van saját szobája, a tanulók 30%-a a testvérével osztja 
meg életterét, a fiatalok mintegy 5%-ának nincs külön szobája. Ezek az esetek a legszegényebb rétegek 
közé tartoznak, a konyhában, vagy a szülőkkel együtt alszanak. Ez az 5% egybevág a 2. ábra adataival, 
ahol a szülők 5%-a nem dolgozik.

8. ábra. A közös együttlétek mintái

20 Sok esetben a fiatalok maguk írták oda elégedetlenségük okát, amelyből kifolyólag megállapítható, hogy nem az alap-
vető lakhatási körülményekre panaszkodnak, inkább a komfort és a divat utáni igény merült fel.
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Az 8. ábra arra a kérdésre kívánt választ adni, hogy fiataljaink mikor vannak együtt szüleikkel. 
Annak ellenére, hogy a szülők magas százaléka (95 %) valamilyen megélhetési lehetőség után nézett, a 
megkérdezettek mintegy 9 %-a ritkán van a szülőkkel. A diákok 37 %-a napközben látja szüleit. Fiatal-
jaink 26 %-a (a kollégiumok bentlakói) jelezték, hogy sűrűn vannak közös programok (20 %-a az esti 
órákban, 8 %-a hétvégeken). 

9. ábra. A beszélgetések témái

A 9. ábra az 5. ábra tükrében magyarázható, hiszen a magas, 95 %-os szülői elfoglaltság eredmé-
nyét mutatja. A fiatalok 16 %-a beszélget szüleivel a tanárokról, a tanulási nehézségekről és a jövőről. 
A szülőknek mindössze 17 %-a ismeri gyermekük baráti körét, s csak 12 %-a beszélget az egészségügyi 
problémáiról. Az alkohollal összefüggő gondokat a fiatalok 8 %-a osztja meg szüleivel. A megkérdezet-
tek 5 %-a már beszélgetett szüleivel a kábítószer káros hatásáról. A szexualitásról történő beszélgetés 
már mintegy 4 %-ban jelenik meg, ami azt jelenti, hogy lányok és fiúk egyaránt beszélgetnek szüleik-
kel a szexről, s általában a nem kívánt terhesség megelőzésén van a hangsúly. A fiatalok 4 %-a beszél-
get otthon a gazdasági válságról. A legalacsonyabb százalékot a politikáról történő beszélgetés mutatja 
(mindössze 2 %). 

10. ábra. A fiatalok hozzállása a házimunkához

A 10. ábra azt prezentálja, hogy a diákok, fiataljaink 97 %-a segít szüleinek a házimunkában, s szin- 
te mindenben, amire a szülő megkéri. Mindössze 3 % nem teszi ezt. A következő kérdés: Ha nem, miért 
nem? Többnyire azt a választ kapjuk, hogy „nem kértek meg rá”, „minek, ők mindent megcsinálnak”, 
„nincs rá időm, sokat tanulok”. 
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11. ábra. A szülői szigor (a fiatalok szemszögéből)

A 11. ábra arra a kérdésre összpontosított, hogy szigorúak-e a szülők. Szinte biztatóan hat az 
eredmény, hiszen a szülők 74 %-a föl tudja mérni, mikor kell szigorúnak lenniük, s mikor nem, ezért 
a válasz az alkalomtól függ. A megkérdezettek 23 %-a gondolja úgy, hogy szülei nem szigorúak, 3 %- a 
pedig, hogy igen. 

12. ábra. A fiatalok és a sport

A 12. ábra lesújtó eredményt mutat. Fiataljaink magas százaléka, mindegy 46 %-a nem foglalkozik 
sporttal, 25 %-a hetente jár edzésre, 29%-a ritkán edz. Ezek a mutatók összefüggésbe hozhatók azokkal 
az adatokkal, amelyek szerint fiataljaink legikább a sportpályákat hiányolják környezetükben. 

13. ábra. Az olvasás21 gyakorisága a fiataloknál…

A 13. ábra azt szemlélteti, hogy a fiatalok 51 %-a ritkán olvas, 43 %-a csak házi olvasmányt, s csak 
6 %-a olvas sokat. Ebből azt a következtetés vonhatjuk le, hogy a házi olvasmányokat sem olvassa el 
mindenki, hanem csak a tanulók 43 %-a. A 11. ábra szorosan kapcsolódik ehhez, hiszen azzal a céllal 
tettük fel a kérdést, hogy megfigyeljük, milyen példaképet nyújt a szülő a gyermekének. 

21 Az „olvasás” alatt a szépirodalmi műveket értettük. 
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 14. ábra. ...és szüleiknél

A 14. ábra arról tanúskodik, hogy sajnos, a szülők 44 %-a nem olvas, 37 %-a ritkán, 19 %-ának 
pedig egyáltalán nem kerül könyv a kezébe. 

15. ábra. A problémák megoldásának a lehetőségei

A 15. ábra arról árulkodik, hogy milyen a bizalom a gyermek és a szülő kapcsolatában. Egy esetle-
ges probléma kapcsán a megkérdezettek 53 %-a fordulna a szüleihez, 27 %-a barátjaival tárgyalja meg 
a dolgokat, 17 %-a testvérével is megbeszéli a gondjait (kb. ennyi diáknak van testvére is). Az intézmé-
nyekhez való fordulás (gyermekambulancia, pszichológus) nem jellemző, az egyház és a tanárok iránti 
bizalom szintén elenyésző (1 %). 

16. ábra. Az önállóság mintái a hajviselet,…
 
A 16. ábra azt jelzi, hogy fiataljaink mennyire döntenek szabadon hajviseletük tekintetében. A 

vizsgált minta alapján a megkérdezettek 63 %-a maga dönt, 19 %-a követi a divatot, 16 %-a szüleivel 
közösen tárgyalja meg, s mindössze 2 %-a vallotta azt, hogy a szülők határozzák meg hajviseletét. 
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17. ábra ...a ruházat,…

A 17. ábra adatainak értelmében a ruházat megválasztásában fiataljaink 59 %-a önálló, 25 %-a kísé-
ri a divatot, 15 %-a megbeszéli a szüleivel, mit vegyen fel, s mindössze 1 %-a felelt úgy, hogy a szülők 
határozzák meg, milyen ruhában járjon. 

18. ábra ...a kimenő... és a… 

A 18. ábra arra a kérdésre kereste a választ, meddig van a kimenő. A megkérdezettek 48 %-a a 
szülőkkel együtt tárgyalja meg a kimenőt, 27 %-a maga dönt arról, hogy meddig marad ki, 21%-ának 
a szülő dönti el a kimenő időtartalmát, s mindössze 4%-a divatozik ebben a kérdésben is. 

 

19. ábra ...barátok megválasztása terén

 A 19. ábra szerint a fiatalok 90 %-a maga dönt arról, kikkel társalog, 8 %-a beavatja a szüleit is 
ennek a problémának a megoldásába, esetleg megfogadja a szülői tanácsot, 1%-a követi a divatot, a 
megkérdezettek 1%-a esetében pedig a szülők döntenek erről.

A második kérdéscsoport a következő kérdésekre kereste a választ: iskoládat hogyan választottad/
választod majd, elégedett vagy-e a tantervvel, igazságosak-e a tanárok, melyek a kedvenc tantárgyak, 
és kik a kedvenc tanárok. 
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20. ábra. Az iskolaválasztás lehetősége

A 20. ábra a fiatalok önálló döntéshozataláról ad képet. Ezek szerint a vizsgált alanyok 66 %-a egye-
dül válaszotta az iskolát, 30 %-ának szülei ajánlották, 2 %-a az iskolai hirdetés alapján, 1 %-a a barátok 
unszolására iratkozott a kiválasztott iskolába, s úgyszintén 1%-a egyéb helyekről tájékozott.

21. ábra. Elégedetettség a tantervvel

A fiatalok 54 %-a elégedett a tantervvel, 46 %-a nem. A kérdés megengedett egy leírást is az elége-
detlenek számára. Az elégedetlenség megindoklásában az élen jár a „fölösleges dolgokat tanulnak”, „zsúfolt 
az órarend”, „sok ellenőrző egy nap”, „sokat kérnek a tanárok”, „elavult programok alapján tanulnak”. 
Csak néhány fiatal jelezte, hogy „nem kell a kémia és a fizika” tantárgy (mindössze 4 diák), és egy diák 
írta csak be, hogy nem szeret iskolába járni. 

22. ábra. A tanárok igazságossága

A 22. ábra arra a kérdésre ad választ, hogy igazságosak-e a tanárok, természetesen a diákok szem-
szögéből. A fiatalok 70 %-a úgy gondolja, hogy csak részben, 19 %-a igennel válaszolt, 11 %-a pedig 
nemmel. A kérdés tartalmazott egy kihívást is, a diákok leosztályozhatták tanáraikat. A tanulók szem-
szögéből a tanárok csak a 3,3-as átlagot érdemelték ki. 

A kedvenc tantárgyak és a kedvenc tanárok kérdésköre a minősítés sorrendjében így alakult: 
1. torna
2. rajz
3. biológia
4. történelem

5. angol
6. zene
7. szerb
8. földrajz

9. szaktantárgyak
10. matek
11. műszaki
12. informatika

13. magyar
14. német
15. fizika és 
16. hittan.
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23. ábra. Szórakozási lehetőségek

A 23. ábra arra a kérdésre összpontosított, hova járnak szórakozni a bánáti fiatalok. Megfigyelhető, 
hogy fiataljaink 51 %-a tölti szabad idejét a kortársaival, 20%-a a megkérdezetteknek tagja valamilyen 
művelődési vagy civil szervezetnek, s a szórakozási lehetőségeket is ott keresik, 19%-a a kávézókba jár. 
A kistelepüléseken még mindig nagy szerepet játszik az utca, ahol meghatározott időben összegyűlnek 
a fiatalok. Fiataljaink 9%-a az utcán szórakozik. Mindössze 1 % nem válaszolt erre a kérdésre. 

24. ábra. Zenei ízlések mintái

A 24. ábra a fiatalok zenei ízlését térképezi föl. A megkérdezettek 26 %-a hallgat technozenét, 19 
%-a popzene mellett szórakozik, 17 %-a hallgat house-t, 11 %-a electrozenét, 7 %-a punk-rockot, 6 %-a 
hungarista, 1 %-a emo, 2 %-a hard-dance mellett lazít, 2 %-a black-metalt, 1 %-a death-metalt, 1 %-a 
punkot, 3 %-a muskátlizenét hallgat szívesen. Az egyéb zenehallgatás alatt a szerb „újstílusú” népzenét 
(novokomponove narodne pesme) tüntettük föl, amelynek hallgatósága elenyésző százalékot tesz ki. 

25. ábra. A civil szervezetek tagságának mintái

Arra a kérdésre, hogy tagja-e valamilyen civil szervezetnek, a fiatalok 71 %-a nemmel, 29 %-a 
igennel válaszolt. A nem válasz megindoklása legtöbb esetben „mert nem”, „nem érdekel”, „mert nincs 
olyan, ami engem érdekel”, vagy “mert nincs időm”, s egy pár válaszadó azt is odaírta a felelet helyett, 
hogy “azt sem tudom, mi az”. 
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26. ábra. A magyar rendezvényeken való részvétel mintái

A 26. ábra azt jelzi, hogy fiataljaink 48 %-a megjelenik a település magyar rendezvényein. 21 %-a 
nem, 31 %-a pedig csak időről-időre. 

 27. ábra. Az egyébb kultúrális rendezvényeken való részvétel mintái

A 27. ábra arról árulkodik, hogy a megkérdezettek 55 %-a jelen van a településén rendezett egyéb 
műsorokon, 35 %-a csak időről-időre jelenik meg, mindössze 10 %-a marad távol. 

A III. kérdéscsoportot az a kérdés zárta, hogy mit változtatna a környezetében. A válaszadás módja 
a leírás. A diákok általában a környezet szennyezettségére tettek megjegyzést, hiányolták a szemeteseket, 
elítélték a szemetelést, továbbá a szórakozóhelyek és a sportpályák hiányát is szembetűnőnek találták. 
Mindez azt jelenti, hogy kellőképpen tudatosították bennük a környezetvédelem fontosságát, s a példa, 
amilyen módon ezt elérte az oktatási és nevelési rendszer, megszívlelendő. 

Konklúzió
A civilizált társadalmakban az ember egyik fő feladata a kulturális javak megteremtése. A fiatalok 

hozzájárulása ehhez már csak azért is fontos, mert ahhoz a korosztályhoz tartoznak, amelynek az élet-
ereje, ötletessége, kitartása a legmagasabb szinten van. A tanulmány által olyan eredményt kaptunk, 
amely fölöttéb elgondolkodtató, s arra készteti a kutatót, hogy átlátva fiataljaink helyzetét, gondolko-
dásmódját, problémáikat, megmagyarázza és értelmezze a kialakult helyzetet, s a felmerülő problémák 
megoldására orvoslást keressen. A kutatás célcsoportját a bánáti oktatási intézményekben tanuló, 15–19 
év közötti fiatalok (az általános iskolák nyolcadikosai és a középiskolák diákjai) alkották. A kérdőívek 
segítségével felfedtük, hogy a bánáti szülők nagy hányada dolgozik, s igyekszik biztos jövőt, elfogadható 
lakáskörülményeket biztosítani gyermeke számára. Ebben a nagy igyekezetben, az anyagiak hajszolásá-
ban meggyengült a szülő–gyermek kommunikáció, csökkent a bizalmas beszélgetések száma. Nagyon 
kevés szülő ismeri gyermeke barátját, illetve tartja számon, kivel barátkozik. Kevesen beszélgetnek 
gyermekükkel az iskolai problémákról, a tanárokról, a gazdasági válságról, de még kevesebben intim 
életükről és a politikáról. Ez azért is veszélyes, mivel ezek a fiatalok a legérzékenyebb korban vannak, 
szükség volna arra, hogy tájékozódjanak mind a gazdasági, mind a politikai viszonyokról. A politiká-
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ban járatlan fiatal könnyen manipulálható, s könnyebben esik áldozatul olyan politikai irányzatoknak, 
amelyek szélsőséges nézeteket vallanak. A kutatásban az is felismerhető, hogy a szülők sem kezdemé-
nyezik a politikáról való beszélgetést, így ez a terület szinte kimarad a komunikációból. A kérdés nem 
mélyedt bele abba, hogy miért nem beszélgetnek erről a témáról. Találgatni tudjuk csak: vagy a szülők 
sem tájékozottak, vagy pedig nem is akarnak róla beszélgetni gyermekeikkel. Biztató azonban az a 
felfedezés, hogy az esetleges súlyos problémák megoldásával fiataljaink már a szülők, testvérek felé 
fordulnak, de a baráti kör részvételi hányada sem hanyagolható el. A bizalom hiányát kimutathatjuk 
a fiatalok és a tanárok, egyéb intézmények és az egyház felé is. A vizsgált minta alapján arra a megál-
lapításra jutottunk, hogy sem a szülők, sem a nagyszülők, sőt még az egyházi személyek sem tudták 
átadni a vallási értékeket az ifjú nemzedéknek. A hitoktatás bevezetése az iskolai tanrendbe nem hozta 
meg a várt eredményt. 

Hogy hol veszett el a bizalom (ha egyáltalán volt) a tanár és a diák, az intézmények, az egyház és 
a fiatal közötti kapcsolatban, az egy másik tanulmány témája lehetne. 

Leginkább az életszínvonal és a fiatalok anyagi háttere, vásárlási ereje határozza meg a kulturális 
igényt, hisz ennek meglétében már könnyebben mozog a kulturális javak területén, hiányában pedig 
csökken, nemcsak az érdeklődési köre, hanem a kulturális szükséglete is, nem jár színházba, irodalmi 
estekre, de az olvasás igénye is leszűkült a házi olvasmányok szintjére. Ebben a szülők is „példamuta-
tók”, hisz magas hányaduk egyáltalán nem, vagy riktán olvas. Ez azzal magyarázható, hogy még a 80-as 
évek végén fölszámolták a falusi (vidéki) könyvtárakat, s vagy az iskolai könyvtárokhoz csatolták őket, 
vagy pedig egyszerűen megszűntek létezni (TÓTH-GLEMBA 1997). Ebből kifolyólag az olvasni vágyók 
kénytelenek a városokba menni, és megtalálni a kedvükre való olvasmányt. Ez pedig költségekkel jár 
(autóbusz, gépkocsi), s inkább hanyagolják. 

Fiataljaink önnállósága az öltözködésbe, a hajviseletbe, a „divatozásba” vetítődik ki, az iskolavá-
lasztás is nagymértékben a fiatal döntésén, vágyán alapszik. A szülő álláspontjának elfogadása kielégítő 
eredményt mutat a kimenő időtartamának vonatkozásában. A tantervvel és az iskolai rendszerrel csak 
minden második diák elégedett. A témakört egy osztályzattal lehetett lezárni. Az értékskálán 1–5-ig 
terjedő osztályzatokat lehetett bekarikázni. Az „érdemjegyek” a tanárok szakmai tudását, munkáját, 
képességeit értékelték. Az értékelés átlageredménye 3,3. Elgondolkodtató és megszívlelendő jelzés ez 
a tanügyi munkások és az egyéb, tanüggyel kapcsolatos szférák számára. A kedvenc tanárok és tantár-
gyak lajstroma sem kecsegtető. Várakozásunktól eltérően nem azok a tantárgyak és tanárok a legked-
veltebbek, amelyek/akik a nemzeti identitásunkba vetett hitet erősítik, gyarapítják, hanem inkább az 
általános tantárgyak (pl. a torna, a rajz stb.) felé hajlanak a tanulók. 

Fiataljaink egészségmegőrző igyekezete példamutató, hiszen a sportközpontok, sportpályák iránti 
igény és vágyakozás hatalmas. Ez a jelenség nemcsak a városi, hanem a falusi fiatalok körében is megfi-
gyelhető. A civilizált, kulturált környezet egyben a rendezett és szabályszerűen felépített, megtervezett 
sportpályákat is magába foglalja. A sportközpontok, szabadidőközpontok pedig még mindig a jövő 
zenéje Bánátban. Ennek hiányában fiataljaink nagyon keveset mozognak, a rendszeresen, szervezet-
ten sportolók száma pedig még kisebb. A legnépszerűbb sportok: futball, asztalitenisz, atlétika. Az ún. 
elitsport (pl. a tenisz) szinte elenyésző százalékban van jelen, ami azt jelenti, hogy alacsony az elitnek 
számító személyek száma, s ebből eredően tovább csökken, míg el nem tűnik.

Fiataljainkat, életkorukat tekintve, még nem foglalkoztatja, nyomasztja a munkahely hiánya, a 
munkavállalás, a munkanléküliség gondja. Inkkább észreveszik a környezethez való mostoha hozzáállást, 
az utcai szemetet, a szemestesek hiányát. A falvakban a legtöbbet az utcai világítást hiányolják a fiatalok, 
valamint az ívóvízellátását. A válaszokban voltak egyébb óhajok is, mint pl. a csokigyár megépítése és 
a kedvenc focicsapat (pl. a Barcelona) játéka a településen. A megélhetőségi gondok még nem jutottak 
el hozzájuk, lévén, hogy a szülők minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy gyermekeik ne érezzék a 
gazdasági válságot, ami miatt mindössze néhányan jegyezték meg, hiányolják a munkalehetőségeket.
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Elgondolkodtató azonban, hogyan lehetne társadalmilag is hasznossá, aktívvá tenni fiataljainkat22, 
mivel a minta egy harmada tagja csak valamilyen társadalmi szervezetnek, egyesületnek. Érdekes, hogy 
nem látják magukat a már meglevő szervezetekben, de újakat sem tudnak ajánlani, ötletük sincs, hogy 
mi az, amivel szívesen foglalkoznának tanulás után. Az érdektelenség okát a sok iskolai órában, a házi 
feladatokban, a túlterheltségben és az egyéb kötelezettségben látják, egy kis hányad pedig teljesen fásult 
ebben a témakörben. 
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A JÖVŐTEREMTÉS FELELŐSSÉGE
n

Major Gyöngyi

n

Az emberi lények olyanok, amilyennek látják magukat;
Képük és az otthonukul szolgáló világról szőtt hiedelmeik határozzák meg őket. 

(Michael Oakeshott)

n

Az értékválság ténye a figyelembe vehető súllyal rendelkező külföldi szellemi 
mozgások vonatkozásában immár nem kétséges. Az értékválság egyéb társadalmi 
viszonyokban jelentkező és várhatóan rövid időn belül kulmináló következményei a 
gazdaságitól egészen a közbiztonságiig vezethetnek, továbbá meginoghat az a ma még 
stabilnak látszó intézményi rendszer, amely lényegében a teljes társadalmi szerkezetet 
működteti. Rendszerelméleti értelemben ez maga a bifurkációs pont, ahonnan áttö-
rés csak akkor lehetséges, ha a társadalmi mozgások addig meghatározó tényezőihez 
képest olyan látens, vagy éppenséggel rendhagyó motívumok nyernek teret, melyek 
nem az ösztönszerű reflexek szintjén, hanem tudatos megfontolások mentén érvénye-
sülnek. A mai korban, a hosszú ideje erjedő társadalmi, gazdasági és tudati viszonyok 
között ez adja a jövőstratégiák mélységét és felelősségét. Tekintettel a fentiekre a stra-
tégiakutatás stratégiájában is megfontolás tárgyát kell képeznie egy irányváltásnak. 
Lassanként ideje megbarátkozni azzal a kihívással, amit a jövőteremtés fogalma jelent; 
egy gondolatrendszerrel, amely olyan száműzött tudatformáknak, mint a normatív 
gondolkodás, az erkölcs, a hit, a vallás, vagy a metafizika is védelmet tud nyújtani, – s 
amelynek perspektívájában érdekes módon nem csupán összefonódnak és kiegészítik 
egymást a mai gyakorlatban sokszor ellentétbe, de legalábbis ellenérdekeltségbe kerülő 
tudományágak, a diszciplínák határterületei és a tudományokon kívül eső tudatfor-
mák, hanem éppen ezek szintézisében képes a globális értékválságba került emberiség 
jövőstratégiájához megfelelő szellemiséget és bázistudást nyújtani. 
Kulcsszavak: jövőteremtés, értékválság, rendszerelmélet, jövőstratégia

n

Bevezetés
Amikor az ember a jövőre gondol, a jövőt képzeli el, esetleg megpróbálja tervezni, mindenképpen 

foglalkoznia kell a múlttal. Nemcsak azért, mert a jelen kizárólag a múltból érthető meg, a jelen értése 
nélkül pedig semmiféle reális elképzelést nem lehet építeni a jövőről, hanem főként azért, mert a jelent, 
mint a múlt megvalósult jövőjét tanulmányozva lehetséges egyáltalán fogalmat alkotni a jövő elképze-
lésének és elképzelhetőségének természetéről. Néhány évtized alatt azonban a világban olyan változá-
sok történtek, melyek még az aktuális léthelyzetet hatékonyan kommunikálni képes fogalomrendszert 
is alaposan megváltoztatták.1 Ebből kiindulva tehát egészen bizonyosak lehetünk abban, hogy a jövő, 
és nemcsak a távoli jövő mindig olyan, ami végül a fantáziánkat meghaladja. Éppen ezért a jövővel 

1 Ha megpróbáljuk elgondolni, hogy miféle víziói lehettek az 1900-as évek elején élő átlagpolgárnak a csak két generá-
ciónyi idővel őt követő jövőről – tehát unokái léthelyzetéről, akkor nagy bizonyossággal állíthatjuk, hogy a világban 
szinte változhatatlannak látszó körülményrendszerében bizonyosan semmi olyan nem juthatott eszébe, ami aztán 
később megvalósult.
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kapcsolatban találgatásokra vállalkozni nemigen érdemes. Viszont mindez nem jelenti azt, mintha a 
jövő nem terhelné a jelent, a jelent élő és alakító embert a legkonkrétabb felelősséggel.2 A jövő végtelenje 
felé hömpölygő események szoros, egymásból következő láncolatot alkotnak, s minden éppen azért 
történik meg, mert a megelőző láncszemként megtörtént esemény a következmény megtörténésének 
lehetőségét teremti meg. Azonban bármennyire láthatatlan a jövő a mindenkori jelenből, felfedezhetők 
a messze múltban, a messze történelemben olyan tendenciák csírái, melyek rendkívül nagy időlépték-
ben képesek állandósulni vagy kiteljesedni, és bizonyos jellegeket meghatározni.3 Az ilyen tényezőket 
érdemes számon tartani, érdemes megjelenésük okait feltárni, és aktív viszonyulásban törekedni semle-
gesítésükre, amennyiben nem kívánatosak, vagy erősebb érvényesítésükre, amennyiben kívánatosak.

Ilyenformán minden történés kapukat nyit meg, mely kapukon túl szabad terek nyílnak meg.

Miféle szabad terek?
Olyanok, melyek jellegére a kapuk meghatározó befolyást gyakorolnak, jóllehet a megnyitott szabad 

térben aztán végtelen a megvalósulási lehetőségek rendszere.
A 21. század egyik szellemi fejleménye: a jövő nagyobb arányban függ saját jövőképünket, jövő-

koncepciónktól, jövőakaratunktól, mint a múlttól vagy a jelentől. A fenntarthatatlan világállapotban 
ez esélynövelő paradigma, holott az euroatlanti kultúrában soha nem látott jövőhiány és/vagy jövő-
reménytelenség van. A régi paradigmák „uralma” ellenére tehát már potenciálisan az új paradigmák 
korát éljük, a közeljövő – bármikor is lesz az – az új paradigmák elterjedése és érvényesülése lesz. Az 
új paradigma új gondolkodás – túllépés a naturális, anyagelvű valóságon, a testen és a fogyasztáson, 
avagy visszatérés az igazi „valóságokhoz” (tudathoz, téridőhöz, kultúrához), mert a funkcionális épít-
kezés önmagában korlátozottan eredményes. A világszemlélet-váltást így is jellemezhetjük: anyagtól a 
tudatközpontú anyaghoz, sőt a tudatig, a világegyetemtől az univerzális tudatmezőkig és a párhuzamos 
világegyetemekig, társadalomtól a társadalmi tudatig és tudatalattiig. 

1. ábra. Möbius-szalag

Új világteremtés folyik: bent az egyénben – és kint is a társadalmi téridőkben. A fejlesztések így 
nem irányulhatnak elsődlegesen vagy kizárólag a tárgyi-anyagi következményekre (az „objektív” való-
ságokra), még akkor sem, ha a következmények visszahatnak (a tudatokra). Lányi András szavaival: 
tudat és környezet viszonyfogalmak (LÁNYI 2000): csak egymáshoz képest, egymásból érthetőek. „Amit 
tudatnak nevezünk, az éppen a szervezet összefüggése a környezettel” (MEAD 1973).

Jövőbe ágyazottan
A fenti szempontokat figyelembe véve, és Vajdaságra, illetve konkrétabban a vajdasági magyarságra 

vonatkoztatva lehetséges néhány lényeges és megbízhatóan számításba vehető megállapítást tennünk. 
Törekvéseink térbe, időbe ágyazottak.

2 Érdekes lehet ebben a kontextusban: E. SZABÓ László: A nyitott jövő problémája – Véletlen, kauzalitás és determi-
nizmus a fizikában. Typotex Kiadó, 2004.

3 Vö.: „A jövő biztos és megismerhető, baj csak a múlttal van, mert az állandóan változik” – Ágh Attila ironikus meg-
fogalmazásával (ÁGH Attila: Globális kihívás. Magvető, 1987).
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Térben elsősorban Szerbiába és a szerb nemzettöbbségbe, időben pedig a meghatározó történelmi 
folyamatokba. A tér- és időbeli beágyazottság befolyásának a súlya egymáshoz képest változást mutat. 
A „világ” minden lokális tényezőhöz közelebb került, és a globális, korábban csak közvetett befolyású 
világtrendek egyre közvetlenebbül érvényesülnek. „Az emberiség globális fajként alakítja a Földet, ezért 
csakis globális fajként, tudása legjavát összegyűjtve, tetteit összehangolva, a Föld kincseit egymás közt 
megosztva lehet reménye arra, hogy átalakító tevékenységével nem akadályozza meg a fenntartható 
fejlődést. Bolygónk tudatos és intelligens irányítása talán a legnagyobb kihívás, amellyel a XXI. század 
küszöbén az emberiségnek szembe kell néznie” (CLARK 1989).

A térbeli meghatározottság szerepe egyre korlátozottabb, és annál korlátozottabbá válik, minél 
szervesebben integrálódik az ország valamely nagyobb, országokat magába foglaló közösséghez. Ez 
a körülmény bizonyos értelemben könnyít a kisebbségi nemzetiségi léten, ugyanakkor olyan unifor-
mizálódással jár, ami egyben jelentősen meg is nehezíti a korszakokon és generációkon át megtartott 
értékek további megőrzését. A sokszínű hagyományok birtokában ugyanis mélyebbről lehet meríteni 
és magasabbra lehet és kell tekinteni, mint a hosszú időszakokon át kiegyensúlyozott körülmények 
között maradó területeken. Ez pedig olyan érték, amelynek őrzése mindannyiunk legmeghatározóbb 
felelőssége. „A nemzetgazdaság versenyképességét csak egy erős lokalizációs folyamattal lehet felépí-
teni és megőrizni. A versenyképesség építésénél ugyanis a helyi eltérésekből: az értékek, a kultúrák, az 
intézményrendszer és a gazdasági szerkezet eltéréseiből kell kiindulni. Sikerre akkor számíthatunk, ha 
ezekből az eltérésekből előnyt kovácsolunk.” (PORTER 1990) 

Időbeli beágyazottságunk ugyanakkor láthatóan különös fordulóponthoz közeledik. A történelem 
rendkívül hosszú szakaszára jellemző volt az emberi közösségek szervezettségének és intézményesedé-
sének folyamatos előrehaladása és mélyülése. Ez a maga természetes módján összefügg a közösségek 
létszámgyarapodásával is, hiszen a nagyobb lélekszám biztonságos igazgatása nagyobb szervezettsé-
get igényel. Mára ez a szervezettség soha nem látott bonyolultságot ért el, és éppúgy meghatározza a 
közigazgatást, mint a gazdasági folyamatokat. A magas szervezettségű folyamatokban azonban rendkívül 
labilissá válnak a szervezés által biztosított egyensúlyi helyzetek, mivel a sok egymásra hatást gyakorló 
és erővel szabályozott folyamat bármelyikének kilengése más, sokszor egymástól függetlennek látszó 
területek kilengéseit eredményezheti.

A mai ember léthelyzetére a túlszervezettség a leginkább jellemző. Intézmények kényszerkapcsola-
tainak hálójában élünk, ami természetes szabadságérzetünket veszélyezteti. Ennél is súlyosabb azonban 
a gazdasági túlszervezettségben rejlő veszély. Az egymásra épülő iparágak, az energiapiac függvénye-
ként működő termelés, az óraműpontossággal tervezett szállítási folyamatok, vagy az egymás eltartására 
szervezett társadalmi rétegek mind olyan bizonytalansági tényezőt jelentenek, melyek beláthatatlanul 
mély gazdasági krízisek kiváltását idézhetik elő.

Általánosságban kijelenthető, hogy a körülbelül 2000 éve folyamatosan tovább szerveződő és 
intézményesedő emberi társadalom ezt az intézményesedési tendenciát nem folytathatja, mert annak az 
egyre nagyobb valószínűséggel bekövetkező válságok fognak véget vetni, de maga a tendencia egyébként 
sem kívánatos a jövőben, mert már az ember legalapvetőbb szabadságvágyát veszélyezteti. Mindezek 
tükrében a globális intézményrendszerekkel szemben, vagy éppen azokon belül a lokális értékteremtő 
képesség jelentősége a jövőben várhatóan egyre magasabb lesz.

Mindazt a tudást, szokást, kultúrát, amit évszázadokon, esetleg évezredeken keresztül sikerült 
ápolnunk és megőriznünk, most, amikor az országokon átnyúló üzletláncok szabványosított kínálatá-
ban nekünk magunknak is oly kézenfekvővé válik szabványosodnunk, minden eddiginél indokoltabb 
és fontosabb tovább őriznünk, ápolnunk, és az utánunk jövő generációknak átadnunk. Minden jelen-
téktelennek látszó tényezőnek beláthatatlanul nagy szerepe lehet. Pillanatok alatt felértékelődhetnek a 
talajművelésnek családi közösségekben kialakult módszerei, pótolhatatlanná válhatnak kézműves fogá-
sok, vagy akár egy süteményrecept. Éppen ezért a jövőben is tudnunk és mernünk kell annak lennünk, 
akik mindig is voltunk, és akik a hagyományaink jegyében akarhatunk maradni. Ez a jelen legnagyobb 
kihívása és legnagyobb felelőssége az ismeretlen jövővel szemben.
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Pierre Lévy-re hivatkozva egy esemény intellektuális, technikai, társadalmi vagy történeti jelen-
tőségét abban a hatásában ismerjük el, hogy mennyire képes átrendezni az adott tér távolságait, illetve 
„közelségeit”, sőt, hogy képes-e új téridőket, új térrendszereket bevezetni. Amint a személyközi terek, 
a kozmopolita világok növekednek, szűkülnek és átalakulnak, elmozdítják az érzelmi fokokat, a vágyak 
új formáját hozva alakulásukkal. Az emberek tehát nem csupán a fizikai vagy mértani térben élnek, 
hanem egyidejűleg érzelmi, esztétikai, társadalmi, történelmi terekben is: általában vett jelentésterekben 
is (LÉVY-P internetes forrás) Másrészt a közösségi egzisztencia legáltalánosabb értelmezésben az intel-
lektuális terek integráltságának, a tudás belső egységének a függvényében értelmezhető; megmaradás a 
fenntartható rendszerek rendező elve mentén – Wilsonra hivatkozva az egybecsengésben realizálandó 
(consilience, azaz szó szerinti fordításban: együtt ugrás). 

„Az emberiség nagy problémái nem oldhatók meg másként, csak a természet- és társadalomtu-
dományok valamint a humaniórák területéről származó ismeretek integrálása által. Csak a határok 
átjárhatósága biztosítja, hogy a világról helyes, és nem a pillanatnyi igények által meghatározott képet 
kapjunk. …A tudás egyre fokozódó szétdaraboltsága és az ebből fakadó filozófiai zűrzavar nem a 
való világot, csupán oktatási rendszerünk esetlegességét tükrözi. A kiegyensúlyozott perspektíva nem 
szerezhető meg a különálló területek tanulmányozása révén, kizárólag a közöttük lévő egybecsengés 
felismerésével” (WILSON 2003).

Az egybecsengethetőség kihívása mindenekelőtt az oktatási rendszernek jelent megújulási kény-
szert, hiszen a feladat elsősorban nem is a bonyolult rendszerek közötti kapcsolatok megértettetése, 
hanem éppen a megismerési folyamat e kapcsolatok valóságosságában való működtetése. Ez integrált 
rendszerközelítést, tantárgy- és tudományközi megközelítést igényel. Egy fenntarthatóságra neveléssel 
foglalkozó nemzetközi konferencián hangzott el a követke ző kijelentés: „Sokan úgy gondolják, hogy a 
fenntarthatóságra nevelés az oktatásfejlesztés napirendjének fontos pontja. Nos, a 21. században úgy 
tűnik, hogy ez maga a napirend” (HAVAS 2002).

А tudásalapú gazdaság kultúrafüggő, hiszen az új tudások létrehozásának követelménye elsődle-
ges feladattá teszi annak a fordított arányosságnak (figyelemszűkösségnek) a kezelését, amely az infor-
mációk rendelkezésre állása és feldolgozásuk képessége között jelentkezik. A kommunikatív értelem 
fejlesztése az egész gazdaság versenyképességébe való befektetésként értelmezendő. Az elmebeli szűrők 
által leszűkített kommunikáció, a beprogramozott, „engedélyezett” tartalom befogadása az új tudások 
létrehozásának legmarkánsabb akadálya. A tudásalapú kultúragazdaság kihívása a kreativitást erősítő 
kommunikációs elmélyülés, a „presencing”4. Következésképpen a közösségszervezőknek nem csak arra 
kell kiemelten figyelniük, hogyan változnak meg a gazdaságot vezérlő értékek, hanem arra is, hogy ez 
a változás miként jelenti az értékváltáson túl az értékformálás igényét, ami pedig részben a globális 
gazdasági modell megújulásának, a bifurkációs pontból való áttörésének, ugyanakkor közösségi szin-
ten a megmaradásnak a feltétele is.

Egyre biztosabb tehát, hogy a versenyben maradásra csak azok a közösségek lesznek képesek, 
amelyek tudatosan törekszenek a megújulásra, és hatékony válaszokat lesznek képesek kidolgozni a válto-
zásokra. Azok, akik a két feszültség között, amely egyfelől egy rendszer teljesítőképességéből, teherbíró 
képességéből (efficiency) és állandóságából vagy megmaradásából (persistence), másfelől az állandóság 
és változás, vagy az előre jelezhetőség és a megjósolhatatlanság ellentétőből adódik, sikeresen tudnak 
egyensúlyozni.5 A C. S. Holling által bevezetett rezilienca konszubsztanciális fogalom: külön elemzés 
nélkül, szétválaszthatatlan módon, egyszerre jelenti rendszerek belső stabilitásának és a megváltozott 
környezeti viszonyokhoz való alkalmazkodási („túlélési” avagy „megbirkózási”) képességének küszöb-

4 Otto SCHARMERnek, a MIT professzorának a kifejezése.
5 SCHEIN E. (1985) a tanuló kultúra kapcsán beszél erről az ellentmondásról. A kultúra belső lényegiségeként értel-

mezi, hiszen a kultúra bizonyos értelemben stabilizál, míg a tanulás és innováció intézményesülése ezzel ellentétes 
irányt jelent. Az ellentmondás feloldására tett javaslatát később, a tanuló szervezetek bemutatásánál részletezzük.
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tartományát. A „reziliencia” a „rezisztenciának”, az „inerciának”, a képlékenységnek és a „stabilitásnak” 
olyan dinamikus, holisztikus alternatívája, amely egyfajta képlékeny rugalmas megmaradást jelent, 
ugyanakkor tartalmilag nem rendelkezik, sőt ellentétes, az „ellenállás” fogalmában rejlő rigiditással, a 
képlékenységnek a szokásos „tetszőleges alakíthatóság” értelmével, az „inerciá”-ban meglévő „lomha-
ság, tehetetlenség” fogalmával, vagy éppen a „stabilitás” megszokott jelentésével (BÉKÉS 2002).

2. ábra 
Forrás: Nooteboom (2000)

Következtetés
„A dialógus lehetőséget nyújt az emberi tudatosság 
természetének átalakítására, egyéni és közösségi szinten egyaránt.”

(David Bohm)

Civilizációs értelemben ma a világ egyik legégetőbb problémája a harmóniák teljes hiánya, ami 
elsősorban ismereti-tudati probléma. A természettudományok új paradigmái már evidenciaként kezelik, 
hogy a környezet és a külvilág nem elkülönült entitás, tehát, hogy a környezet nem szubjektum-független 
külvilág, hanem „a környezet azoknak a külső feltételeknek az összessége, melyekkel kölcsönhatásban 
az aktív folyamatszabályozásra képes élő szervezet gondoskodik működése rendezett folytonosságának 
fenntartásáról. Ez nem a szervezetet körülvevő dolgok összessége, és nem olyasmi, ami csak külsőd-
legesen tartozik az élethez. A környezet nem az élet helye, hanem az élet megnyilvánulása. Legalább 
annyira, mint amennyire az élőlény környezetének „műve”” (LÁNYI 2000).

Az emberi civilizáció komplex rendszerré fejlődött, s kinőtte a klasszikus versenyképesség dimen-
zióját. A fenntarthatóság (megmaradás) szempontjából új perspektíva szükséges: új, születőben lévő 
látásmód, amelyet Thomas Berry (BERRY 1996) kultúrtörténész kifejezésével élve jogosan nevezhetünk 
új történetnek. A káoszpontból csak egy olyan új gondolatisággal lehet kitörni, amely sokkal tágasabb 
dimenzióban képes újraértelmezni az embert, a közösségeket és magát az életet.

A nyomasztó társadalmi és ökológiai problémák tükrében a probléma-értelmezés multidiszciplináris 
megközelítésére van szükség, amely a társadalmi-gazdasági és ökológiai értékelési kritériumok közötti 
kapcsolatokra, az emberi motivációra és a kockázatok tudatosítására koncentrál. Az univerzális elmé-
leti mag keresésének prioritása evidencia, mindenekelőtt azért, mert az összefüggő és egymásra ható 
folyamatok szövevényében a bizonytalanságok többé már valószínűségekkel nem fejezhetők ki. Nem 
a kvantitatív semlegesség problémája áll tehát a kvalitatív normativitással szemben; az a kérdés, hogy 
milyen normák lépnek működésbe: amelyek szembenéznek a változó valósággal, vagy amelyek megvé-
dik a számukra ismerős valóságot (O’HARA 1995).

A fenntartható társadalom (közösség) aspektusában a fenntarthatóság pedagógiája jelenik meg egy 
a fenntarthatóságra (megmaradásra) fókuszáló képzés első számú igényeként. Ezzel egyetemben elmond-
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ható, hogy legáltalánosabb megközelítésben a „tudatosság” – jog és felelősség egylényegűségénének 
paradigmája maga a kihívás, hiszen egy multiplikátor hatása a társadalom egészében érzékelhetővé 
válhat, mégpedig annak függvényében, hogy a tantárgyközpontú helyi tanterveket és az oktatási folya-
mat egészét a fenntarthatóság pedagógiájának tudományközi és összetett tartalma milyen dinamikában 
képes felváltani. A fenntarthatóság-képzés hangsúlyozandó, csak az össztársadalmi folyamatban értel-
mezve létjogosult. Csak értékrendet, ethoszt érintő, életviteli, erkölcsi elveket újradefiniálva „billiárd-
effektusként”, általános társadalmi változás implikálásában értelmezhető.

A változás feltétele pedig ténylegesen az, hogy megteremtődik-e az oktatás és tanulás új környe-
zete, amelyben már nem azzal kell kísérletezni, hogy a szakadékot kétszerre próbáljuk meg átugrani. 
A fenntarthatóság elve csak metaszinten, az emberi, társadalmi és intézményi jelentésterek új, ezeket 
a szinteket meghaladó intellektuális tér integráltságában értelmezhető és működtethető, hiszen amíg a 
visszacsatolás, amely az élő rendszerek, a természeti folyamatok esetében folyamatos, addig, az önma-
gukban értelmezett gazdasági rendszereknél hiányzik ugyanez. Mindebből per definitionem követ-
kezik, hogy egy új, metaszinten megjelenő holisztikus képzés nélkül a fenntarthatóság / megmaradás 
problematikája elkülönült vitaterekbe záródik, távol a megvalósulhatóságtól.

Sorsának ember néha mestere.
Nem csillaginkban, Brutus, a hiba,
Hanem magunkban, kik megbókolunk. 

(Shakespeare)
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MULTIKULTURÁLIS SZEMLÉLETMÓDÚ 
NEVELÉS LEHETSÉGES OPCIÓI 

VAJDASÁGI VONATKOZÁSOKBAN, 
ÉS A LEHETSÉGES FEJLESZTÉSI IRÁNYVONALAI

n

Bilicki Mónika1

n

A multikulturalizmus fogalmának, jelentésének és fontosságának felismerése egyre 
több fejlett országban megtörtént. Miért ne tarthatnánk ezzel lépést itt, hazánkban, 
Szerbiában is? E szemléletmód alapjainak és jellemzőinek ismertetésén túl a tanul-
mányban a multikulturális oktatás jellemzőiről, lehetséges formáiról, feltételeiről, 
dimenzióiról és megvalósítási lehetőségeiről esik szó.
Kulcsszavak: tolerancia, előítéletesség, kultúrák, esélyegyenlőség, multikulturális nevelés

n

Bevezető
Vajdaságban élőként, valamint a magyarsághoz, mint nemzeti kisebbségi csoporthoz tartozóként, 

emellett tanárként is fontosnak tartom a kulturális sokszínűséget elfogadó, támogató és ápoló viszo-
nyulást, amely alapja a multikulturális szemléletnek. Emellett elkötelezettséget érzek a multikulturális 
elveken alapuló nevelés és oktatás megismertetése, elfogadtatása és fejlesztése irányába is, lehetőség 
szerint itt, Szerbiában, ezen belül Vajdaságban. Hazánkban sok nemzet él együtt. Sajnos, a közelmúlt, 
a kilencvenes évek eseményei azt tükrözik, hogy az egyensúly e területen igen ingatag és sérülékeny 
vidékünkön, még napjainkban is. Ezért tartom lényegesnek, hogy ezzel a témával tudatosan is foglal-
kozzunk, mind Szerbia, mind Vajdaság vonatkozásában. 

A multikulturális szemlélet megvalósításának legideálisabb és leggyümölcsözőbb területei lehetné-
nek az oktató és nevelőintézetek hazánkban (is). Tudjuk, hogy alapvetően a felnövő generáció majdani 
szemléletmódja, értékítélete, és normarendszere fogja meghatározni a jövő társadalmának milyenségét. 
Mindez remélhetőleg olyan sokszínű kultúrával rendelkező társadalmat jelent majd, amelynek nemze-
tiségei egymással harmonikus és toleráns viszonyban lesznek, békében élnek, egymás hagyományait, 
kulturális értékeit kölcsönösen elismerik és értékelik, megbecsülik. Még ha ez túlidealizált jövőképnek 
is tűnik, mégis szerintem erre kell törekednünk, még akkor is, ha a teljes mértékű megvalósítást talán 
sohasem érjük el. Viszont mindezért tenni is kell, most, amikor még formálható, alakítható a minket 
felváltó nemzedék. Fontosnak tartom egymás kultúrájának, hagyományainak és értékrendjének megis-
merését, valamint azt is, hogy mindezen értékrendszert és szemléletmódot, persze megfelelő szinten, 
pedagógiai formában és módszerekkel, a felnövekvő nemzedékkel tanárként elfogadtassam és megsze-
retessem. A különbözőségeik érdekesek és értékesek is lehetnek, tanulhatunk egymástól. Véleményem 
szerint erre is meg kellene tanítanunk a mai gyerekeket.

1 Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar – Alkalmazott Társadalomtudományi Tanszék, Szeged. 
Szakirány: Multikulturális Nevelés Tanára Mesterszak. Munkahely: Stevan Sremac Általános Iskola, Zenta. E-mail: 
monna1202@gmail.com
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Munkám saját kutatási eredményeket még nem tartalmaz. Célom elsősorban a témakör megis-
mertetése, bemutatása, esetleges alkalmazási és kutatási lehetőségeinek a végiggondolása.

Mi is az a multikulturalizmus?
A legelején talán tisztázzuk, mit is jelent pontosabban a napjainkban egyre több helyen elhangzó 

új fogalom.
A multikulturális szemlélet magában foglalja mind a másság iránti toleranciát, egymás külön-

bözőségeinek megismerési szándékát és az előítéletesség elutasítását, mind a kulturális és társadalmi 
csoportok egyenrangú és egyenértékű megítélését, valamint támogatja az ezek közötti harmonikus 
partnerségi kapcsolatok kiépülését, ápolását.

Napjaink társadalmaiban számos tényező járult hozzá, hogy a nemzetiségi összetétel egyre színe-
sebb legyen, és ez szerintem általánosságban elmondható a világ legtöbb országáról. Ezt a tendenciát 
tulajdoníthatjuk a globalizálódó jegyeket felmutató világnak, az információ soha nem látott sebesség-
gel való terjedésének (internet), vagy egyéb társadalmi hatásoknak (pl. migráció, háborúk). A kultu-
rálisan és nemzetiségi összetétel alapján egyre színesebb társadalmak egyre nagyobb igényt formálnak 
a multikulturális és interkulturális szemlélet megismertetésére, terjesztésére és alkalmazására. Ezen 
személetek elfogadása és alkalmazása nemcsak a toleránsabb együttélést segíti, hanem hasznosan hozzá-
járulhat a társadalmi, gazdasági kooperációk folyamatához is. Egy ország, egy régió fejlődése csak az 
egész társadalmi közösség (többség és kisebbségek) lehetőségeinek bővülése révén valósítható meg. 
Tekintsük át, hogy a világban és Európában milyen társadalmi folyamatok vezettek a multikulturális 
szemlélet előtérbe kerüléséhez.

A multikulturális szemlélet fontossá válása
Ahhoz, hogy egy nemzet nézőpontját, reakcióját, véleményét némiképp megértsük, ahhoz meg 

kell ismernünk bizonyos mértékben kultúráját, szokásrendszerét, értékrendszerét, esetlegesen törté-
nelmét. Minden nemzet e tekintetben más és más hátterekkel rendelkezik, vagyis más és más szem-
pontból érintett egy adódó helyzettel, döntéssel, szerencsétlenebb esetben konfliktussal vagy krízissel 
kapcsolatosan. Hogy a nemzetek egymáshoz elfogadóbban, toleránsabban, multikulturális szemlélettel 
közelítsenek, ahhoz némiképp meg kell ismernünk egymást. Nagyon fontos az egymás mellett élő, a 
globalizálódó világban elkerülhetetlenül kölcsönhatásba lépő államok/nemzetek tájékozódása, megis-
merése, kompromisszumkeresése, egyenrangú bánásmódja a másikkal.

Európában a multikulturális szemlélet elterjedésének szükségessége egyre szélesebb népességet 
érint, egyes adatok szerint a nyugat-európai lakosság megközelítőleg 10–15%-a már etnikai kisebb-
séghez tartozik. A kilencvenes évek alatt történ kelet-közép-európai események hatására kialakult 
migrációs folyamatok által a kisebbségi arányok az Európai Unióban tovább nőttek. A bevándorlók a 
kultúrájukkal és hagyományaikkal érkeztek, amelyek tovább színesítették a multikulturális képet, ám 
a problémák skálája is bővült, mint pl., a munkanélküliség, kirekesztettség stb. Mindezen folyamatok 
egyértelművé tették azt a tényt, hogy szükség van a multikulturális szemlélet terjesztésére és támoga-
tására. E szemléletmód térhódításával és alkalmazásával elősegíthető pl. az Európai Unióban a közös 
normarendszerhez való igazodás, a tagországok, tagnemzetek különbözőségeinek tiszteletben tartá-
sa, tolerálása, a közös pontok megkeresése, nyitottság az eltérő megoldások iránt, de készség a közös 
szabályok, jó tapasztalatok átvételére is.

Egy országon belül a multikulturális szemlélet megnyilvánulhat a többség és a különböző ki- 
sebbségi csoportok együttélésében, egymás kölcsönös tiszteletében, a jogegyenlőségben, integráci- 
ós (a különbözőségüket megőrizve szorosan együttműködő) hajlandóságukban. Fontos, hogy ez ön- 
ként vállalt meggyőződési alapon történjen a felek részéről. 
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Hazánkban a régi Jugoszlávia időszakában az egymást „látszólagosan” elismerő és toleráló 
szemléletmódot erősen kontrollált hatalmi eszközökkel, mesterségesen tartották fenn. Ennek ered-
ményeképpen, amikor az elnyomott indulatok a felszínre törtek, véres polgárháborúban torkollt 
a helyzet.

Itt jegyeznék meg egy személyes észrevételt, amit országunkban tapasztalhattunk a NATO-bom-
bázások idején, a kilencvenes évek végén. Elsősorban az Egyesült Államok, de a nyugati országok is azt 
a reakciót várták el Szerbiától, hogy az majd megtorpan az események hatására. Mindez nem történt 
meg, sőt ellentétes hatást váltott ki, és még nagyobb összetartást ért el a beavatkozás a szerb nép köré-
ben. Ez, véleményem szerint, egy tipikus példa arra, hogy, mi történik akkor, ha egy nemzet nem ismeri 
a másik nemzet jellemzőit, értékrendszerét, mentalitását, és azok ismeretének a hiányában cselekszik 
vagy reagál.

A kultúra rétegei, és a kulturális jellemzők 
csoportosításai

A kultúra valójában mindazon ismeretek, értékek, viselkedési modellek összessége, amelyek a 
szocializáció folyamán sajátítódnak el, részben tudatos, részben pedig nem tudatos módon. Egy adott 
kultúra rétegekre bontható: szimbólumok, hősök, rítusok és az értékek szintjére. Az érzelmi kötődés 
szempontjából leggyengébb megnyilvánulási formái a szimbólumok, pl. nyelv, népviselet, zászlók stb. 
A következő, mélyebb szinthez tartoznak a hősök. Ide az adott kultúra olyan valós vagy képzelt szemé-
lyei sorolhatók, akik valamilyen szempontból példaértékűek, esetlegesen viselkedési modellként is 
funkcionálhatnak. Ezt követi, az érzelmileg több töltettel rendelkező szint, a rítusok szintje. Ide olyan 
tevékenységek tartoznak, amelyek gyakran funkcionálisan feleslegesek, ám mégis egy csoport/nemzet 
összetartozását szolgálják, mint pl. a vallási ceremóniák, a köszönési formák. Mindezek csupán rituá-
lis szempontból értékhordozók. Az eddig felsoroltak alapját azok az értékek képviselik, amelyre ezek 
a rétegek épültek. 

1. ábra. A „hagyma”. A kultúra különböző mélységű megnyilvánulásai 
(HOFSTEDE 2008: 39)
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Ezek a rétegek nem önmagukban, egymástól elszigetelten léteznek, hanem közvetlenül kapcso-
lódnak egymáshoz, hatnak egymásra, pl. az anyanyelv a legérzékenyebb közvetítője a hősöknek, a rítu-
soknak, az értékeknek is. 

A kisgyerekek általában 10–12 éves korukra tökéletesen elsajátítják kultúrájuk értékrendszerét, 
vagyis, hogy például mit találjanak jónak vagy rossznak, erkölcsösnek vagy erkölcstelennek, normálisnak 
vagy abnormálisnak, szabadnak vagy tiltottnak, elfogadottnak vagy elítélendőnek stb. Nem véletlenül 
hagytam e párosítást a felsorolás végére. Gyermekkorban, főként iskoláskor előtt, domináns szerepe van 
az elsődleges szocializációs színtérnek, a családnak. E domináns mintaadó közeg mellett iskoláskorban 
a második szocializációs színtér is megjelenik, az iskola. Közel sem mellékes, milyen mintákat lát/tanul 
meg a gyermek – egyik vagy másik, esetleg együttesen mindkét szocializációs területen –, esetünkben 
elsősorban más nemzetekkel, kisebbségi csoportba tartozókkal, hátrányos helyzetűekkel kapcsolatosan. 
És itt válik majd fontossá a multikulturális szemléletmód tanításának a lehetősége.

A sajátunktól eltérő, más kultúrák vagy nemzetek megismeréséhez a fent említett szintek feltér-
képezésén keresztül vezet az út. Minél alaposabban, árnyaltabban ismerjük a másik kultúra jellemzőit, 
annál valószínűbben vált ki ez toleránsabb, érdeklődőbb viszonyulást.

Geert Hofstede, holland szociálpszichológus, fia közreműködésével írt, Kultúrák és szervezetek 
c. könyvében kutatást végzett a nemzeti és szervezeti kultúrák interakcióit vizsgálva. Mindez az IBM 
vállalat dolgozói körében, 74 országban történt. A kutatás többek közt a kultúrák több szempontból 
való jellemzését, leírását tartalmazta. Véleményem szerint érdemes ezt kicsit részletesen ismertetni. 
Szempontjai a következők: 

•	 Hatalmi	távolság	(kicsi	vagy	nagy):	Kifejezi,	hogy	milyen	mértékben	várják	és	fogadják	
el egy ország intézményeinek és szervezeteinek kevesebb hatalommal rendelkező tagjai a 
hatalom egyenlőtlen elosztását. Pl. a gyermekek egyenrangúak, vagy a szülők és időseb-
bek feltétlen tisztelete dominál-e, vagy a tanárok és a diákok egyenrangúak, vagy elvárt 
a diákok nagyfokú tisztelete a tanárok iránt (74 országból: 1. Malaysia (legnagyobb), 8. 
Szerbia, 71. Magyarország).

•	 Individualizmus	vagy	kollektivizmus:	Az	utóbbi	jellemzői:	a	csoport	érdeke	elsőbbséget	
élvez az egyén érdekével szemben, elsődleges csoport: a tágabb család, „én” helyett „mi”, 
zárt csoport, amelyhez hű az egyén, az egyén és a csoport között kölcsönös függőségi 
viszony áll fenn (74 országból: 1. USA (erősen individuális), 52–53. Hon Kong/Szerbia, 
71–72. Magyarország/Panama).

•	 Maszkulin	vagy	feminim	jellegű	társadalmak:	egy	társadalom	akkor	maszkulin,	ha	a	nemek	ér- 
zelmi szerepei világosan elkülönülnek, vagyis itt a férfiaktól magabiztosságot, keménységet 
és az anyagi jólét megteremtését várják el, a nőktől pedig szerénységet, gyengédséget és az 
élet minőségének megteremtését. Feminim társadalmakban a nemek érzelmi szerepei kö- 
zött átfedés van, mindkét nemtől elvárják a szerénységet, a gyengédséget és az életminőség- 
gel való törődést, akárcsak a versengést és a család eltartásáért való küzdelmet (74 országból: 
1. Szlovákia (erősen maszkulin), 46–49. Szerbia/Franciaország/Irán, 70. Magyarország).

•	 Bizonytalanságkerülés	(magas	vagy	alacsony):	a	bizonytalanságkerülést	meghatározhatjuk	
úgy is, hogy az adott kultúra tagjai mennyire tekintik fenyegetésnek a kétes vagy ismeret-
len helyzeteket (74 országból: 1. Görögország (magas), 11–13. Szerbia/Japán/Szuriname, 
26. Magyarország).

•	 Hosszú	vagy	rövid	távú	orientáció:	a	hosszú	távú	orientáció	olyan	erények	ápolását	foglalja	
magában, amelyek a jövőben gyümölcsöznek, elérésükhöz kitartás és takarékosság szüksé- 
ges. A rövid távú orientációs szemlélet elsősorban a múlttal és a jelennel foglalkozik, a ha- 
gyományok tiszteletét és a társadalmi kötelezettségek teljesítését várja el (39-ből: 1. Kína 
(hosszú távú), 10. Magyarország, Szerbia nem szerepel) (HOFSTEDE–HOFSTEDE 2008).
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Ennek a vizsgálatnak köszönhetően, véleményem szerint, árnyaltabb a rálátás arra, hogyan és 
miért gondolkodnak, cselekszenek, viselkednek, és reagálnak a különböző nációk tagjai úgy, ahogy. 
Bár a tanulmány szervezetek dolgozóira vonatkozott, ez nemzetek tekintetében is irányadó. Ha egy 
nemzetközi találkozó, üzleti megbeszélés folyamán, vagy akár egy nemzetközi konfliktushelyzet megol-
dásának a kidolgozásánál tekintetbe vennék egymás kulturális különbözőségeit, talán hatékonyabb 
eredményeket érnének el.

Érdekes lenne a fenti opciók alapján vizsgálni a Vajdaságban élő nemzetiségek kulturális jellemző-
it. Ez a módszer segíthetné az itt élő nemzetiségek/kisebbségek hagyományainak, szokásrendszerének 
szélesebb körű, kölcsönös megismerését, s ez jó alap lenne a toleránsabb, hatékonyabb együttműkö-
déshez és együttéléshez. 

A korábbiakban említett, Hofstede által kialakított kategóriarendszer szempontjait alkalmazva itt, a 
Vajdaságban is végezhetnénk kulturális szempontú vizsgálatokat. Ehhez felhasználhatóak a Gábrity Mol- 
nár Irén által meghatározott tömb- és szórványmagyarság- kategóriák, mint például a városi vagy falusi 
tömb és szórvány, vagy az iskolázottsági szint szerinti megoszlás. Az említett szerző kulturális csoport-
viselkedési modellt állított fel a vajdasági magyarság vonatkozásában (KOVÁCS RÁCZ 2011: 31).

 

Kultúrák közötti viszonyok
A szocializációs folyamatok mindig egy kulturális közegben történnek. A kultúra az adott 

embercsoprtban elfogadott viselkedésmintákat (normákat, szabályokat, elvárásokat) és korlátokat is 
magában foglalja. Megmutatja, hogyan elfogadott viselkedni például öregnek és fiatalnak, nőnek és 
férfinak stb. A viselkedés önmagában – az adott környezet, szokások, a viselkedésnek jelentést adó 
közeg nélkül –, az adott kulturális szféra ismerete nélkül nem érthető és nem is értelmezhető helyesen. 
Azonosnak tűnő viselkedés egészen más jelentést közvetíthet egy másik, eltérő kultúrkörben.

Mindezeket fontos szem előtt tartani egy olyan kulturálisan sokszínű közegben is, mint a Vajda-
ság. Térségünkben számos hagyományápoló kulturális rendezvényt bonyolítanak le, gyakran évenkénti 
rendszerességgel, helyi vagy nemzetközi szinten. De ezek gyakran csak bizonyos kulturális területeken 
tevékenykedők számára érhetők el, az átlagember – hacsak nem a lakóhelyén megrendezett program-
ról van szó – gyakran idő-, pénz-, esetlegesen utazási lehetőség hiányában nem jut el ezekre. Az átlag-
gyerek is ritkán vehet részt az említett kulturális programokban. Ha azonban már kisgyerekkortól, az 
óvodákban és az iskolákban célzottan, a foglalkozások témáiba, a tantárgyak anyagába építve, vagy 
akár külön tantárgy keretében, találkozhatnának a különböző kultúrákra vonatkozó tartalmakkal, 
ismeretekkel, talán nem csupán a népdalokra, néptáncokra korlátozódna az itt élő, más népcsoportok 
szokásainak az ismerete. 

Ezzel az előítéletesség, az idegengyűlölet, az etnocentrizmus kialakulásának a lehetőségei is csök- 
kennének.

Előítéletesség, a konfliktusok előszobája
Anthony Giddens az előítéletességet a szereotip gondolkodás következményeként jelöli meg. Véle-

ménye szerint a szereotip gondolkodás, mindaddig, amíg semleges érzelmi töltésű, ártalmatlan lehet. 
Amikor azonban ehhez aggodalmak vagy félelmek kapcsolódnak, akkor ellenségességet és gyűlöletet 
szül (GIDDENS 2000: 259–260).

Egyes kutatások szerint az előítéletesség fejlődése ötéves kor körül kezdődik. Az előítéletes gondol-
kodás szorosan összefügg a nevelés stílusával. Az erősen kontrolláló, az engedelmességet fontosnak 
tartó nevelési mód alkalmazása felnőttkorban nagy eséllyel vonz magához előítéletes gondolkodásfor-
mát (TORGYIK-KARLOVITZ 2006: 189).
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A különböző kulturális háttérből érkező gyerekek különbözőségei tovább mélyíthetik az ellentéteket 
és félreértéseket az eltérő csoportok között. Amennyiben a gyermekeket megtanítjuk megérteni és elfo-
gadni a különböző kultúrák eltérő szempontjait, azzal megelőzhető az előítéletesség és az agresszív visel-
kedés. Az előítéletek ismeretek hiányából fakadnak, ebből viszont következhetnek a konfliktusok. 

Az etnicitás fogalma egy olyan népcsoportot jelöl, amely kulturális szokásaiban és szemléletmód-
jában megkülönböztet egy embercsoportot a többitől. Ennek tagjai elhatárolják magukat a társadalom 
más csoportjaitól, és ezt a megkülönböztetést mindegyik fél elismeri. Ennek az elkülönülésnek a rétegeit 
a kultúra rétegeinek nevezzük, amelyről már korábban volt szó. Amikor egy térségben több etnikum-
hoz tartozó csoport él, akkor megjelenhet a negatív viszonyulás. Ezek közül néhány: 

1. etnocentrizmus: egy csoport a saját kulturális értékeit, szokásait kezeli standardként, és 
ezen keresztül ítéli meg más kultúrák jellemzőit, gyakran negatívan. Ebben az esetben a 
csoport tagjai egyedül saját kultúrájuk jellemzőt tekintik jónak, követendőnek. Sajnos, ha 
egy csoport a saját kulturális szokásrendszerén keresztül szemlél más kultúrához tarto-
zókat, akkor ez gyakran komoly összetűzésekhez, egész nemzetekre vonatkoztatva akár 
nemzetközi konfliktusokhoz is vezethet. 

2. xenofóbia: idegengyűlölet. Erről akkor beszélünk, ha egy személy vagy csoport teljesen 
elítélően, ellenségesen viselkedik bármely más, tőle különböző kulturális csoporthoz tarto-
zóval. Ez a szemlélet kizár mindent, ami más, nem létesít kontaktust a más csoportokhoz 
tartozókkal.

3. rasszizmus: faji előítéletesség. Ehhez a diszkriminációhoz morális, társadalmi vagy poli-
tikai különbségek kapcsolódnak. Az így megkülönböztetett csoportok között vélt jellem-
zőik alapján rangsort állít. 

Egy nagyon jó példát szeretnék ismertetni arra vonatkozóan, hogyan értette meg egy amerikai 
tanárnő a tanítványaival a kirekesztettség, az előítéletesség fogalmát.

Jane Eliot, az Egyesült Államokban élő tanárnő nemzetközi hírnévre tett szert, amikor az 1960-as 
években sajátos módot választott arra, hogyan hívja föl tanulói figyelmét a rasszista viselkedés nega-
tív következményeire. Egy kijelölt napon a kék szeműek nyakába egyforma, megkülönböztető kendőt 
kötött, és aznap a kékszeműek negatív megkülönbözetésben részesültek (pl. csak papírpohárból ihat-
tak üvegpohár helyett, a dorgálások szigorúbbak voltak, nem játszhattak a többi gyerekkel). Másnap a 
barna szeműek kaptak kendőt, és ugyanilyen bánásmódban részesültek. A kísérlet folyamán fényképek 
is készültek, amelyek híven tükrözték a kísérlet hatásait. A tanárnő a második nap végén elmagyaráz-
ta a gyerekeknek, hogy sem a kék, sem a barna szeműek nem jobbak vagy rosszabbak társaiknál, ez 
csupán egy testi jellemző. A módszer hatásosnak bizonyult. A diákok mély érzelmekkel számoltak be 
negatív tapasztalataikról. Emellett még felnőttkorukban is emlékeznek majd a kísérletre, és arra, hogy 
milyen volt a kirekesztettek, a megkülönböztettek helyében lenni. Elmondásuk szerint ez erősítette meg 
bennük a diszkrimináció elleni küzdelmet (TORGYIK–KARLOVITZ 2006: 191–192).

A multikulturális nevelés
A multikulturális nevelés egyik meghatározása Kovács Sándor nyomán: oktatáspolitikai stratégia és 

pedagógiai eszköztár a sokkultúrájú társadalmak népességének integrálására (TORGYIK 2005:33).
Itt, a Vajdaságban is, napjaink társadalmi viszonyai, élethelyzeteink és hétköznapjaink eseményei 

igénylik a multikulturális szemléletmód alkalmazását egymás kölcsönös megértése, tisztelete és értéke-
lés céljából. Sajnos, azonban ez nem igazán jellemző, még nem eléggé elterjedt, hétköznapi szemlélet-
mód. Sokszor csak „elélünk” egymás mellett mi, a különböző nemzetiségekhez tartozók, közömbösen, 
elszigetelten, érdektelenül. 
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E területen a jelenlegi, illetve jövőbeni szemléletmód pozitív irányú elmozdítása érdekében kife-
jezettebb hangsúlyt kell fektetnünk a multikulturális értékek megteremtésére, ezek megismertetésére, 
az ilyen irányú oktatási foglalkozások előtérbe helyezésére, az oktatási és nevelési intézményekben is. 
De figyelembe kell venni, hogy az iskolának nagyon nehéz dolga van, hiszen számos egyéb tényező is 
jelentős befolyást gyakorol a mai fiatalok gondolkodására. Az iskolai évek alatt is működik a családi 
szocializáció, meghatározó többek között például az, hogy a tanuló előítéletes vagy toleráns családi 
légkörben él-e otthon? A célok eredményesebb megvalósításáért fontos a szülőkkel való párbeszéd is, 
valamint bevonásuk a tervezett multikulturális szemléletmódot támogató programokba. Emellett fontos 
figyelembe venni, hogy napjaink társadalmaiban a gyerekek információszerzése rendkívül széleskörű 
(internet), esetenként szélsőséges nézetek, gondolkodásminták is eljutnak hozzájuk, sokszor a korosz-
tályuknak tetsző, divatos, „menő” formába csomagolva. Még nagyobb közeget tekintve, nem mindegy, 
hogy a társadalmi közeg, ahol a gyerekek/fiatalok élnek, általános beállítottság szempontjából előíté-
letes-e vagy sem. Vagy nem mindegy, hogy a médián keresztül közvetített tartalom szemlélete vajon 
eléggé toleráns vagy esetenként diszkrimináló-e. Mindezek körülveszik a fiatalokat, erősen befolyásolva 
a még képlékeny és nem véglegesen kialakult értékrendszerüket.

A téma magyarországi szakértője Torgyik Judit és Cs. Czachesz Erzsébet. Ők számos munkájukkal 
járultak hozzá a multikulturális nevelés problematikájának a megismertetéséhez, fejlesztéséhez. Kuta-
tási eredményeiket, helyi opciókhoz igazítottan, mi is segítségül vehetnénk.

Maga a multikulturális nevelés nemcsak a különböző kultúrák közötti viszonyok területét érinti, 
hanem számos más területet is, mint például: 

•	 a	társadalmi	rétegek	közötti	különbségekből	adódó	viszonyok	területe	(szegénység,	sokgyer-
mekes családok, állami gondozottak, végzettség nélküliek stb.), 

•	 a	sajátos	nevelési	igényű	tanulók,	rövidítve	SNI-s	gyerekek	(pl.	tanulási-,	magatartási-,	
viselkedési zavarokkal küzdők, hallás- és látássérültek stb.) szegregációjának /integráció-
jának területe,

•	 a	vallási	sokszínűség	viszonyai,
•	 életkori	különbözőségekből	adódó	helyzetek	(fiatalok	szubkultúrái,	generációkat	érintő	

problémák).

Ezek a részterületek szintén kutatási, fejlesztési munkák témájaként szerepelhetnének itthoni vo- 
natkozásokban. Most nézzük a multikulturális oktatás három megközelítési formáját: 

1. A tanterv-tartalmú megközelítés célja, az iskolai vagy egyetemi tanterv tartalmi bővítése 
által, a különböző kulturális csoportosulások kultúrájának, küzdelmeinek és tapasztala-
tainak a bemutatása.

2. Az eredményközpontú megközelítés olyan célok, stratégiák és elméletek formájában képzeli 
el a multikulturális oktatást, amely a fogyatékkal élők, alacsonyabb társadalmi rétegekbe 
tartozók valamint a nők tanulmányi előmenetelén kíván segíteni.

3. A csoportok közötti megközelítés célja, hogy a diákokat segítse abban, hogy pozitívabb 
viszonyulást alakítsanak ki a különböző származású, nemű, kultúrájú csoportok iránt 
(BANKS 1998: 65–66).

Az Egyesült Államokban mindhárom forma kezdett intézményes kereteket ölteni már a kilenc-
venes években. Ugyanitt három szakaszban volt követhető a multikulturális oktatás, először a tanterv 
kereteibe való beépítés folyamata történt meg, majd az iskolarendszer teljes reformjával valósult meg, 
midőn nagyobb figyelem irányult a különböző etnikumok sajátos igényeire is, amelynek eredményeként 
létrejött a multietnikus oktatás. A harmadik szakaszban a nők és a fogyatékkal élők kaptak nagyobb 
figyelmet. Magyarországon is több szakaszos fejlődésen ment és megy keresztül ma is a multikulturális 
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nevelés területe. Egyik elérendő cél Magyarországon (de akár nálunk Szerbiában is lehetne) az Egyesült 
Államokhoz hasonlóan, hogy kötelezően bekerülne a tanárképzési és közoktatási tantervi előírásokban 
az országban élő, különböző szempontból kisebbségi csoportban élők társadalmi helyzetének tanul-
mányozása, megismerése (TORGYIK–KARLOVITZ 2006: 35). Banks, aki amerikai szakértője ennek 
a területnek, a multikulturális oktatást a következő dimenziók szerint írta le: 

•	 tartalmi	integráció:	információk,	példák,	adatok	átadása	a	különböző	társadalmi	és	kultu-
rális csoportokról a tanítás folyamán,

•	 tudáskonstrukciók:	leírja,	hogy	a	tanár	hogyan	segíti	a	különböző	etnikumba,	kultúrkör-
ben tartozó diákok megértési folyamatát,

•	 előítéletek	csökkentése:	ismeretessé	vált,	hogy	a	kooperatív	technikák	jelentősen	javíthatják	
egy kisebbségi csoportba tartozó diák eredményességét, emellett még osztálytársai elisme-
rését is elérheti ezeken keresztül. Az előítéletesség és a negatív diszkrimináció megszün-
tetése érdekében fontos hangsúlyt fektetni az oktatásban a fenti technikai formákra is, 

•	 az	esélyegyenlőség	pedagógiája: alkalmazásakor a pedagógus célzottan használ olyan tech-
nikákat, módszereket, amelyek a különbözős társadalmi, vallási kulturális csoportokhoz 
tartozó tanulók eredményességének a javítását szolgálja,

•	 az	iskola	kultúrájával,	szervezetével	foglalkozó	kérdések:	ez	a	terület	az	iskola	kulturális	szem- 
léletének, működéséi módjának az újrafogalmazását takarja. Magában foglalja az intézményi 
légkör, a fizikai környezet, a dolgozói szemlélet, továbbá a tanítás stílusának, a számonkérés 
módjának az újragondolását annak érekében, hogy mindezek támogasság a multikulturális 
és interkulturális szemléletmódot (TORGYIK-KARLOVITZ 2006: 39-42).

 A fenti kutatási eredmények egyértelműen azt támasztják alá, hogy az etnikumok közötti barát-
ságok együtt élhetnek a kisebbségi csoportok negatív szereotípiáival, hacsak a morális tanterv ezeket 
meg nem kérdőjelezi, illetve szükség van csoportos, közösségi együttműködéshez kötődő pozitív élmé-
nyekre is. Vagyis, ha több etnikumú gyermek jár egy iskolában, ez még nem oldja a feszültséget, előí-
téletességet, sőt inkább fokozhatja azt. Ebből következik az, hogy az etnikumok közötti tiszteletteljes 
tolerancia gyerekkori elsajátításához szükséges a részvétel mind személyek közötti, mind a csoportos, 
közösségi együttműködés formáiban; a közeli, meghitt tapasztalatszerzés, etnikailag kiegyensúlyozott, 
konstruktívan pluralista iskolai környezetben (VINE 1998: 94-95).

Az élményszinten megélt ismeretszerzés tevékenységei:
•	 Játék:	csoporterősítő,	mozgáskoordinációs,	ismeretszerző,	memóriafejlesztő,	ügyességi	já- 

tékok.
•	 Alkotó-,	kézműves	jellegű	tevékenység:	papírhajtogatás,	báb-maskara	készítése,	tojásfestés,	

batikolás, kiszebábu összeállítása, nemezelés, gyermekjátékok, festés, képek alkotása.
•	 Drámapedagógiai	módszerek	alkalmazása:	népi	játékok,	mesék,	mítoszok	dramatizálása.
•	 Európai	országok	hagyományai,	kulináris	szokásai.
•	 A	magyar	ünnepkörökhöz	kötődő	szokások	felelevenítése.
•	 A	magyar	és	európai	mesék	megismerése.
•	 Tánc:	a	magyar	néptánc	elemeinek	elsajátítása,	más	népek	táncai.
•	 Zene:	népdalok,	népzene,	népek	zenéi.
•	 Közös	feladatmegoldás:	virágültetés,	puzzle,	találós	kérdések,	közmondások	párosítása,	

tojások keresése, feladatlap kitöltése, a komplex problémamegoldás lépései.
•	 Ételek	készítése:	a	megismert	országok	jellegzetes	ételei,	ünnepkörökhöz	kötődő,	hagyo-

mányos magyar tészták, sütemények (BIRIGYINÉ GIRDÁN-PATÓ 2008: 32).
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Mindezek iskolanapok, sportnapok, különböző kulturális, történelmi tanulsággal rendelkező 
eseményekre (pl. múzeum vagy emlékhelyek látogatása, filmnézés, az eseményeket megtapasztalt vendég 
meghívása, történelmi események emlékeit gyűjtő akciók stb.) épített projekthetek, projektnapok alkal-
mával használhatóak föl. A fenti alkalmazások Magyarországon megvalósított példái az irodalomjegy-
zékben is felsorolt Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetekben találhatóak meg.

Összefoglaló
A multikulturális nevelésnek valójában két célt kell egyeztetnie, és egymással összhangban meg- 

valósítania:
•	 a	másság	iránti	elfogadókészséget,	megismerési	szándékot,	az	előítéletességet	elutasító	

magatartást kell kialakítania, megalapoznia, fejlesztenie,
•	 és	ezzel	párhuzamosan	terjeszteni	az	adott	közösségben,	országban,	régióban	jelenlévő,	

különböző kulturális és társadalmi csoportok egyenrangúságának, partnerségének a szem-
léletét (elősegíteni az esetlegesen fennálló konfliktusos viszonyok rendezését).

Ezt a két célt persze, csak együttesen lehet hatékonyan szolgálni. A másság megismertetésére, elfo-
gadására a mellettünk élő másik csoport példáján keresztül vezet az út – ugyanakkor egy nyitottabb, 
befogadóbb szemlélet kialakítása segít elfogadni azt a mellettünk élő másik csoportot, amellyel szem-
ben eddig bizonyos előítéleteink voltak.

Véleményem szerint az óvodákban, az iskolákban és a felsőoktatás színterein számos lehetőség 
nyílik (akár a különböző etnikumú tanulókat vegyes csoportokba szervezve, közös munka során) az 
alternatív, kooperatív technikák alkalmazásával a multikulturális nevelés tanítására. Mindehhez egy 
multikulturális szemléletű tanár szükséges, aki példaértékű szemlélettel és hozzáállással rendelkezik. 
Magatartása követendő példaként szolgálhat a tanulóknak. Személyiségjegyeinek fontos eleme az empá-
tia, a tolerancia, az együttműködés képessége. Lehetőleg minél színesebb, élménygazdagabb oktatási 
módszerek és programok szervezése és megvalósítása kell, hogy a multikulturális jellegű oktatás gyakor-
lati megvalósulását segítse. Mindehhez nagyfokú kreativitásra, szakmai tapasztalatra és a témában való 
jártasságra van szükség a tanár részéről is. Fontos figyelembe venni, hogy a családi közegből, a szűkebb 
és a tágabb környezetből érkező esetleges előítéletes álláspontok is befolyással bírnak. Módot kell találni 
a szülők, esetleg a lakosság bevonására az ilyen témájú programokba, foglalkozásokba.

A tanár célja, hogy a tanulók körében pozitív élmények és tapasztalatok szülessenek. Mindez segít-
heti egymás jobb megértését, megismerését, az előítéletek csökkentését, sőt akár még a hosszútávú jó 
viszonyok, barátságok kialakulását is. A fentiek megvalósításához a helyi viszonyokhoz igazított, kidol-
gozott oktatási tervek, programleírások szükségesek. A pedagógusok körében megtartandó ismertető 
előadások, képzések, amelyek során ők is elsajátíthatnák a megfelelő kompetenciákat, technikákat és 
megoldásokat nagyon fontosak. Mindehhez számos magyarországi tapasztalatot és alkalmazási formát 
hívhatunk segítségül, és integrálhatjuk a helyi feltételekhez igazítottan. 
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A VIZSGA ELŐTTI KÖTELEZETTSÉGEK
RENDSZERÉNEK BEVEZETÉSE MATEMATIKÁBÓL

A SZABADKAI ÉPÍTŐMÉRNÖKI KARON
DOKIMOLÓGIAI SZEMPONTBÓL

n

Péics Hajnalka1, Rožnjik Andrea2

n

Miután 2005-ben a Szerbiai Parlamentben döntést hoztak a bolognai egyezmény 
elfogadásáról, a szabadkai Építőmérnöki Karon a 2006/2007-es tanévtől bevezették 
a bolognai rendszert. Nagy változáson ment keresztül emiatt ebben a periódusban 
intézményünkben a matematika oktatása is, az új számonkérési forma, a vizsga előtti 
kötelezettségek bevezetése miatt. 

A munkában bemutatjuk, hogy milyen módon alakult ki a vizsga előtti kötele-
zettségek alkotóelemeit képező hat kollokvium, milyen teszt alakú feladatsorok képe-
zik a kollokviumokat, és ezek miért pont ilyenek, milyen előzményei voltak a tesztek 
kialakulásának, miért töröltük el a pontozási rendszerből a negatív pontokat, valamint 
hogy milyen változásokon ment keresztül a javítótesztek alkalmazásának rendszere. 

Mindhárom tantárgy esetében a tesztek témánkénti sikerességét vagy sikertelensé- 
gét a megfelelő hisztogramon mutatjuk be egy négyéves periódus eredményeit analizálva.
Kulcsszavak: matematikaoktatás, teszt alapú számonkérés, bolognai rendszer, 

dokimológia, Építőmérnöki Kar – Szabadka

n

Bevezető
2005-ben döntést hoztak a Szerbiai Parlamentben a bolognai egyezmény elfogadásáról, s a 2006/2007-

es tanévtől minden szerbiai felsőfokú intézmény, így az Újvidéki Egyetem szabadkai Építőmérnöki Ka- 
ra is alkalmazni kezdte a bolognai rendszer alapszabályait. Az új programban a Karon megmaradt a há- 
rom egyféléves Matematika I, Matematika II és Matematika III tantárgy összesen 270 óraszámmal (90 
órával tantárgyanként), s a vizsgáztatás részeként bevezették a vizsga előtti kötelezettségeket. Újdonság volt, 
hogy a vizsga előtti kötelezettségek a tantárgy hallgatása során történnek, az írásbeli vizsga pedig a sikeres 
vizsga előtti kötelezettségek teljesítése utáni feladatkidolgozást foglalja magában. A szóbeli vizsga helyett 
tehát a vizsga előtti kötelezettségeket teszt formájú kollokviumokon keresztül kérjük számon, vagyis az 
elméleti tudást az írásbeli vizsga előtt kérdezzük ki, és nem utána, mint a bolognai rendszer előtt. 

A kutatásban a vizsga előtti kötelezettségek rendszerének dokimológiai szempontjait – osztályozási 
és értékelési problematikáját – vizsgáltuk. A dokimológia az osztályozás tudománya, azaz a pedagógiai 
kutatásoknak az osztályozással foglalkozó ágát jelenti (IVANOVIĆ 2010).

A munkában bemutatjuk, hogy milyen módon alakult ki a vizsga előtti kötelezettségek fő alkotó-
elemeit képező hat kollokvium, milyen teszt alakú feladatsorok képezik a kollokviumokat, miért töröl-
tük el a pontozási rendszerből a negatív pontokat, valamint, hogy milyen változásokon ment keresztül 

1 dr. rendkívüli egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Építőmérnöki Kar Szabadka, peics@gf.uns.ac.rs. A tanulmány megírá-
sához szükséges kutatást a Szerbiai Oktatási és Tudományi Minisztérium támogatta (projekt III44006).

 The work presented here was supported by the Serbian Ministry of Education and Science (project III44006).
2 magiszter, egyetemi tanársegéd, Újvidéki Egyetem, Építőmérnöki Kar Szabadka, andrea@gf.uns.ac.rs
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a javítótesztek rendszere. Mindhárom tantárgy esetében a tesztek témánkénti sikerességét a megfelelő 
hisztogramon mutatjuk be egy négyéves periódus eredményeit analizálva.

Az 1. táblázatban látható a minta, azaz azoknak a hallgatóknak a száma, akik az adott iskolaévben 
adott tantárgyakat hallgattak, vagyis részt vettek az előadásokon és gyakorlatokon, rendszeresen jártak 
kollokviumokra és vizsgáztak is belőle.

1. táblázat

Tudásfelmérő tesztek
A 2006/2007-es tanévben kidolgoztunk egy olyan rendszert, amelyben a vizsga előtti kötelezettsé-

gek keretein belül teszt alakú feladatsorokon keresztül kérdezzük ki az elméleti anyagot, s ez helyettesíti 
az írásbeli vizsga utáni szóbeli felelést. Összesen hat ilyen tesztsor képezi tantárgyanként a vizsga előtti 
kötelezettségek számonkérési részét, s a hat tesztsor az adott anyag hat témakörre való felosztását jelenti. 
Ugyanezt a hat témakört öleli fel a vizsgán feladott hat feladat is. Kollokviumonként 5, tehát összesen 
30 pontot lehet kapni a tesztekre, 10 pont jár a rendszeres óralátogatásért, s így 40 pont a vizsga előtti 
kötelezettségekre. A vizsgán feladatonként 10, tehát összesen 60 pontot lehet kapni a feladatok helyes 
kidolgozásáért. Így jön ki a 30+10+60=100 pont, amelyből legalább 55 pontot kell megszerezni a pozi-
tív osztályzatért. A negatív osztályzat az 5(nem felelt meg), a pozitív osztályzatok pedig a 6-tól 10-ig 
található skálán mozognak, ahol 55-64 pontig 6(megfelelt), 65-74 pontig 7(jó), 75-84 pontig 8(nagyon 
jó), 85-94 pontig 9(kiemelkedően jó), 95-100 pontig pedig 10(kitűnő) osztályzat adható.

Minden kollokvium egy tíz feladatból álló tesztsort jelent, ahol kérdéseket teszünk fel, s ezekre 
írásban kell teljes mondattal válaszolni, vagy pedig egy kérdésre az öt lehetséges válasz közül kell kivá-
lasztani az 1 vagy 2 helyes választ. A helyes válasz kérdésenként 0.5 pontot ér. Egy kérdésre a válasz 
akkor számít helyesnek, ha be vannak karikázva a jó válaszok és nincs bekarikázva egyetlen helytelen 
válasz sem. A válasz félig helyes és 0.25 pontot ér, ha a két helyes válasz közül csak az egyik van beje-
lölve, és nincs bekarikázva egyetlen helytelen válasz sem. A helytelen válasz 0 pontot jelent, s a válasz 
akkor helytelen, ha legalább egy helytelen válasz be van karikázva. 

A tesztsorokban kezdetben a kérdések főleg a tudásfelmérést célozták meg. Nézzünk egy ilyen pél- 
dát a Bezout-tétel kapcsán megfogalmazható kérdésekre:

1. Fogalmazza meg a Bezout-tételt!
 A válasz: A ( )P x  polinom ( )x c−  polinommal való osztásának maradéka ( )P c .

2. Karikázza be a Bezout-tétel helyes megfogalmazása előtti betű(ke)t!
A) A ( )P x  polinom ( )x c−  polinommal való osztásának maradéka egy állandó.
B) A ( )P x  polinom ( )x c−  polinommal való osztásának maradéka egész szám.
C) A ( )P x  polinom ( )x c−  polinommal való osztásának maradéka nulla.
D) A ( )P x  polinom ( )x c−  polinommal való osztásának maradéka ( )P c .
E) A ( )P x  polinom ( )x c−  polinommal való osztásának maradéka nullapolinom.

Matematika I Matematika II Matematika III

2007/2008 135 100 48

2008/2009 117 139 61

2009/2010 113 131 107

2010/2011 101 108 102
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3. Karikázza be a mondat befejezése(i) előtti betű(ke)t, amellyel helyes állítás(oka)t kapunk!
 „Minden n-edrendű komplex polinomnak n gyöke van, ha minden gyökét annyiszor 

számítjuk, amennyi a gyök multiplicitása.” Ez az állítás ...
A) ... a Bezout-tétel. 
B) ... az euklideszi algoritmus.
C) ... nem az algebra alaptétele. 
D) ... az algebra alaptételének következménye.
E) ... az algebra alaptétele.
 A 2. feladatnál a helyes válasz a D), a 3. feladatnál pedig a C) és D). 

A 2007/2008-as tanévtől kezdve a kollokviumokon a tudásfelmérés, azaz a tények ismerete mellett 
már megcéloztuk és mérni szerettük volna a tudás alkalmazásának a képességét is. Így az előző példák 
témakörében, hogy a kérdés az alkalmazás képességét mérje, azaz történetesen a Bezout-tétel alkalma-
zásának képességét, a következő formát öltheti:

4. Adott a 5 4 3 2( ) 2 5 4 2 3P x x x x x x= − − + + +  polinom. 
Karikázza be a helyes állítások előtti betű(ke)t!
A) P(1) = 3
B) A ( )P x  polinom ( 1)x −  polinommal való osztásának maradéka 3.
C) A ( )P x  polinom nullája 3.
D) A ( )P x  polinom ( 3)x −  polinommal való osztásának maradéka 1.
E) A ( )P x  polinom gyöke 3.
 Helyes válaszok az A) és a B), hiszen 5 4 3 2(1) 1 2 1 1 4 1 2 1 3 3P x= − ⋅ − ⋅ + ⋅ + ⋅ + =  

teljesül és a Bezout-tétel alapján ez pontosan azt jelenti, ami a B) válaszban meg van 
fogalmazva. 

Negatív pontok
Különböző elméletek léteznek a negatív pontok bevezetésével kapcsolatban, s azzal kapcsolatban is, 

hogy a negatív pontokat milyen módon kell megválasztani ahhoz, hogy a válaszok találgatása büntet-
hető legyen, de a kapott pontszámok mégis a legmegfelelőbb módon jellemezzék a hallgatók megszer-
zett tudását. A témáról bővebben a (BUDESCU– BAR-HILLEL 1993), (COLLET 1971), (ESPINOSA–
GARDEAZABAL 2010) tanulmányokban lehet olvasni.

A 2007/2008-as iskolaévben a Matematika I esetében a kollokviumok feladatait pozitív és negatív 
pontokkal értékeltük. A rossz válaszok esetében negatív pontokat adtunk, nevezetesen (−0.25) pontot 
azzal a céllal, hogy kiszűrjük a válaszadásnál a találgatást. Ilyen feltételek mellett a 135 hallgató közül 
csupán 44.44 % teljesítette a vizsga előtti kötelezettségeket. Ez az eredmény arra sarkallt bennünket, 
hogy változtassunk ezen a pontozási rendszeren. Végeztünk egy új pontozást, amellyel leellenőriztük, 
hogy a negatív pontok eltörlésével hogyan változna ez az arány. Az új pontozás eredménye alapján arra 
a következtetésre jutottunk, hogy a negatív pontok eltörlésével a kollokviumokon elért pontok száma 
legfeljebb 7-tel növekedett, azoknak a hallgatóknak a száma viszont, akik ezzel a pontozással teljesítet-
ték a vizsga előtti kötelezettségeket, elérte a 76.30 %-ot.

Az 1. ábrán látható, hogy a hallgatók hány százalékának emelkedett a pontszáma legfeljebb 1-gyel, 
legfeljebb 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, illetve 7-tel. 
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Pontszámok növekedése a negatív pontok eltörlésével

1. ábra

Az 1. ábra kördiagramja alapján leszögezhetjük, hogy a negatív pontok eltörlésével jelentősen 
megemelkedett azoknak a hallgatóknak a száma, akik teljesítették a vizsga előtti kötelezettségeket, de 
csak 14%-uk esetében emelkedett a pontszám 4 és 7 közötti számmal.

 
Pontszámok növekedése a negatív pontok eltörlésével

2. ábra

A 2. ábrán a kék színnel jelölt mező azt ábrázolja, hogy a kördiagramon ábrázolt esetek közül hány hall- 
gató teljesítette már negatív pontozással is a vizsga előtti kötelezettségeket. Azok a hallgatók, akiknek legfel- 
jebb 1-gyel emelkedett a pontszáma, 41.7 %-ban már a negatív pontok nélkül is teljesítették a vizsga előtti 
kötelezettségeket, akiknek több, mint 1-gyel, de legfeljebb 2-vel növekedett a pontszáma, azok 75.8 %-ban, 
akiknek több, mint 2-vel, de legfeljebb 3-mal növekedett a pontszáma, azok 50 %-ban, akiknek több, mint 
3-mal, de legfeljebb 4-gyel növekedett a pontszáma, azok pedig 29.6 %-ban. Azok a hallgatók, akiknek több, 
mint 4 ponttal növekedett meg a pontszámuk, a negatív pontozási rendszerrel nem teljesítették a vizsga 
előtti kötelezettségeket. A negatív pontok eltörlése tehát csak egy 14 %-os csoport esetében hatott ki nagy 
jelentőséggel a pontok növekedésére, de itt sem hatott ki magára a vizsga előtti kötelezettségeknek a tel- 
jesítésére, hiszen a gyenge tudású hallgatók olyan sok helytelen választ adtak, hogy többnyire a negatív pont- 
számok eltörlésével sem teljesítették a vizsga előtti kötelezettségeket. A többieknél a pontszámnövekedés 
sokkal elenyészőbb volt, s többnyire a vizsga előtti kötelezettségek teljesítését jelentő pontokat növelte 
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meg. Megállapíthatjuk tehát, hogy a negatív pontok eltörlésével jelentősen megnövekedett azoknak 
a hallgatóknak a száma, akik teljesítették a vizsga előtti kötelezettségeket, és emelkedett a pontszáma 
azoknak a hallgatóknak, akik már előzőleg is sikeresen teljesítették a vizsga előtti kötelezettségeket.

A negatív pontok eltörlésével azonban egy új szempontra kellett odafigyelni, nevezetesen arra, 
hogy néhány pontot találgatással is összegyűjthetnek a hallgatók. Találgatással legtöbb pontot úgy lehet 
összegyűjteni, ha valaki ugyanazt a választ jelöli be, például minden kérdésnél az A választ. Az A, B, C, 
D, E válaszlehetőségek közül az egy vagy két helyes válasz megfelelő eloszlásával – úgy, hogy a betűn-
kénti pontszámok összege a lehető legkisebb legyen – elérhető, hogy találgatással kollokviumonként 
legfeljebb 1.25 pontot lehessen összegyűjteni, persze legfeljebb 0.2 valószínűséggel. Ez természetesen 
attól is függ, hogy a kérdésekre egy vagy két helyes választ adtunk-e meg. Ha nem kilenc kérdésnél 
van egy válasz, és egy kérdésnél két válasz, akkor a helyes válaszok eloszlását meg lehet úgy adni, hogy 
legfeljebb 1 pontot lehessen összegyűjteni az említett találgatási módszerrel.

Javítókollokviumok
Az évek során változtattunk a kollokviumok javítási lehetőségének a rendszerén, ezért érdemes 

megvizsgálni, hogy ezek a módosítások hogyan hatottak a kollokviumok teljesítésére. Mindhárom 
tárgyból összehasonlítjuk a kollokviumokon és a javítókollokviumokon elért pontszámokat, s a vizsga 
előtti kötelezettség teljesítésésnél mindig a nagyobb pontszámot vesszük figyelembe.

2. táblázat

A 2. táblázatból látható, hogy a hallgatók hány százalékának lett nagyobb a pontszáma a javító-
kollokviumokon elért eredmények beszámításával a javítókollokvium nélkül elért pontszámhoz viszo-
nyítva, a 3. ábra oszlopdiagramján pedig a 2. táblázat eredményeit ábrázoljuk.

Hányan javították sikeresen a kollokviumokat

3. ábra

Matematika I Matematika II Matematika III

2007/2008 72.59 44.00 27.08

2008/2009 58.97 63.31 36.07

2009/2010 88.50 88.55 95.33

2010/2011 93.07 95.37 98.04
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A 2007/2008-as tanévben a javítók aránya Matematika I, Matematika II és Matematika III tantárgyak 
esetén rendre 72.59 %, 44.00 % és 27.08 %. Ebben a tanévben a Matematika I tárgyat az első tanulmá-
nyi félévben lehetett hallgatni, és az első négy kollokviumot lehetett javítani a januári, tehát a tantárgy 
lehallgatása utáni első vizsga előtti időpontban. A másik két tantárgyat a második félévbe osztották 
be a hallgatók számára, és a javítást csak azoknak a hallgatóknak biztosítottuk, akik nem teljesítették 
a vizsga előtti kötelezettségeket. Minden kollokviumot lehetett javítani, de csak az első vizsgaidőszak 
után. A nagy százalékarányt Matematika I-ből az magyarázza, hogy a javítás lehetőségével azok a hall-
gatók is éltek, akik már teljesítették a vizsga előtti kötelezettségeket.

A következő évben, a 2008/2009-es iskolaévben, mindhárom tárgyból minden hallgató javíthatta a 
kollokviumokon elért pontszámát. Ekkor 58.97 %, 63.31 % és 36.07 % volt rendre Matematika I, Mate-
matika II és Matematika III tantárgyakból azoknak az aránya, akik sikeresen javítottak a vizsga előtti 
kötelezettségek pontszámain, bár az így kapott arányok még mindig alacsonyaknak tűnnek. 

A 2009/2010-es tanévtől már minden kollokvium javítása lehetséges a következő kollokvium írása-
kor, illetve a hatodik kollokvium javítása a vizsga előtt. Ez a módszer sikeresnek bizonyult, hiszen a 
2009/2010-es tanévben 88.50 %, 88.55 % és 95.33 %, a 2010/2011-es tanévben pedig 93.07 %, 95.37 % és 
98.04 % volt rendre azoknak az aránya, akik Matematika I, II és III tantárgyakból a javítással megnövel-
ték az elért pontszámokat. A sikeresen javítók aránya is jelentősen megnövekedett, ám egyes hallgatók 
ezt ki is használták, s csak a javító kollokviumokra készültek, vagy csak azokon jelentek meg.

Statisztikai adatfeldolgozás
A Matematika I, Matematika II és Matematika III tantárgyak esetében a tesztek témánkénti sike-

rességét/sikertelenségét a négyéves periódus eredményein analizáljuk. Elemezzük a minták aritmetikai 
középértékeit, szórásait és ferdeségi mutatóit, majd bemutatjuk hisztogramjaikat.

Kollokviumonként a hallgatók p1=0, p2=0.25, p3=0.5,..., p21=5 pontot érhetnek el. Ha a pi pont 
gyakoriságát a mintában fi jelöli, akkor a szemléltetett minta aritmetikai középértéke (átlaga)

szórása

ferdeségi mutatója pedig

               , ahol
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Szimmetrikus eloszlás esetén, mint amilyen a normál eloszlás, a ferdeségi mutató nulla, azaz a3= 0. 
A hallgatók akkor teljesítik a vizsga előtti kötelezettségeket, ha a kollokviumokra átlagban 2.5 pontot 
szereznek, ezért a kollokvium akkor sikeres, ha a mintaátlag legalább 2.5 pont. A minta ferdeségi mutatója 
arról nyújt információt, hogy mennyire lett nehéz, vagy könnyű a teszt, illetve hogy a hallgatók kevésbé 
vagy jobban elsajátították-e a tananyagot. Az a3

~~ 0 se túl könnyű, se túl nehéz feladatsort jelent – ebben 
az esetben szimmetrikus a hisztogram. Az a3< 0 azt jelenti, hogy könnyű lett a feladatsor, vagy pedig 
a hallgatók jól elsajátították a tananyagot –, ebben az esetben jobbra hajlik a hisztogram. Minél kisebb 
az a3 ferdeségi mutató, annál jobb a teszt eredménye. Az a3> 0 azt jelenti, hogy nehéz lett a teszt, vagy 
pedig a hallgatók kevésbé sajátították el a teszt anyagát –, ebben az esetben balra hajlik a hisztogram. 
Minél nagyobb az a3 ferdeségi mutató, annál rosszabb lett a teszt eredménye.

A bemutatott hisztogramokon, a vízszintes tengelyen az elérhető pi pontszámokat jelöltük be, a 
függőleges tengelyen pedig ezeknek a pontszámoknak a teszteken elért gi relatív gyakoriságát, tehát

A 3. táblázatban a Matematika I tantárgyhoz tartozó paraméterek láthatók.

3. táblázat

A Matematika I tantárgy esetében a témakörök: Polinomok, Mátrixszámítás, Analitikus geometria 
a térben, Lineáris programozás, Számsorozatok, Vektorterek és sajátértékszámítás voltak.

 

4. ábra

Az első és második teszt nagy témakört dolgoz fel, ezek a legnehezebbek, s a táblázatból láthatjuk, 
hogy ezeknél a legnagyobb a ferdeségi mutató, a mintaátlag pedig a kívánt 2.5 pont alatt van. 

paraméter 1. koll. 2. koll. 3. koll. 4. koll. 5. koll. 6. koll.

µ 2.19 2.41 2.71 2.82 2.27 2.00

σ 0.90 1.04 1.22 1.14 1.15 1.10

α3 0.35 0.21 –0.08 –0.20 –0.07 0.19
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5. ábra

A harmadik és negyedik teszt esetében már negatív a ferdeségi mutató, a mintaátlag is magasabb, 
tehát ezeket a kollokvimokat teljesítették legjobban a hallgatók. A negyedik kollokvium ferdeségi muta-
tója jóval kisebb, mint a többi kollokvium esetében, ami szerint a hallgatók azt az anyagrészt sajátították 
el legjobban, vagy pedig túl könnyű volt a teszt.

Az utolsó két teszt kisebb anyagrészeket ölel fel, viszont már nem lett olyan jó az eredmény, annak 
ellenére, hogy az ötödik teszt ferdeségi mutatója negatív. Ez annak köszönhető, hogy a félév végéhez 
közeledünk, s akik bírják a tempót, azok sikeresen szerepelnek ezeken a teszteken, akik nem, azok 
pedig egyszerűen kihagyják őket.

6. ábra

A 4. táblázatban a Matematika II tantárgy esetében a kollokviumonként elért pontszámok minta-
átlaga, mintaszórása és ferdeségi mutatója látható.

4. táblázat

A Matematika II esetében a témakörök: Valós függvények tulajdonságai, Valós függvény derivált-
ja és alkalmazása, Valós függvény integrálja és alkalmazása, Elsőrendű differenciálegyenletek típusai, 
Másodrendű lineáris konstans együtthatós differenciálegyenletek, Kétváltozós valós függvény fogalma, 
parciális deriváltja és alkalmazása voltak. Ebből a tantárgyból azok is részt vehettek a kollokviumokon, 
akik még nem tették le a Matematika I-et, ezért nem meglepő a pozitív ferdeségi mutató, ami szerint 
nehezek voltak a tesztek. Az első három teszt, mely nagy témakört dolgoz fel, bizonyult a legnehe-
zebbnek mind a ferdeségi mutató, mind a mintaátlag szerint. Az utolsó három teszt jobban sikerült – 

paraméter 1. koll. 2. koll. 3. koll. 4. koll. 5. koll. 6. koll.

µ 2.12 2.08 2.12 2.37 2.34 2.42

σ 0.93 0.98 0.99 0.98 1.04 1.19

α3 0.49 0.57 0.54 0.08 0.04 0.12
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a ferdeségi mutatóik kisebbek és a mintaátlagaik nagyobbak – annak ellenére, hogy a hallgatók közül 
sokan itt már nem tudnak teljesen felzárkózni.

7. ábra

8. ábra

9. ábra

A 5. táblázatban a Matematika III tantárgy esetében a kollokviumonként elért pontok µ mintaát-
laga, σ mintaszórása és α3 ferdeségi mutatója látható.

5. táblázat

A Matematika III esetében a témakörök: Kettős integrál, Hármas integrál, Számsorok és függvény-
sorok konvergenciája, Fourier-sorok, Parciális differenciálegyenletek, Interpoláció, numerikus integrálás 

paraméter 1. koll. 2. koll. 3. koll. 4. koll. 5. koll. 6. koll.

µ 2.92 3.08 2.57 2.71 2.85 2.37

σ 0.96 0.95 1.08 1.07 0.99 1.08

α3 –0.41 –0.29 0.18 –0.04 –0.34 0.08
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és numerikus egyenletek megoldásainak közelítő módszerei voltak. Csak azok vehettek részt a kollokvi-
umokon, akik már letették a Matematika I és II tantárgyakat, ezért a hisztogramok itt sokkal biztosabb 
tudást mutatnak, mint az előző esetekben. Az első, második és ötödik kollokviumok ferdeségi muta-
tói negatívak és jóval kisebbek, mint a többi kollokviumoké, a mintaátlagaik pedig a legmagasabbak, 
tehát a hallgatók ezeknek a kollokviumoknak a tananyagát sajátították el a legjobban. A harmadik teszt 
ferdeségi mutatója a legnagyobb és pozitív, a mintaátlaga pedig szinte a legkisebb, mivel ez az anyag-
rész kevésbé megfogható a hallgatók számára. A negyedik kollokvium ferdeségi mutatója közel van a 
nullához, ami azt jelzi, hogy ez a teszt nem túl könnyű, és nem túl nehéz, ugyanakkor ez a kollokvium 
a mintaátlag szerint is sikeresnek mondható. Az utolsó kollokvium esetében a legrosszabb a mintaát-
lag annak ellenére, hogy a ferdeségi mutatója elég közel van a nullához. Ez azzal magyarázható, hogy 
a félév végén vagyunk, és már nem mindenki tudja ugyanazt a tudásszintet nyújtani, mint az elején, és 
jó páran nem is vesznek részt rajtuk.

10. ábra

11. ábra

12. ábra

Az eredmények kollokviumonkénti szórása közti különbség tantárgyanként kicsi. Viszont, ha 
összehasonlítjuk a tantárgyakat, akkor a különbség a Matematika I-től a Matematika III-ig elenyésző-
en, de csökken.
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Ha a normál eloszlás aritmetikai középértéke µ, szórása pedig s=1, akkor az esetek 68.27 %-a, 95.45 
%-a, illetve 99.73 %-a esik a [µ–1, µ+1], [µ–2, µ+2], illetve [µ–3, µ+3] intervallumokba. A 6. táblázatban 
bemutatjuk, hogy a hallgatók hány százaléka tartozik a [µ–1, µ+1], [µ–2, µ+2] és [µ–3, µ+3] intervallu-
mokba. A táblázatból jól látható, hogy a kapott eredmények megközelítik a µ aritmetikai középértékű 
és s=1 szórású normál eloszlást, ami várható is, hiszen a mintában található hallgatók száma nagy, és 
a hallgatók tudása követi a normál eloszlást.

6. táblázat

Kiemelendő, hogy mindegyik kollokvium esetében a 0 pontot elért hallgatók közé beletartoznak 
azok a hallgatók is, akik valamilyen okból nem vettek részt az adott kollokviumon, sem pedig a kollok-
vium javításán. A 7. táblázatban ezeknek a hallgatóknak a százalékos aránya található.

7. táblázat

Néhány kollokviumon csak azoknak a hallgatóknak lett 0 pontja, akik nem is voltak jelen, mint 
például a Matematika I 1. kollokvium, Matematika II 4. kollokvium, Matematika III 4. és 6. kollokvi-
um. A többi kollokvium esetében volt olyan hallgató, aki jelen volt, de egy helyes választ sem tudott. A 
6. ábrán jól látható, hogy Matematika I-ből az 5. kollokviumon körülbelül a hallgatók 5 %-a kapott 0 
pontot, a 7. táblázatból pedig az, hogy 3.22 % nem is vett részt rajta, ami szerint a hallgatóknak majd-
nem 2 %-a csak 0 pontot tudott teljesíteni. 

A hisztogramok szerint mindhárom tantárgyból mindegyik kollokviumon voltak olyan hallgatók, 
akik elérték a maximális pontszámot, s azt is hozzátehetjük, hogy nem volt jellemző az olyan feladat 
sem, amelyet senki nem tudott megoldani.

Összegzés
Végezetül nézzük meg, hogy az 1. táblázatban megadott mintán hányan teljesítették sikeresen 

a vizsga előtti kötelezettségeket Matematika I, II és III tantárgyakból a szemlélt periódusban, azaz a 
2007/2008-as, a 2008/2009-es, a 2009/2010-es és a 2010/2011-es tanévben. Az eredmények százalék-
arányát a 8. táblázat ismerteti, alább a 13. ábra szemlélteti.

Matematika I Matematika II Matematika III

(µ±1) (µ±2) (µ±3) (µ±1) (µ±2) (µ±3) (µ±1) (µ±2) (µ±3)

1. koll. 66.309 94.206 99.785 72.594 94.142 99.372 70.755 96.541 98.742

2. koll. 65.451 94.635 100.00 70.084 93.933 100.00 70.440 96.226 99.686

3. koll. 63.305 97.854 100.00 70.711 94.979 100.00 69.497 95.912 100.00

4. koll. 65.880 96.137 100.00 70.711 95.188 100.00 65.409 97.484 100.00

5. koll. 63.949 98.712 100.00 67.782 93.724 100.00 67.925 96.541 100.00

6. koll. 69.099 97.425 100.00 68.829 94.142 100.00 66.562 94.637 100.00

1. koll. 2. koll. 3. koll. 4. koll. 5. koll. 6. koll.

Matematika I 0.21 0.43 1.07 1.93 3.22 5.58

Matematika II 0.84 0.21 0.63 2.09 1.88 2.72

Matematika III 0.94 0 0.31 0.63 0.94 3.77
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8. táblázat

Vizsga előtti kötelezettség teljesítése

13. ábra

A bemutatott adatokból leolvasható, hogy a megadott mintában a vizsga előtti kötelezettségeket 
sikeresen teljesítők aránya mindhárom tantárgy esetében a kielégítő 64 % felett van, az évek során pedig 
ez a teljesítmény növekvő tendenciát is mutat. A második félévben hallgatható Matematika II esetében, 
főleg az első két évben, jóval alacsonyabb a vizsga előtti kötelezettségeket sikeresen teljesítők aránya, 
hiszen itt sok olyan hallgató volt, aki az első félévben hallgatott Matematika I tantárgyból még nem tett 
sikeres vizsgát, s ezért a figyelmük jelentősen megoszlott, s nem tudtak kielégítően teljesíteni. A Mate-
matika III tantárgy esetében a legmagasabb a vizsga előtti kötelezettségeket sikeresen teljesítők aránya, 
mert ezt a tantárgyat csak azok hallgathatták, akik már levizsgáztak a Matematika I és Matematika II 
tantárgyakból, jobban tudtak összpontosítani az előadásokra és gyakorlatokra, s megszerezték a szük-
séges előtudást is ahhoz, hogy elsajátítsák az új ismereteket, s már tapasztalatuk is volt a tesztírásban. 

Összegezve az elvégzett elemzést megállapíthatjuk, hogy a teszt alapú kikérdezés bevezetése sike-
res volt, a hallgatók ezzel a módszerrel teljesíteni tudták a vizsga előtti kötelezettségeket, s még írásbeli 
vizsga előtt elsajátították a feladatkidolgozáshoz szükséges elméleti tudást, valamint annak alkalmazási 
képességét. A (PÉICS–ROŽNJIK 2012) előkészületben lévő cikkben bővebben lehet olvasni az adott 
mintában található hallgatók írásbeli vizsgán elért eredményeiről, majd a kapott eredmények és a bolo-
gnai rendszer előtti eredmények összehasonlításáról.

Matematika I Matematika II Matematika III

2007/2008 76.30 64.00 91.67

2008/2009 82.5 76.26 90.16

2009/2010 91.15 95.42 99.07

2010/2011 91.09 92.59 99.02
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KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM HATÁSAINAK
ATTITŰDVIZSGÁLATA 

ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK KÖRÉBEN
n

Major Lenke1

n

Az ENSZ, a Fenntartható fejlődés johannesburgi konferenciáján, a 2005–2014-ig 
tartó szakaszt a fenntarthatóságra nevelés évtizedévé nyilvánította. Ez önmagában is 
jelzi, hogy sürgetően szükség van az oktatásban a fenntartható fejlődés, a környezeti 
nevelés gyakorlatának a megvalósítására, elterjesztésére. A gyerekeknek a környezet-
nevelés szempontjából kulcsszerepük van, mivel ők a környezeti erőforrások jövőbeli 
használói, kezelői. A környezeti nevelésnek fontos szerepe van a környezet megóvásá-
hoz szükséges elhivatottság kialakításában, segít a környezettel kapcsolatos problémák 
felfedezéséhez és azok megoldásához szükséges készségek elsajátításában, az elsajátított 
ismeretek felhasználásában. Az ehhez nélkülözhetetlen tapasztalatokra pedig csak jól 
átgondolt, pozitív élményt nyújtó, környezeti problémák megoldásával járó progra-
mokban tehetnek szert a gyerekek.

A szülők és pedagógusok akkor tehetik a legtöbbet a napjainkban jelentkező 
környezeti problémák megoldása érdekében, ha a jövendő generációkból a környeze-
ti kérdésekben tájékozott, a felmerülő problémákat kezelni képes és akaró felnőtteket 
nevel. Ehhez arra van szükség, hogy a pedagógusok is birtokában legyenek a környe-
zettel és a környezetvédelemmel kapcsolatos legfontosabb tudnivalóknak.

Munkámban szeretném bemutatni az SZTE BTK Neveléstudományi Doktori 
Iskolában végzett doktori kutatómunkám tervét, a környezeti neveléssel kapcsolat-
ban végzett eddigi kutatásaim elméleti hátterét. Kutatómunkám során egy környezeti 
nevelési program kidolgozása a célom, a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar 
hallgatóinak bevonásával, melyet alsó tagozatos diákok körében tervezünk megvaló-
sítani. Bemutatom a környezeti nevelés módszertani alapjait, és ismertetem a további 
terveimet a környezeti nevelés megvalósíthatóságával, a gyerekek és a leendő pedagó-
gusok környezettel szembeni felelősségérzetének együttes fejlesztésével kapcsolatban. 
Szeretném bizonyítani, hogy a környezettudatos magatartás tanítható, és a környezeti 
nevelésben fontos szerepe van az oktatási színtereknek, a korszerű módszereknek, a 
jól átgondolt, a tanterv részét képező környezeti nevelési programoknak.
Kulcsszavak: fenntarthatóság pedagógiája, környezeti nevelési program, módszertan 

gyakorlati képzés, környezettudatos magatartás, attitűdvizsgálat

n

1. A kutatás elméleti háttere
1.1. A fenntartható fejlődés fogalma
A hetvenes évek elején az előre tekintő tudományos szakértők és közéleti szereplők komolyan mér- 

legelték, hogy a Föld milyen környezeti terheléseket bír el, és a természeti erőforrások készletei mennyi 
ideig elégítik ki a növekvő igényeket. A nemzetközi kormányzati szervezetek felismerték, hogy a környe-

1 Asszisztens, Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, Szegedi Tudományegyetem, Neveléstu-
dományi Doktori Iskola, Szeged, első évfolyamos PhD-hallgató, lenkemajor@gmail.com
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zet szennyeződése és az erőforrások kizsákmányolása komoly veszélyforrás az emberiség számára 
(LÁNG 2008).

A kiemelkedő tudósokból álló Római Klub 1972-ben tette közzé jövőképét A növekedés határai 
címmel, melyben leírták: amennyiben a gazdasági tevékenység változatlan módon, változatlan ütemben 
növekszik, katasztrófának nézünk elébe: kiapadnak az energia- és nyersanyagforrások, visszafordítha-
tatlanul elszennyezzük a környezetet (NÁRAY–SZABÓ 1999).

Brown L. R., a Washingtoni Világfigyelő Intézet igazgatója 1981-ben publikálta A fenntartható 
társadalom építése című könyvét. Ettől az időponttól lehet számítani a fenntartható fejlődés (sustanaible 
development) fogalmának bevonulását a szakirodalomba (DAMJANOVICH 2003).

A fogalom a Környezeti és Fejlesztési Világbizottság Közös Jövőnk című kiadványával (1987) vált vi- 
lágszerte ismertté. A Bizottság a fenntartható fejlődést a következőképpen határozta meg: „olyan fejlődés, 
mely úgy elégíti ki a jelen szükségleteit, hogy nem fosztja meg a jövendő nemzedékeket attól, hogy ők is ezt 
tegyék”. Ez a megfogalmazás elismeri, hogy a fejlődés szükséges lehet az emberi igények kielégítése és az 
életminőség javítása érdekében; de úgy kell történnie, hogy ne tegye tönkre a természetes környezet azon 
képességét, hogy a jelenben és a jövőben is képes legyen szolgáltatásainak nyújtására. (OFI online)

A fogalmat néhány évtizede használja a tudomány és a politika. Azon a formálódó konszenzu-
son alapul, hogy az emberiség fejlődése, a további civilizációs előrehaladás csakis környezetünk mai és 
jövőbeli állapota fenntarthatóságának figyelembevételével mehet végbe. A találmányok, az ismeretek 
és főleg az emberek mobilitását növelő és gyorsító globalizáció korábban ismeretlen problémákat vet 
fel (SZABÓ 2008).

1.2. A fenntartható fejlődés modellje
A fenntartható fejlődés három alappillérből tevődik össze, a társadalom, a gazdaság és a környe-

zet alrendszeréből.
A fenntartható fejlődés definíciói, értelmezései két szélsőséges felfogás, a gyenge és erős fenntart-

hatóság között helyezkednek el (KISS 2009).
A gyenge fenntarthatóság elmélete szerint a három pillérnek (társadalom, gazdaság, környezet) 

egyenlő fontossága van, vagyis egymással helyettesíthetőnek feltételezi a gazdasági, a humán és a környe-
zeti erőforrásokat, ezért ideológiát szolgáltat ahhoz, hogy átmenetileg a fejlesztések során egyik-másik 
tőke akár csökkenhet is, ha azt egy másik pillér ugyanebben az időszakban ellensúlyozza. 

1. ábra. A három alappillér kapcsolata a „gyenge fenntarthatóság” értelmezése alapján
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A gazdasági, a társadalmi és a környezeti szempontok egyenlő fontosságának deklarálása lényeges 
kiinduló lépés volt, mivel felszínre hozta, hogy a gazdasági és társadalmi tényezők mellett a környezet 
sem hanyagolható el. Valójában azonban e megközelítés ennél többre nem is használható, mert hamis 
képet sugall a fenntarthatóság mibenlétéről (FLEISCHER 2007). 

Az erős fenntarthatóság elmélete szerint a természeti erőforrások nem helyettesíthetők, vagyis a 
környezetvédelmi szempontok megelőzik a társadalmi és gazdasági szempontokat. Ez azt jelenti, hogy 
a környezeti korlátokat önmagukban is be kell tartani. Ugyanakkor e feltételek betartását úgy kény-
szerülünk elérni, hogy közben nem közvetlenül a környezetre, hanem csupán annak alrendszereire 
vagyunk képesek hatni, nevezetesen a gazdaság, esetleg a társadalom folyamatait tudjuk közvetlenül 
befolyásolni. A hatások az alrendszereknek a külső kapcsolatain keresztül, közvetve érik el a környe-
zet szintjét. Arra van szükség, hogy a fenntarthatóság pilléreit ne egyszerűen csak felsoroljuk, hanem 
érvényre juttassuk a köztük lévő rendszerösszefüggéseket. A lassabban változó, meghatározó rendszer-
nek alrendszerét képezi a fürgébb változásra képes összetevő. 

2. ábra. A három alappillér kapcsolata az „erős fenntarthatóság” értelmezése alapján

A fenntarthatóságra nevelés azt jelenti, hogy az oktatás kapcsolatokat hoz létre a környezeti, a 
társadalmi és a gazdasági rendszer között abból a célból, hogy megértessük ezeknek a kapcsolatoknak 
a működési szabályait. Ez integrált rendszerközelítést, tantárgy- és tudományközi megközelítést igényel 
(NÉMETH 2008).

1.3. A fenntarthatóságra nevelés fogalma
A nevelés kulcsfontosságú a fenntartható fejlődés megvalósítása és az emberek környezeti és fejlő-

dési témák megértési képességének a javítása érdekében. A fenntartható fejlődés azóta is napirenden 
van minden ENSZ konferencián, és általános az egyetértés abban, hogy a nevelés a szükséges változá-
sok motorja (OFI online). 

Az Egyesült Nemzetek Szervezete 57. közgyűlése 2002. december 20-án a 2005–2014 közötti évtize-
det a Tanulás a fenntarthatóságért Évtizedének nyilvánította. A nemzetközi közösség egy teljes évtizedet 
szán annak a célnak az elérésére, hogy az oktatás minden szintjét és formáját áthassák a fenntartható-
ság, a környezet- és egészségvédelem alapértékei (HAVAS–VARGA 2005). 

Az Évtized fő célja, hogy a fenntarthatóság alapelveit, értékeit és gyakorlatát beépítse a nevelés és 
tanulás minden területén. Ez a nevelési törekvés segíteni fogja a magatartásformák olyan változását, 
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amelyek fenntarthatóbb jövőhöz vezetnek a környezet egészsége, a gazdasági életképesség, a jelen és 
jövő nemzedékek igazságosabb társadalma tekintetében (UNESCO 2005). 

A további célok közé tartozik többek között:
•	 erősíteni	a	fenntarthatóság	pedagógiájának	kulcsszereplői	közötti	kapcsolatokat,	a	hálózat- 

építést, az együttműködést és a tapasztalatcserét;
•	 javítani	a	nevelés	és	a	tanulás	minőségét	a	fenntarthatóság	pedagógiájában;
•	 segíteni	az	egyes	országokat	abban,	hogy	a	fenntarthatóság	pedagógiája	segítségével	elérjék 

vagy megközelítsék az Ezredfordulós Fejlesztési Célokat;
•	 új	lehetőségeket	kínálni	az	egyes	országoknak	arra,	hogy	a	fenntarthatóság	pedagógiáját	be- 

építsék oktatási reformjaikba (OFI online).

1.4. A fenntarthatóság pedagógiája
A fenntarthatóság pedagógiai gyakorlata összetett, multidiszciplináris természetű. A természet- és 

a társadalomtudományok pedagógiailag transzformált ismeretkörei rendeződnek el e nevelési terület 
sajátosan meghatározható értékrendje és céljai szerint, a feldolgozás módja azokra a hatékony és újab-
ban terjedő tanítási-tanulási elvekre épül, mint például a konfliktuspedagógia, a projektpedagógia és 
a konstruktív tanulás elmélete. Kiterjed a felnőttoktatásra, a szak- és továbbképzésre, sokféle iskolai és 
iskolán kívüli pedagógiai programra – pl. az erdei iskolára, a szaktáborokra, a bemutatóhelyek környe-
zeti nevelési tevékenységére –, valamint a média és a tömegtájékoztatás révén az egész társadalomra 
(HAVAS 2001). 

A fenntarthatóság pedagógiájának nincs egyetemes modellje. A célokat, hangsúlyokat és konkrét 
folyamatokat mindig helyben kell meghatározni, hogy kulturálisan megfelelő módon segítsék a helyi 
környezeti, társadalmi és gazdasági helyzet javítását. 

Az alapértékek, melyek érvényre jutását a fenntarthatóság pedagógiájának mindenképpen segí-
tenie kell, a következők:

•	 minden	a	Földön	élő	ember	jogainak	és	méltóságának	a	tisztelete,	elkötelezettség	a	teljeskörű	
társadalmi és gazdasági igazságosság mellett;

•	 a	jövő	nemzedékek	emberi	jogainak	tiszteletben	tartása,	elkötelezettség	a	nemzedékek	köz- 
ti felelősségvállalás mellett;

•	 az	élőlények	minden	nagyobb	közösségének	a	tisztelete	(a	sokféleség	megbecsülése)	és	óvá- 
sa, ami magában foglalja a földi ökoszisztémák megőrzését és helyreállítását;

•	 a	kulturális	sokféleség	tisztelete,	elkötelezettség	a	tolerancia,	az	erőszakmentesség	és	a	béke	
helyi és globális kultúrája mellett.

A nevelés új képe ez, melyben a nevelés segít minden korú embert abban, hogy jobban megértse a 
világot, amelyben él, foglalkozik a jövőnket fenyegető problémák – pl. a szegénység, pazarló fogyasztás, 
környezetpusztítás, városi nyomor, népességnövekedés, egészségügyi problémák, háborús konfliktusok, 
az emberi jogok semmibevétele – összefonódottságával és komplexitásával. Ez a jövőkép a fenntartható 
jövő érdekében szükséges ismeretek és készségek holisztikus, interdiszciplináris megközelítését szor-
galmazza, az értékek, a viselkedés és az életmód megváltoztatását (OFI online).

1.5. A környezeti nevelés és a fenntartható fejlődés kapcsolata
A fenntarthatóság pedagógiája és a környezeti nevelés kapcsolata sokrétű és történeti eredetű. Vi- 

lágszerte a környezeti nevelés gyakorlata és fogalma alakult ki korábban, és csak fokozatosan válik a fenn- 
tarthatóság pedagógiai rendszerének a részévé (HAVAS 2001).
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A környezeti nevelés és a fenntarthatóság pedagógiája közötti különbség abban érhető tetten, hogy 
mire irányul a fő vizsgálódási területük. A két fogalom ugyanakkor nem választható szét, hiszen a fenn-
tarthatóság pedagógiája nem más, mint a környezeti nevelés kibővült tartalmi és fogalmi rendszerére 
épülő, a környezeti nevelést magában foglaló pedagógiai gyakorlat (VŐCSEI–VARGA–HORVÁTH–
CARVALHO 2008). 

3 ábra. A környezeti nevelés és a fenntarthatóság pedagógiájának a viszonya 
(VŐCSEI–VARGA et al. 2008).

1.6. A környezeti nevelés fogalma, célja
A környezeti nevelés gondolata néhány évtizeddel ezelőtt a fejlett nyugati társadalmakban szüle-

tett meg először. Ott, ahol a városiasodással és a megnövekedett népsűrűséggel járó gondok már-már 
elviselhetetlenné váltak a lakosság számára. 

1948-ban az IUCN (International Union for the Protection of Nature) Nevelési Bizottsága leszögezte 
a környezet védelmére irányuló nevelés fontosságát. 1972-ben az ENSZ által Stockholmban rendezett 
Emberi környezet című konferencia létrehozta a környezeti nevelési programot. 1975-ben a belgrádi 
UNESCO-konferencia megfogalmazta és elfogadta a környezeti nevelés definícióját és célját. 1977-ben 
Tbilisziben 60 nemzet képviselője folytatta a Belgrádban megkezdett munkát, és tovább pontosította a 
környezeti nevelésre vonatkozó paradigmát. Az általuk megfogalmazott definíció szerint: „A környezeti 
nevelés olyan folyamat, melynek célja, hogy a világ népessége környezettudatosan gondolkodjék, figyeljen 
oda a környezetre és minden azzal kapcsolatos problémára. Rendelkezzen az ehhez szükséges tudással, 
beállítódással, képességekkel, motivációval, valamint mind egyéni, mind közösségi téren eltökélten töre-
kedjék a jelenlegi problémák megoldására és az újabbak megelőzésére.”

Ezt követően sorra jelentek meg a környezeti neveléssel foglalkozó kiadványok, rendszeressé váltak 
a továbbképzések és a szakmai gyakorlatok, melyek fókuszában az emberközpontú környezetvédelmi 
kérdések álltak (ORGOVÁNYI 1999).

A környezeti nevelés célrendszere a következő elemeket foglalja magában:
•	 tudatformálás	a	környezeti	nevelésben:	szükséges,	hogy	tudatában	legyünk,	mennyire	fon- 

tos számunkra a környezetünk egésze (globális) és helyi része (lokális). Holisztikus látásmód 
szükséges, amely ráirányítja a figyelmet arra, hogy nincs a környezetben elhanyagolható, 
lényegtelen, felesleges elem, tényező, hiszen hálószerűen kapcsolódik össze minden; 
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•	 ismeretszerzés	a	környezeti	nevelésben:	a	környezeti	nevelés	ismeretrendszerét	ökológiai	
szemléleten alapuló ismeretszerzéssel kell kialakítani. Törekedni kell arra, hogy az isme-
retek segítsék elő a környezet egészének megértését; 

•	 készségek	alakítása	a	környezeti	nevelésben:	ki	kell	alakítani	a	környezeti	problémák	
felismerésének, megoldásának a jártasságait, készségeit. Történetekkel, helyzetmegbeszé-
lésekkel, kereső, tapasztaló magatartásmóddal gazdagítható a problémaérzékenység és a 
problémamegoldó képesség; 

•	 attitűdök	kialakítása,	formálása	a	környezeti	nevelésben:	az	attitűd	egy	összetett	pszichés	
képződmény. Áthatja a tevékenységeket, tartalmakat, környezeti nevelési célelemként is 
megjelenik. Részei a (környezetbarát) cselekvések és szokások, az érzelmek és az ismeret. 
A környezettel pozitív érzelmi kapcsolatot kell kialakítani. A pozitív érzelmi kapcsolat 
nem azonos a szeretettel, más viszonyulásokat is tartalmaz. Az élőlények szeretete helyett 
alkalmazhatjuk az elfogadást, a tiszteletet, a bizalmat, az együttérzést stb. Így valódibb 
lehet a viszonykialakítás; 

•	 értékrend	és	az	értékelés	kialakítása	a	környezeti	nevelésben:	a	helyes	értékrend	kialakítása	a	
környezeti nevelés kiemelt feladata. Megalapozza viszonyulásainkat, cselekedeteinket. Rávi-
lágít környezetünk összetettségére és összefüggéseire, a legkisebb elem fontosságára; 

•	 cselekvések	és	aktív	részvétel	a	környezeti	nevelésben:	a	környezeti	nevelés	interaktív,	
folyamatos összefogással működő tevékenységrendszer. Nem lehet elsajátítani “elmondás” 
által, csak átéléssel. A környezeti nevelés nemcsak a pedagógiai folyamat, hanem az egész 
életvitel révén valósul meg (ÁDÁM–KUTI–KUTI 2007).

1.7. A környezeti nevelési programok szerepe a környezeti
       attitűd változásában
A környezeti nevelés alapvetően nem ismeretek átadása, hanem beállítódások, attitűdök, érzelmi 

viszonyulások alakítása (LEHOCZKY 1998). A környezeti nevelés során magas szintű készségek – kritikai 
gondolkodás, kreatív gondolkodás, integrálókészség és problémamegoldás – fejlesztése valósulhat meg, 
mivel valós problémákat vet fel, amelyeket tanulmányozni vagy szimulálni lehet. A környezeti nevelést 
úgy is értelmezhetjük, mint a viselkedés megváltozásával összefüggő készségek és értékek fejlesztését, 
amelyek szerves részét alkotják az ökológiai műveltségnek (FŰZNÉ KÓSZÓ 2002). 

A környezeti nevelés interdiszciplináris jellegű, tartalma egyaránt beépülhet az általános iskolai 
tantárgyak, illetve az iskolán kívüli foglalkozások témájába (PACE 2003). Éppen ezért fennáll a veszélye 
annak, hogy a környezeti nevelés által közvetítendő tudás felaprózódik, felhígul a sok tantárgy tartal-
mán belül. Ezért van szükség intenzív környezeti nevelési programok megvalósítására az eddig kiala-
kult nevelési gyakorlat mellett. 

A megfelelően szervezett környezeti nevelési programok kedvező irányban befolyásolhatják 
a gyerekek környezettel szembeni hozzáállását, környezettudatos magatartását (DIMOPOULOS–
PARASKEVOPOULOS–PANTIS 2008). A programok megvalósításához azonban mindenekelőtt megfe-
lelő hozzáállással és tudással rendelkező pedagógusokra van szükség, akik képesek értékelni munkájuk 
hatékonyságát, és hajlandóak alkalmazkodni a megváltozott tanítási környezethez.

2. A kutatási terv
2.1. A kutatás céljai
Az általam végzett vizsgálat célrendszere a következő: 

TUDOMÁNY, MÓDSZER, ARGUMENTÁCIÓ

M a j o r  L e n k e



201

•	 Tudományos cél: empirikus vizsgálattal hozzájárulni annak bizonyításához, hogy a környe-
zettudatos magatartás tanítható, de a kognitív hatások és követelmények mellett fontos 
szerepe van a környezeti nevelésben az oktatási színtereknek, a korszerű módszereknek, 
a jól átgondolt, a tanterv részét képező környezeti nevelési programoknak.

•	 Módszertani cél: olyan program létrehozása, ami egyaránt hozzájárul a program kialakítá-
sában résztvevő tanítóképzős hallgatók és a program résztvevőinek (alsó tagozatos tanu-
lók) a környezeti neveléséhez, biztosítva a fenntarthatóság pedagógiájának és a környezeti 
nevelésnek a hatékony megvalósítását. 

•	 Gyakorlati cél I.: a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar hallgatóinak segítségé-
vel, a természetismeret tanításának módszertana tantárgy keretein belül kidolgozni egy 
környezeti nevelési programot, melynek alkalmazásával elősegíthetjük az alsó tagozatos 
tanulók környezettudatos magatartásának és környezeti attitűdjeinek fejlesztését, egyút-
tal felkészíteni a leendő tanítókat a környezeti nevelési feladatok ellátására, a módszerek 
tanítási gyakorlaton való kipróbálására.

•	 Gyakorlati cél II.: feltárni, hogy az alternatív oktatásban résztvevő gyerekek csoportjának – 
akik környezetismereti, környezetvédelmi témájú programban vesznek részt – környezet-
tudatos magatartása, környezeti attitűdjei pozitívabb értéket mutatnak-e a hagyományos 
oktatásban résztvevő társaikkal szemben. A változatos oktatási színterek, módszerek és 
tartalmak alkalmazása által valóban elérhetjük-e a környezeti nevelés célját, az így okta-
tott gyerekeknél kimutatható-e a környezetvédelem érdekében való cselekvés hajlama.

•	 Gyakorlati cél III.: vizsgálni a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar hallgatói 
környezettudatos magatartásának és környezeti attitűdjeinek mértékét a program elké-
szítése előtt és azt követően.

2.2. Hipotézis
1. HIPOTÉZIS: A konkrét céllal meghatározott, változatos oktatási színterekre és módsze-

rekre épített környezeti nevelési program kialakításában résztvevő tanítóképzős hallgatók 
és a programban résztvevő alsó tagozatos diákok környezeti attitűdje, környezettudatos 
magatartásának értéke pozitívabb a program kidolgozását és megvalósítását, a részvételt 
követően, mint előtte. 

2. HIPOTÉZIS: Az alternatív oktatásban résztvevők vizsgálati csoportja magasabb környezeti 
attitűd átlag pontértékeket mutat, az észlelt környezetszennyezés-csökkentő lehetőségek, 
a végzett környezeti, természetvédelmi tevékenységek, a megnevezett környezetet veszé-
lyeztető tényezők száma magasabb, mint a hagyományos oktatásban résztvevő osztályok 
vizsgálati csoportjának ugyanazon mutatói.

2.3. A vizsgálati minta
A kutatást három célcsoport bevonásával, vizsgálatával tervezem végrehajtai:
1.) az általános iskola alsó tagozatos hallgatói:

•	 Széchenyi	István	Általános	Iskola,	Szabadka,	az	MTTK	gyakorlóiskolája:	az	5	alsó	ta- 
gozatos osztály tanulói (~ 100 tanuló);

•	 Majsai	Úti	Általános	Iskola,	Szabadka,	az	MTTK	gyakorlóiskolája:	a	9	alsó	tagozatos	
osztály tanulói (~ 200 tanuló);

•	 Jovan	Jovanović	Zmaj	Általános	Iskola,	Szabadka:	az	alsó	tagozatos	osztályok	tanulói/
kontroll csoport (~ 100 tanuló);
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2.) egyetemi hallgatók:
 Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka: 

•	 a jelenleg 3. évfolyamos tanítóképzős hallgatók, a program kidolgozói (~ 35 hallgató); 
•	 a	jelenleg	3.	évfolyamos	óvóképzős	hallgatók/kontroll	csoport	(~	20	hallgató).	

2.4. A vizsgálat módszerei
A kutatás két fő elemre épül:
I. a környezeti nevelési program kidolgozására, 
II. és a tanulók környezeti neveléssel kapcsolatos ismereteinek, attitűdjeinek a kérdőíves adat- 

feltárására. 
III. A kidolgozott környezeti nevelési projekt hatékonyságának feltárását egy három részből 

álló vizsgálatsorozattal tervezem megvalósítani: 
1.) Először a kiinduló állapotokat mérem fel, amely a tanulók és a leendő tanítók környe-

zettel kapcsolatos ismereteit, környezeti attitűdjeit, a környezethez kapcsolódó viszo-
nyukat, környezettudatos magatartásukat tárja fel. Az első adatfelvételre a tanítójelöl-
tek esetében a program kidolgozása előtt, az alsó tagozatos tanulók esetében pedig a 
program megkezdése előtt kerül sor. 

2.) Ezt követően a projekt hatásait vizsgálom. A második adatfelvételre a tanítójelöltek 
esetében a program kidolgozása után, az alsó tagozatos tanulók esetében pedig a prog-
ram zárása után kerül sor. 

3.) A harmadik adatfelvételre a tanítóképzős hallgatók körében kerül sor, a program végre-
hajtása után. 

Mindhárom vizsgálati részben először fogalmi térképet készítenek a tanulók, amely a környezethez 
kapcsolódik. Ezt követően olyan kérdésekre válaszolnak, melyek a környezettel, a környezetvédelem-
mel, a környezettudatossággal kapcsolatos szokásaikra, gondolkodásukra, tudásukra vonatkoznak. A 
kérdőívet attitűdvizsgálat zárja. 

A vizsgálatban a környezeti attitűd mérésének alapját a Varga Attila által adaptált, eredetileg Lee- 
ming, Dwyer és Bracken (1995) által kidolgozott CHEAKS (Children’s Environmental Attitude and 
Knowledge Scale – Gyermekek Környezeti Attitűd- és Tudásskálája) környezeti attitűdskála szolgáltat- 
ja (VARGA 2004).

A felmérés kiegészítéseként a gyakorló pedagógusok és a program kidolgozásában, végrehajtásá-
ban nem szereplő tanítóképzős hallgatók között végzek összehasonlító felmérést a környezeti nevelés 
megvalósíthatóságával kapcsolatban. Ezt a felmérést egy ötfokozatú Likert-skála alkalmazásával terve-
zem megvalósítani.

2.5. Várható eredmények és a kutatás jelentősége
A kutatás elvégzésével és a program bevezetésével igazolni szeretném, hogy megfelelő hozzáállás- 

sal, a környezeti nevelés elméletének és gyakorlatának ismeretével, korszerű környezeti nevelési eszkö-
zökkel, megfelelő szintű tervezéssel megvalósítható egy olyan hatékony környezeti nevelés, amely elő- 
segíti a tanulók és az oktatók környezeti attitűdjeinek, környezetkultúrájának a fejlesztését. Egyrészt sze- 
retném felhívni a gyakorló pedagógusok figyelmét a környezeti nevelés fontosságára és lehetőségeire, 
másrészt azt szeretném elérni, hogy a tanítóképző hallgatóiból és a gyakorlóiskoláinkban tanuló gyere-
kekből (a lehetőségek szintjén) a környezetet ismerő, szerető, annak védelme érdekében tenni akaró és 
tudó emberek váljanak.
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n Irodalom
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mét
DAMJANOVICH Imre 2003. Környezetbiztonság a fenntartható fejlődés általános és európai uniós felfogásában. A 

környezeti kockázatok egységes értelmezése. Nemzetközi műhelymegbeszélés. Közép és Keleteurópai Környezet-
fejlesztési Intézet, Budapest 

http://www.inventor.hu/ceco/kock/konyv/fenntarthat.pdf	(online	forrás),	Letöltve:	2012.	4.	14.
DIMOPOULOS, Dimitrios–PARASKEVOPOULOS, Stefanos–PANTIS, John 2008. The cognitive and attitudinal effects 

of a conservation educational module on elementary school students. = Journal of Environmental Education, 39: 
47–61. 

FLEISCHER Tamás 2007. Fenntartható fejlődés: környezeti, társadalmi és gazdasági tényezők. In: FARKAS Péter–FÓTI 
Gábor (szerk.): Magyarország globális környezete 2020-ig. Háttértanulmányok a magyar külstratégiához I. MTA 
Világgazdasági Kutatóintézet – CEU Center for EU Enlargement Studies, Budapest. 192–202.
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LÁNG István 2008. A Brundtland Bizottság és a fenntartható fejlődés. = Egyenlítő, 11: 23. 
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Baltic Science Education, 1: 28–35.
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plementation Scheme. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001486/148654e.pdf	(online	forrás),	Letöltve:	2012.	4.	14.
VARGA Attila 2004. A környezeti nevelés pedagógiai, pszichológiai alapjai. Disszertáció. Eötvös Loránd Tudomány-
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EGY-SÉG TUDATUNK
n

Máté Emese1

n

A „lét teljességéből és nyíltságából kiesett ember Énje (ami egykor az Istenivel volt 
egyenlő) lefokozódott; lezárult, kábaságba süllyedt, individuális Énné szűkült; ennek 
a lefokozott Énnek a lefokozott valóságban lefokozott valóságérzéke van”.

Az egy-ség tudatot minden ember önMAGjában élheti és éltetheti. A minden 
emberhez hozzátartozó egy-ség tudat, azaz az önMAGjával való tudatos kapcsolat, 
melyben a szubjektum rendelkezik a minden emberre jellemző változatlan egy-ség 
tudat ősmagjával, és rendelkezik a folyamatosan változó, az önmaga értelmezésére 
felvállalt ideiglenes szerepekkel. Az egy(ed)ben folyamatosan jelen van emelkedett 
alanyiságának energikus kísérlete, hogy a bensőben megfogalmazott célok és motí-
vumok révén a megelőzött cselekvést, az Egy(ség)ből átszüremlő tudatos szándék 
közvetítésével harmóniába hozza. A szubjektum alanyisága, egy(ed) mivolta mint 
részegység az emberi hit megnyilvánulásaként szerepel, miszerint az Egy(ség) látása 
helyett az egy(ed) sokszínű szerepei válnak láthatóvá. Az Egy(ség)gel való harmónia-
keresés során nem az a cél, hogy a szerepvállalások ösztönszerű szerteágazó mozgására 
serkentsenek, hanem, hogy letisztuljon az egy-ség tudat ősmagjával való kapcsoló-
dás. Az összhang minél kiteljesedettebbé válik, az Egy(ség) változatlan, örök érvényű 
értékrendje az önmagát értelmező szubjektum egy(ed) szerepeinek változatosságával, 
annál inkább áttetszővé, majd megszűnővé válik a határvonal. A szubjektum fogal-
mi alapként előfeltételezi a benső szféráinak egyneműségét és összhangját, azt, hogy 
minden benső elem úgy viszonyul a külsőhöz, mint a külső a belsőhöz. A szubjektum 
belső rendszere magához vonzza a külső rendeződést. A folytonosan megvalósuló 
metamorfózis átrendezi a szubjektum megmerevedett azonosság-képletét és a konst-
ruált állandóságait. Az alanyiság egy-én, önMAGa analogikus összefüggésben áll az 
Egy-séggel, míg a mellékszálak sokféleségének burjánzása, melyek nem rendelkeznek 
középponttal, maggal, nem hozhatók összefüggésbe az Egyetemességgel. ÖnMAGunk 
egységszemlélete a logikai-grammatikai szinten is bevonzza a keletkezés, a létrejövés, 
az élés, az éltetés ősi Egy-ségképének forrástisztaságát.
Kulcsszavak: önMAG tudat, egy(éni)ség és Egy(ség) – Egész(ség) és Egy(etemes)ség 

analógiai párhuzamai

n

Gyermekkorban még eleven, élő és egyetemes a teljesség képe, míg felnőttkorban belső lélekké-
pünk, belső gyermekünk által kapcsolódunk az Egységhez. Ezt az éltetést kapta ajándékba az ember, 
s maga dönti el, hogy tudatos döntésével létének fény- vagy árnyoldalát táplálja-e élete folyamán. Az 
Egyetemes fényességet őseredeti formájában, anyag-lélek és szellemiség hármas Egy-ségében éli és élte-
ti-e, vagy csak mulandó anyag formájában, megragadva a szerepjátékok keltette illúzió aspektusainál. 
A család szintjén a gyermek az Egység életformájával a szülő által ismerkedik: férfi és női képként. A 
feltétel nélküli szeretetet éltető női és férfi egyetemes érintődések, illetve a torzult szerepfelvállalások 
megtagadott aspektusai színárnyalatok formájában tükröződnek a gyerekrajzokon. Hírt adnak arról, 
hogy az életútján elinduló gyermek az egyetemes örökségből egyéniségünk szellemiségéből és érzelem-

1 Felsőfokú Szakirányú Óvóképző és Edző Szak, Szabadka, turulemese12@gmail.com.
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mintáiból a fény, avagy az árnyoldal határozza-e meg fejlődését a rész vagy az egységkép formájában, 
amelyből merít, illetve ami ütközteti. 

A XXI. század jelszava a jelen pillanatú, tudatos teljességgel való érintődésekből fakad, a részeiben 
élő aspektusaink egységgé való visszaintegrálása feltétel nélküli szeretet által. A család egyedei minden-
koron az ősi Egységet szimbolizálják. Különösen a gyermek számára. A jelen pillanatban való ébersé-
günk tudatát éljük meg, ez jelenti a fény útján való felemelkedést: a „lét teljességéből és nyíltságából 
kiesett ember Énje (ami egykor az Istenivel volt egyenlő) lefokozódott; lezárult, kábaságba süllyedt, 
individuális Énné szűkült; ennek a lefokozott Énnek a lefokozott valóságban lefokozott valóságérzéke 
van” (HAMVAS 1996: 293). Az egyén az egyetemes ősforrást tárja fel magában. Ennek a folyamatnak 
három fő lépése van Hamvas Béla értelmezésében: 

Az archaikus szintézis, mely Egyetemes tudatállapotként a lét egyetemességét képviseli jelenünk-
ben. Jelen idő és térdimenziónkat az ősi egyetemes tudat szintézisében élni és éltetni. Az egységben 
élő ember a történeteiben lezárt életet a lét erői számára ismét meg akarja nyitni. Kapcsolatban áll az 
eredendő elődökkel, tanul tőlük, és kortársai felé közvetít, megegyezik velük. Az egységben élő embert 
szellemének univerzalitása – individuumfölöttisége, világnézetfölöttisége, elvfölöttisége teszi nyitottá az 
egységre. A léttel érintődik, a világ egészével – a létezővel. Az egységben élő ember az ébredés lehetősége 
a tudatosodás útján. A bennünk élő teremtővel való intuitív érintődés, az őstudat ébersége a jelenben. 
Oly éberségé, amely sohasem individualizálódik, és nem individualizálódhat, amely soha az Én zárt 
világával nem keveredik, hanem az egyetemes lét körében marad. Az embernek az a legmagasabb szel-
lemi képessége, amelyet az egyéni élet nem homályosíthat el, s éppen ezért ezzel a képességgel s ezzel a 
tehetséggel önmaga fölé tud lépni, az individuális Ént át tudja törni, és a nyílt létet el tudja érni. 

Az önértelmezés központi eleme, hogy az emberhez hozzátartozik az éntudat, azaz az önmaga 
tudata, melyben a szubjektum rendelkezik a minden emberre jellemző változatlan ősmaggal, és rendel-
kezik egy folyamatosan változó, az önmagát értelmező vállalt szerepekkel. Az egy(ed)ben folyamato-
san jelen van emelkedett alanyiságának energikus kísérlete, hogy a bensőben megfogalmazott célok és 
motívumok révén a megelőzött cselekvést, az Egy(ség)ből átszüremlő tudatos szándék közvetítésével 
harmóniába hozza. A szubjektum alanyisága, egy(ed) mivolta mint részegység az emberi hit megnyil-
vánulásaként szerepel, miszerint az Egy(ség) látása helyett az egy(ed) sokszínű szerepei válnak látha-
tóvá. Az Egy(ség)gel való harmóniakeresés során nem az a cél, hogy a szerepvállalások ösztönszerű, 
szerteágazó mozgására serkentsenek, hanem a szubjektum ősmagjával, Egy(ség)ével való kapcsolódás. 
Minél összehangoltabbá válik az Egy(ség) változatlan, örök érvényű értékrendje az önmagát értelmező 
szubjektum egy(ed) szerepeinek változatosságával, annál inkább áttetszővé, majd megszűnővé válnak 
a határvonalak. A szubjektum fogalmi alapként előfeltételezi a benső szféráinak egyneműségét és össz-
hangját, azt, hogy minden benső elem úgy viszonyul a külsőhöz, mint a külső a belsőhöz. A szubjektum 
belső rendszere magához vonzza a külső rendszert. A folytonosan megvalósuló metamorfózis átrendezi 
a szubjektum megmerevedett azonosság-képletét és konstruált állandóságát. Az alanyiság egyként való 
szemlélete szemben áll a sokféleség burjánzásával. A szubjektum egységszemlélete a logikai-grammati-
kai szisztémájába vonzza bele a keletkezés, a létrejövés, a mozgás alanyiságát, behatolva a különbségek 
területére, s a lezártság formájában jelenik meg. 

A szubjektum önreflexiója során önmagát értelmezi tudatosan az egyetemesség ősi analogikus 
összefüggésrendszerében, oly módon, hogy egyénként folyamatosan kiteljesedik egyetemességében. A 
szabad szellem önbizonyossága révén a bizonyosság értékmezején haladni, a világosság erejét növel-
ni, az igazat megkülönböztetni a hamistól. A szubjektum kívülről, külső tényezőktől hozzáférhetetlen. 
Akaratához fűződik a tény, hogy az önvonatkoztatottságban, önközvetítődésben ragyog fel. A helyet-
tesíthetetlen egy(ed)en az öntapasztalat ténye nyit összekapcsolódási lehetőséget a létmegélés által az 
Egy(ség)gel. Az egy(ed)nek önmagát kell teremtenie, vallja Derrida és Foucault (ŠAKOTA 1995). Az 
egy(ed) és az Egy(ség) összefüggő egészet alkot. A szubjektum önmaga megjelenítésekor két térdimen-
zióban mozog. Egyfelől az ésszerűség igényeinek fényében értelmezi önmagát, az egy(ed)et, másfelől 
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a transzcendens hatalmat a tiszta mindenhatóság erejével ruházza fel, melynek akarata a mindenkori 
világrend alapja, az Egy(ség). Az Egy(ség) az egyetemes tudomány és bölcsesség forrása, utat nyit a 
végtelen megnyilvánulásainak. Tengelyében a véges és ez által korlátozott erők és a végtelen viszony-
latának taglalása áll. 

A szubjektum lelki alakulásrajzának lényege a benne potenciálisan létező teljesség és egység megva-
lósítása, azaz az ellentétek (tudatos–tudatalatti, anima–animus, valós én–szerep én) fokozatos átminősülés 
során egyfajta belső egység, harmónia megteremtése. A lét nem más, mint a létállítmányok szintézise. A 
szubjektum változó részeit, a világtapasztalatot tényekre való motívumfelbontás jellemzi. Az önmagát 
megismerő alanynak folyamatosan az a feladat jutott részül, hogy a világtapasztalatban kiszűrje a környe-
zetből eredő információkat, annak érdekében, hogy megismerje és kapcsolódjon őskiindulópontjával. 
Miközben így szűri a tényeket, lehetősége nyílik arra, hogy elvont egyéni világképet építsen. A szub-
jektum önreflexiója során úttalanságot jár be (BARBARIĆ 1983). Az úttalanság nem jelent látszólagos 
ellentmondásokat, melyek bőséges szellemi erő okán könnyen túlléphetőek, ugyanakkor nem jelentenek 
kiúttalanságot sem. Az úttalanság állapotába való jutás visszavezet a kezdetekhez, arra serkentve, hogy 
az összpontosítás erejével újrafogalmazható a kérdés, a probléma, a kiindulópont. Az önmaga számára 
(újra) megvalósuló jelenlét folyamát élő és éltető szubjektum lemond arról, hogy számot adjon a világ-
rend dolgairól, az Isten által teremtett dolgok titkos, rejtett ésszerűségéről. „Ha külön-külön felismerted 
változatlan alaprétegedet: időtlen–határtalan lényedet, melyben az örök mérték rejlik; s ennek időbeli, 
véges ruháját: sok-tagozatú egyéniségedet, melyben az esetenkénti igények rejlenek: módodban van, 
hogy az örök lényed s nem a folyton változó egyéniséged vezessen.” (WEÖRES 2003: 517). Útja során 
az egy(ed)nek szembe kell néznie a külső világ fogalmi megragadhatatlanságával, a fogalmilag fel nem 
dolgozott valósággal. Az önmeghatározás mértéke függ a világban való lét értelmezésétől. 

n Irodalom
BARBARIĆ, Damir 1983. Filozofija kao sustignuće. = Godišnjak za povijest filozofije (Zagreb), 20.
HAMVAS Béla 1996. Életmű-kiadás. Medio Kiadó, Budapest, Szentendre
ŠAKOTA, Jasna 1995. Telo hiperproduktivnog mišljenja. = Filozofski godišnjak, 8: 12–19.
WEÖRES Sándor 2003. Egybegyűjtött írások I. Argumentum Kiadó, Weöres Sándor örököse, Budapest

TUDOMÁNY, MÓDSZER, ARGUMENTÁCIÓ

M á t é  E m e s e



207

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK 
ÉS MŰSZAKI TUDOMÁNYOK



208

ADALÉKOK A GLOBÁLIS FELMELEGEDÉS 
NÉHÁNY ELVI KÉRDÉSÉHEZ

n

Sefcsich György1

n

A globális felmelegedési elmélet jelenleg általánosan elfogadott alaptézise, hogy a 
hőmérséklet-növekedés elsősorban az emberi tevékenységgel összefüggésben, az üveg-
házhatású gázok, kiemelten a fosszilis tüzelőanyagok (szén, kőolaj, földgáz) elégetése 
során az atmoszférába kerülő széndioxid egyre növekvő mennyiségének a következ-
ménye. Bármennyire is meggyőzőnek tűnnek azonban a globális felmelegedési elmélet 
megállapításai, a rendelkezésünkre álló, szintén igen magas megbízhatóságú, legújabb, 
de sokkal hosszabb időszakra kiterjedő klímatörténeti kutatási adatok megvilágítá-
sában okkal és jogosan kérdőjelezhető meg azok megalapozottsága, sőt megállapít-
ható, hogy – a szakmai körökben, a politikai frazeológiában, de főleg a szenzációkra 
éhes médiában egyre gyakrabban felmerülő fenyegető előrejelzések ellenére – jelenleg 
nincsenek egyértelmű bizonyítékaink arra, hogy a földtörténeti múltban nem megszo-
kott jellegű és nagyságrendű, riasztó méretű és/vagy visszafordíthatatlan katasztrófa 
típusú klímaváltozás előjelei lennének!

Közismert és általánosan elfogadott tudományos megállapítás, hogy Földünk 
mindenkori energiamérlegét egyértelműen a Napból érkező energia-input és a világ-
űrbe kisugárzott energia-output mérlege határozza meg, és ezért a nagy időtávú perio-
dikus változásainak okait is mindenekelőtt a napsugárzás intenzitásának változásaiban 
kell keresnünk. A Föld globális termodinamikai egyensúlyát vizsgáló, viszonylag igen 
magas megbízhatóságú elméleti modellek egyértelmű („magasan korrelált”) össze-
függést mutattak ki a Föld-felszín mindenkori átlaghőmérséklete és a légkör széndi-
oxid-tartalma között, és ezt támasztják alá az Antarktiszról és Grönlandról származó 
jégmintákba zárt levegő elemzésén alapuló vizsgálatok is. Jelenlegi ismeretink alapján 
nem tekinthető azonban egyértelműen bizonyítottnak, hogy a széndioxid-koncent-
ráció növekedése/változása következtében emelkedett/csökkent a középhőmérséklet, 
hiszen számos adat utal arra, hogy éppen ellenkezőleg, a középhőmérséklet változása 
váltotta ki a széndioxid-koncentráció változásait!

Az elmúlt évek során már több „független” kutató is megfogalmazta és a nyilvános- 
ság elé tárta a globális felmelegedési elmélettel kapcsolatos kételyeket. A közelmúltban 
azonban szokatlanul nagy médiavisszhangot nyert Martin Durkin angol producer „A nagy 
globális felmelegedési csalás” (The Great Global Warming Swindle) címmel, az Interneten 
terjesztett dokumentumfilmje, amelyben a széndioxid-alapú globális felmelegedés „axio- 
matikus” tézisét – számos „magas megbízhatóságú” kutatási eredményre hivatkozva és 
több neves kutató-szakember bevonásával – elhamarkodottnak, tévesnek, sőt (szándé-
kosan elkövetett?) csalásnak minősíti; felróva, hogy a jelenleg általánosan elfogadott 
globális felmelegedési elméletre óriási tőkét és erőforrásokat mobilizáló (nagy)hatalmi, 
politikai, tudományos és civil/környezetvédő szervezetek érdekei telepedtek rá. 
Kulcsszavak: éghajlatváltozás, globális felmelegedés, üvegház-effektus, klímatörténeti 
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1. Bevezető
Az utóbbi években, évtizedekben a tudományosságban, majd a politikai retorikában és nem utol-

sósorban a köztudatot formáló médiában is egyre meghatározóbb helyet tölt be az emberi társadalom 
jövőpotenciáljának kérdése és a jövőképesség aktív alakításának szükségszerűsége. A környezetvédelem-
nek és a fenntarthatóságnak a köztudatban kialakult/kialakított jövőképe valójában két szinergetikusan 
összetartozó válságot – a környezeti krízist és az egyenlőtlenségek növekedésének krízisét – jelenít meg 
egyszerre. Ezeknek a szempontoknak a fenntartható jövőképbe történő beépítésével olyan globális és 
gazdasági fejlődési modellek fogalmazódtak meg, amelyek az elkerülhetetlen/szükségszerű átalaku-
lásokat társadalmilag még elviselhető korlátok közé szorítanák ugyan, de fokozatosan igazságosabbá 
tennék a javaknak a gazdagok/szegények és a fejlettek/fejletlenek, ill. a ma élők és a következő nemze-
dékek közötti elosztását. A természeti erőforrások egyenlő/igazságosabb elérhetősége és az emberileg 
elviselhető(bb) élet kiinduló előfeltételként épül be ezekbe a modellekbe. Ezek a modellek azonban, 
miután rajtuk keresztül sokan és sokféleképpen vélik megragadni és összefogni a modernitás válságá-
nak különböző elemeit – eleve nem koherens rendszerbe foglalt és determinisztikusan körülírt egzakt 
elméletek nyelvén, hanem gyakran csupán az általános elvárások, remények, álmok, víziók, célok, hitek/
vágyak és cselekvési elképzelések szintjén fogalmazódtak meg.

Ugyan a globálisan/világméretekben értelmezett fenntarthatóság és fenntartható fejlődés fogal-
ma önmagában is számos, nehezen megválaszolható kérdést és kételyt vet fel, mint pl. a hosszútávú 
fenntarthatóság gazdasági feltételeit elvben/elméletileg biztosítani hivatott átlagos, kb. évi 3%-os GDP-
növekedéshez szükséges egyre növekvő természeti erőforrásigény biztosíthatóságának kérdése, vagy 
a természeti környezet ebből eredő folyamatosan növekvő további terhelésének kezelése (BULLA–
MOZSGAI–POMÁZI 2005). A jelen tanulmányvázlat meg sem kísérli ezeket, az emberiség jövőjét 
közvetlenül veszélyeztető, igen súlyos és kényes kérdéseket vitatni vagy megválaszolni, csupán a termé-
szetes környezetet, a fenntarthatóságot és a fenntartható fejlődést már rövid távon is fenyegető globális 
felmelegedéssel kapcsolatosan kíván a témához néhány adalékot fűzni.

2. Éghajlatváltozás és globális felmelegedés
Az utóbbi évek során az egész világon a legnevesebb tudományos műhelyek, a napi politika, a 

média és a közélet elsőrendű témájává vált az éghajlatváltozás, és azon belül a globális felmelegedés – 
mint a természeti környezetnek az emberi tevékenységekből eredő, fokozódó terheltségének már-már 
a köznapi életben is érzékelhető/tapasztalható következménye. Nem vitás ugyan, hogy ezen a terüle-
ten az utóbbi években/évtizedekben valóban egyre érzékelhetőbb regionális változások/eltolódások és 
gyakoribb/súlyosabb anomáliák tapasztalhatók, de kérdés, hogy azok valóban természetidegen (egyér-
telműen antropogén?) hatások és folyamatok következményei-e vajon, és minden tényezőt figyelembe 
véve, rajtuk keresztül a Föld egészére milyen előjelű és intenzitású globális hatások és változások érvé-
nyesülnek (REMÉNYI–GRÓF 2008).

A kívülről sugallt, esetenként kellően nem megalapozott, vagy akár szándékosan/tudatosan félre-
magyarázott adatok/ismeretek kritikátlan befogadása helyett, a független, önálló és objektív vélemény-
alkotás érdekében célszerűnek tűnik a globális/lokális klímatörténetről rendelkezésre álló ismeretek 
alapos és a részletekre is kitérő számbavétele.

Ugyan számos, igen jelentős részinformáció és kutatási eredmény érhető el ezen a területen más 
forrásokból is, legfrissebb és mértékadó alapinformációs forrásként – bár az utóbbi időben szakmai-
ságát és objektivitását illetően is egyre súlyosabb kritikák/vádak érik – általánosságban véve mégis az 
ENSZ Kormányközi Klímaváltozási Munkacsoportja, az IPCC (154 ország több mint 2000 tudósa és 
szakértője közel hatéves munkáját felölelő) jelentései számítanak elfogadottnak. Az IPCC-ben három 
munkacsoport állt fel: az első a Föld éghajlati rendszerének működését, a második az éghajlatválto-
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zás hatásait, a harmadik az emberiség lehetséges/kívánatos válaszait vizsgálja, a jelentés közelmúltban 
megjelent negyedik kötete pedig egységes egészbe foglalja össze a három munkacsoport részjelentése-
it. Ez a zárójelentés már érzékelhetően magabiztosabb, mint a korábbi IPCC-tanulmányok: a legtöbb 
közölt adat és megállapítás a „magas fokú egyetértés, sok bizonyíték” címkét viseli, ami az IPCC bizony-
talansági tényezőket jellemző terminológiájában a legmagasabb értékelés. A jelen tanulmány témája 
szempontjából igen fontosnak és mértékadónak tekinthetők az IPCC-zárójelentésekből és/vagy egyéb 
„magas megbízhatóságú” forrásokból származó következő adatok/adatsorok:

•	 A	több	kutatási	módszer	kombinált/komparatív	alkalmazásával	az	elmúlt	2000	év	klima-
tikus viszonyai viszonylag megbízhatóan voltak nyomon követhetők. Az 1. ábrán bemu-
tatott átlaghőmérséklet-változási diagram igen egyértelműen azt jelzi, hogy az 1800-as 
évektől (az ipari forradalom kezdetétől?) a kb. 2000-ig terjedő időszakban Földünk átlag-
hőmérséklete váratlanul és igen látványosan emelkedni kezdett, és (ismereteink szerint) ez 
a trend napjainkban továbbra is folytatódik. Meg kell azonban jegyezni, hogy a jelenlegi 
átlaghőmérséklet – a 15. századi extrém hideg időjárási időszak („kis jégkorszak”) után – 
éppen napjainkban éri csupán el (és haladja meg?) a 10–11. századi viszonylag melegebb 
időszak maximumértékeit.

1. ábra. Földünk átlaghőmérséklet-változásai az elmúlt 2000 évben

Globális hőmérsékleti mérési adatsorok sajnos, csupán 1850-től állnak rendelkezésre, és azok 
idő- és térbeli adatsűrűsége is igen változó (az első mérési adatok mindössze néhány európai országra 
vonatkoztak, de a déli félteke és az óceáni térségek adatsűrűsége jelenleg is igen szegényes). A 2. ábrán 
bemutatott, az 1850–2000 közötti időszak globális átlaghőmérsékletének változásait szemléltető diag-
ram szerkesztői a világ összes felszíni meteorológiai állomásának méréseit feldolgozva egységesítették, 
és egy erre a célra kifejlesztett interpolációs eljárás segítségével a hiányzó/elégtelen adatokkal kiegé-
szítve súlyozottan átlagolták. Ebből a (tudományos egzaktsága szempontjából ugyan gyakran vitatott) 
diagramból származtatható a glo bális felmelegedési elmélet megalkotóinak (mindenekelőtt az IPCC) 
azon állítása/megállapítása, hogy az ipari forradalom kezdete óta a Föld átlaghőmérséklete kb. 0,6–08 
0C-kal emelkedett, és hogy azt egyértelműen a földi természet befogadóképességét meghaladó emberi 
(mezőgazdasági, ipari, energetikai) tevékenység, mindenekelőtt a fosszilis energiahordozók túlmére-
tezett felhasználásából és az ipari tevékenységből eredő üvegházhatás váltotta ki.
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2. ábra. Földünk átlaghőmérséklet-változásai az 1850–2000 időszakban

Az elmúlt időszakban egyre érzékelhetőbb globális felmelegedési folyamat meglétét bizonyítja 
közvetlenül, egyebek mellett az északi-sarki jégtakaró kiterjedésének folyamatos és igen intenzív csök-
kenése is (a 2005 szeptemberében még 5,57 millió km2 jégtakaró területe 2007 szeptemberében már 
mindössze csupán 4,28 millió km2 volt!).

A tengerjég-kiterjedési anomáliák (az északi félteke havi átlagához viszonyított) passzív mikro-
hullámú méréseit 1979 óta végzik (3. ábra. Az USA Nemzeti Hó- és Jég- Adatközpontjának tenger-
jég-indexéből). Egyértelmű a kifejezett regionális és évszakos csökkenő jelleg, ami az újabb műholdas 
megfigyeléseken is jól nyomon követhető (4. ábra).

3. ábra. Az északi-sarki tengerjég-kiterjedési anomáliák az 1979–2007 közötti időszakban
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4. ábra. Az északi-sarki jégtakaró csökkenése az elmúlt évtized folyamán

Számos egyéb forrás és kutatási eredmény is utal, több-kevesebb bizonyító erővel – többnyire 
közvetett módon ugyan, és csupán egy-egy jól körülhatárolható jelenséget vizsgálva – a globális felme-
legedési folyamat tényére (pl. az 5. és a 6. ábra).

5. ábra. A világtengerek átlagos tengerszint-emelkedése az 1993–2008 időszakban 
(viszonyítási alap: az 1961–1990 közötti átlag)
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6. ábra. Kánikulák száma Budapesten az 1901–2004 közötti időszakban

3. Éghajlatváltozások a földtörténet korábbi időszakaiban
Bármennyire is meggyőzőek, mindezek az adatsorok azonban a (kb. 4,5 milliárd évre becsült!) föld-

történet jelentéktelen/elenyésző (legfeljebb mindössze néhányszáz évnyi) töredékére vonatkoztathatók 
csupán, és azokból, hosszabb távú időszakot felölelő klímatörténeti ismeretek hiányában, igen kockáza-
tos lenne bármilyen következtetéseket levonni. És valóban, a rendelkezésünkre álló ilyen – szintén igen 
magas megbízhatóságú – legújabb kutatási adatok megvilágításában okkal és jogosan kérdőjelezhetők 
meg a fent kimutatott, „egyértelmű rövidtávú (legfeljebb 2100-ig terjedő) klímaváltozási trendekből/
tendenciákból” levont következtetések megalapozottsága.

Az antarktiszi Vosztok állomás területén konzerválódott jégtakaró próbafúrásainak elemzése alap-
ján került összeállításra a 7. ábrán bemutatott, kb. 420.000 évre visszatekintő évi középhőmérséklet-vál-
tozási diagram, amely arra utal, hogy Földünket egymást követő, viszonylag szabályosan ismétlődő, kb. 
110–130.000 éves ciklusokban érték/érik – a jelenlegitől kb. 7–9 0C-kal alacsonyabb középhőmérsékletű 
– jégkorszakok. Ezek szerint Földünk most egy (kb. 30.000 évvel ezelőtti legutóbbi jégkorszaki minimum 
utáni) viszonylag rövid (talán 10.000 évre becsülhető) „melegebb” időszak enyhén leszálló ágában van. 
Noha ezeknek a ciklikus változásoknak az eredetét és kiváltó okait nem ismerjük, leszögezhető, hogy 
a viszonylag igen súlyos klímaváltozások Földünkön – a korunkra jellemző emberi beavatkozásoktól 
függetlenül – a földtörténet korábbi időszakaiban is rendszeresen jelen voltak.

7. ábra. A Vosztok-állomás hőmérsékletváltozása napjainkhoz képest az elmúlt 420.000 évben

TUDOMÁNY, MÓDSZER, ARGUMENTÁCIÓ

S e f c s i c h  G y ö r g y



214

 Hasonló módszerrel vizsgálva egy közép-grönlandi terület átlagos abszolút hőmérsékleteinek 
eloszlását az elmúlt 50.000 év folyamán, szintén megállapítható (8. ábra), hogy a jelenlegi, kb. 10.000 
éve tartó, a korábbi igen alacsony jégkorszaki középhőmérsékleteknél 10–12 0C-kal melegebb időszak 
enyhén leszálló ágában tartunk. És (legalábbis erre az 50.000 évre vonatkoztatva) megállapítható az is, 
hogy a két adatforrás szinte meglepő mértékű egybeesést mutat, és így a belőlük nyert adatok is a Föld 
egészére vonatkoztatható „magas megbízhatóságú” adatoknak tekinthetők. Bizonyított tényként fogad-
ható el, hogy az előző/korábbi földtörténeti interglaciális ciklus kb. 130.000 évvel ezelőtti (a jelenlegi-
hez igen hasonló klímájú) időszakában a légkör szén-dioxid koncentrációja 300 ppm alatti volt, majd a 
jégkorszak idején (követve a középhőmérséklet alakulását) 200 ppm-re csökkent, míg a jelenlegi szint 
újra kb. 363 ppm nagyságrendű.

8. ábra. A közép-grönlandi térség hőmérséklet-változása az elmúlt 50.000 évben

4. Éghajlatváltozási trendek és előrejelzések
A fenti – és egyéb, helyszűke miatt a jelen tanulmányvázlatban megemlítésre nem került, „megbíz-

ható” forrásokból származó – adatok/adatsorok ugyan nagy valószínűséggel utalnak arra, hogy az utóbbi 
100-200 éves időszakban a Föld klímájában valóban kimutatható és bizonyítható egy egyértelmű és kife-
jezett, kb. 0,4-0,8 0C/100 év nagyságrendű, enyhén emelkedő intenzitású, globális felmelegedési tenden-
cia, leszögezhető azonban, hogy – a szakmai körökben, a politikai frazeológiában, de főleg a szenzáci-
ókra éhes médiában egyre gyakrabban felmerülő fenyegető előrejelzések ellenére – jelenleg nincsenek 
egyértelmű bizonyítékaink arra, hogy az a földtörténeti múltban nem megszokott jellegű/nagyságrendű, 
riasztó méretű és/vagy visszafordíthatatlan katasztrófatípusú klímaváltozás előjele lenne!

Az utóbbi évek során (többek között az IPCC-zárójelentés keretén belül is) számos kísérlet történt 
a kimutatott globális klímaváltozás várható/valószínű további lefolyásának modellezésére és előrejel-
zésére. A tudományosan legmegalapozottabbnak elfogadott nemzetközi Prudence program keretében 
az Európán belül várható éghajlati változásokat nyolc uniós tagállam és Oroszország 21 tudományos 
intézete hároméves munkával próbálta meg előrejelezni. Három globális klímamodell alapadataiból 
kiindulva, 9 különböző modellezési módszert alkalmazva készültek közép- és hosszútávú (2100-ig 
terjedő) prognózisok – megalapozottan feltételezve, hogy, ha azok azonos, vagy nagyon hasonló jövő-
beni klímaállapotokat vetítenek előre, az ilyen előrejelzés valóságközelibb, megbízhatóbb lesz. Ezek a 
globális klímamodellek négy alapforgatókönyvvel számoltak, kettő gyors gazdasági és népességnöveke-
dést vetített előre, kettő lassút, közepest. A két „gyors” szcenárió közül az egyik a környezetbarát tech-
nológiák elterjedésével és a fenntartható fejlődési elképzelések eredményes/intenzív implantációjával 
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is kalkulált. Az így nyert előrejelzés-változatok (9. ábra) – ugyan az időhorizonton enyhén növekvő 
bizonytalanságuk még elfogadhatónak tekinthető – sajnos, nem mutattak ki szignifikáns prognóziserő-
sítő átfedéseket. Csupán annyi állapítható meg belőlük, hogy a jelenlegi kb. 14,7 0C földfelszíni átlaghő-
mérséklet a prognózisidőszak végén (2100-ig) előreláthatóan néhány, de legfeljebb kb. 4 0C-kal lehet/
lesz magasabb, a tengerszint-emelkedés pedig elérheti a 18–59 cm-t. Egyes elemzők szerint azonban 
az egyszerűbb globális számításokkal kapott, de magas valószínűséggel várható/előrejelzett globális 
hőmérséklet-emelkedés értéke 2100-ig mindössze 1–1,5 0C, nem elhanyagolható ugyan, de már nem 
képez az emberiség számára riasztó katasztrófa-kilátásokat, sem megoldhatatlan feladatot.

9. ábra. Globális klímaváltozási forgatókönyvek és előrejelzések 2100-ig

Meg kell azonban jegyezni, hogy az elemzésben alkalmazott – igen nagy számú bázisadatot, számos 
független/függő változót és a többszörösen visszacsatolt, bonyolult funkcionális összefüggésrendszereket 
kezelő – globális klímamodellek ugyan ma már elfogadhatóan korrektnek tekinthetők, de sajnos, csu- 
pán korlátozottan és egyre növekvő bizonytalansággal alkalmazhatók kontinentális vagy regionális (pl. 
az európai, közép/kelet-európai, ill. a több klímazóna határán lévő Kárpát-medencei) térségek éghajlatának 
akár igen rövid (többhónapos, és/vagy néhány éves/évtizedes) időhorizontra kiterjedő előrejelzésére.

5. Éghajlatváltozás és üvegházeffektus
Az 1980-as évek közepén megfogalmazott és jelenleg általánosan elfogadott alaptézis, hogy a 

globális hőmérséklet-növekedés elsősorban az emberi tevékenységgel összefüggésben, az üvegházha-
tású gázok, kiemelten a fosszilis tüzelőanyagok (szén, kőolaj, földgáz) elégetése során az atmoszférába 
kerülő széndioxid egyre növekvő mennyiségének a következménye. Ez az alaptézis azonban – ugyan 
az elmúlt néhány évtized során a tudományos és politikai elit részéről fenntartás nélkül befogadott, 
és óriási médiatámogatást élvező, már-már tudományos axiómaként került be a köztudatba – számos 
szempontból megalapozottan megkérdőjelezhető és vitatható! Csupán néhány „független” kutatónak 
(többek között a jelen tanulmány szerzőjének is [4]) volt bátorsága megfogalmazni és a nyilvánosság 
elé tárni ezeket a kétségeket az utóbbi évek során, természetesen – okkal tartva a „hivatalos” tudomá-
nyos, politikai és környezetvédelmi lobbyk agyonhallgató, elutasító/kiközösítő, sőt esetenként akár 
eretnekséggel megbélyegző reakciójától – meglehetősen visszafogott formában. Ebben a vonatkozás-
ban gyakran idézik a most „klimaszkeptikusként” ismert Lord N. Lawson megállapítását, hogy „Az új 
vallásként elfogadott globális felmelegedés …óriási story és fenomenális bestseller. Egyetlen szem igazságot 
és hegymennyiségű ostobaságot tartalmaz.”
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Ma már nem vitás, hogy a Föld globális termodinamikai egyensúlyát vizsgáló, viszonylag igen magas 
megbízhatóságú elméleti modellek arra utalnak, hogy egyértelmű („magasan korrelált”) összefüggés 
mutatható ki a Föld-felszín mindenkori átlaghőmérséklete és a légkör széndioxid-tartalma között, és 
ezt támasztják alá az Antarktiszról és Grönlandról származó (fentebb már említett) jégmintákba zárt 
levegő elemzésén alapuló vizsgálatok is (10. ábra). Sajnos, nincsenek egyértelmű ismereteink az egymást 
ciklikusan követő földtörténeti interglaciális időszakok eredetéről – bár megalapozottan feltételezhe-
tő, hogy azok valamely, a Naprendszer gravitációs térségében törvényszerűen fellépő és periodikusan 
ismétlődő jelenségre vezethetők vissza. Indokoltan kérdőjelezhetők azonban meg az antropogén 
eredetű üvegház-effektus okozta globális felmelegedés meghatározó szerepére épülő megállapítások 
és előrejelzések, hiszen azokat – belső bizonytalanságaik/ pontatlanságaik mellett – jelentős mérték-
ben befolyásolhatják, sőt felül is írhatják a (számunkra ugyan esetenként még ismeretlen eredetű, de) 
velük azonos nagyságrendű, egyéb működő periodikus és eseti természeti folyamatok/jelenségek. Ezért 
megalapozottnak tekinthetők azok a visszafogottabb előrejelzések, amelyek szerint a világ (továbbra 
is növekvő) szén-dioxid kibocsátása eredményeként a várható légköri koncentráció az időszak végéig 
ugyan a jelenlegi kb. 360 ppm-ről akár kb. 500 ppm-re is emelkedhet, ami azonban a számítások szerint 
mindössze legfeljebb csupán – és még biztonságosan kezelhetőnek tekinthető – mindössze kb. 1–1,5 
0C hőmérséklet-emelkedést okozhat.

10. ábra. A földfelszín átlaghőmérsékletének és a légkör szén-dioxid szintjének változása 
az utóbbi 160.000 évben

De nincs megfelelően – elméleti kutatásokkal és/vagy tapasztalati adatokkal igazolt – megalapo-
zott bizonyítékunk a középhőmérséklet és a légkör széndioxidtartalma közötti összefüggés oki-okozati 
összefüggéseire sem. Jelenlegi ismeretink alapján ugyanis nem tekinthető egyértelműen bizonyítottnak, 
hogy a széndioxid-koncentráció növekedése/változása következtében emelkedik/csökken a középhő-
mérséklet, hiszen számos adat utal arra, hogy éppen ellenkezőleg, a középhőmérséklet változása váltja/
válthatja ki a széndioxid-koncentráció változásait!

Tudományosan megalapozottnak tekinthető viszont az a megállapítás, hogy – a Naprendszer gravi-
tációs terében működő tömegvonzási kölcsönhatások erőterében keringve – Földünk felszínén az idők 
folyamán (hosszú-távú – több/sok évszázados – időhorizontra vetítve), a Napból egységes sugárnyaláb-
ként érkező energia-input és a világűrbe vissza-tükrözött/sugárzott szórt energia-output quasistatikus 
egyensúlyából eredő, viszonylag stabil (kb. 14,7 0C körüli) átlaghőmérsékleti állapot alakult ki. Nem 
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lehet vitás, hogy Földünk mindenkori energiamérlegét egyértelműen a Napból érkező energia-input 
határozza meg, és ezért periodikus változásainak okait is mindenekelőtt abban kell keresnünk. Számos 
elképzelés és elméleti elemzés kísérelte meg több/kevesebb sikerrel – a Föld forgástengelyének és kerin-
gési síkjának anomáliáira és/vagy a Nap felszínén lejátszódó sugárzásintenzitás-változásokat generáló 
termonukleáris folyamatokra (periodikusan visszatérő és/vagy egyedi napfolt-tevékenységre) hivatkoz-
va – modellezni ezeket az összefüggéseket, általánosan elfogadott „magas megbízhatóságú” elméleti 
háttér és szimulációs modell kiépítésére azonban egyelőre még nem került sor.

Az sem vitás, hogy a Földfelszín (rövid és középtávú) átlaghőmérsékletének kialakulásában – a 
mindenkori adott energiamérlegre épülve – jelentős szerepet játszanak az atmoszféra termodinami-
kai jellemzőinek természetes és/vagy antropogén változásai, mindenekelőtt a világűrből érkező szórt 
(elvben egységes, de a naptevékenység által is kimutathatóan befolyásolt intenzitású) kozmikus sugárzás 
hatására kialakuló vízpára-koncentráció és felhőképződés, ill. az üvegházhatású gázok jelenléte (többek 
között a széndioxid koncentrációja) is.

Természetes, hogy a két (szemléletében meghatározóan hosszú- vagy közép-/rövidtávú) hatásme-
chanizmus közötti összefüggések/átfedések és kölcsönhatások/visszacsatolások kérdése is teljességgel 
nyitott, megoldatlan. Közismert és elfogadott tény azonban, hogy a napfolttevékenység periodikus válto-
zásaiból kiinduló középtávú (több hónapos/éves) időjáráselőrejelzések – a konvencionális klímamodel-
lekhez viszonyítva – egyértelműen pontosabbak és sikeresebbek, ami önmagában is arra utal, hogy a 
Föld klimatikus viszonyainak hosszútávú alakulásában a napenergia-inputnak (és nem az antropogén 
eredetű üvegház-effektusnak) van meghatározó jelentőségű, sőt döntő szerepe.

6. „A nagy globális felmelegedési csalás”
A „komoly és független” tudományos világ néhány éves „hangos hallgatása” után, a közelmúltban 

szokatlanul nagy médiavisszhangot nyert egy „kívülálló”, Martin Durkin angol producer „The Great 
Global Warming Swindle” (DURKIN 2012) címmel az Interneten terjesztett dokumentumfilmje, amely-
ben a széndioxid-alapú globális felmelegedési „axiomatikus” tézist – számos „magas megbízhatóságú” 
kutatási eredményre hivatkozva és több neves kutató/szakember bevonásával – szakmai és tudomá-
nyos megalapozottság/helytállóság és a mögötte felsorakozó hatalmi, politikai és érdeklobbyk erőfor-
rás-politikája szempontjából is elhamarkodottnak/tévesnek, sőt (szándékosan elkövetett?) csalásnak/
„svindlinek” minősíti. A film esetenként ugyan megkérdőjelezhető, jól rejtett (hangsúlyozottan liberális 
hangvételű) politikai üzenete ellenére, számos jól megalapozott érvvel támasztja alá megállapításait.

11. ábra. A földfelszín átlaghőmérséklete és a légkör széndioxid-koncentrációja közötti időkésedelem
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A sarkvidéki jégminták elemzése alapján nem csupán a földfelszín átlaghőmérséklete és a légkör 
széndioxid-szintje közötti szoros összefüggés (10. ábra), hanem annak a széthúzott időraszterű válto-
zatán (11. ábra) már oki/okozati viszonya is jól nyomon követhető. Megállapítható ugyanis, hogy a 
légkör széndioxid-koncentrációjának változása csak több-száz évvel megkésve követi a földfelszín 
átlaghőmérsékletének változásait, ami egyértelműen utal arra, hogy a mindenkori változást kiváltó 
ok („független változó”), a hőmérsékletváltozás és a széndioxid-koncentráció változása ennek csupán 
következménye („függő változója”) lehet! A késedelem oka feltehetően a viszonylag igen nagy volu-
menű világtenger széndioxid-elnyelésének/kibocsátásának a tehetetlenségében kereshető, ugyan erre 
vonatkozóan sem rendelkezünk egyértelműen megnyugtató erejű bizonyítékokkal, és/vagy támogató 
elméleti számításokkal.

Hasonló módon a földfelszín átlaghőmérsékletének alakulását (az 1. és 2. ábrán) bemutató – igen 
meggyőző erejűnek tűnő – adatsorok széthúzott időraszterben történő vizsgálata a korábbinál igen 
eltérő következtetések levonásának lehet alapja. Megállapítható ugyanis, hogy az elmúlt évszázad ipari 
forradalma során kimutatott (összesen kb. 0,6–0,8 0C) átlagos hőmérsékletemelkedés túlnyomórészt a 
kezdeti (1940 előtti), világméretekben még kisebb iparfejlődési időszakból származik, míg a II. világhá-
ború utáni intenzív újjáépítési és gazdaságrehabilitációs időszak folyamán az átlaghőmérséklet (egészen 
1975-ig) folyamatosan csökkenő tendenciát mutatott, úgy, hogy akkoriban már igen sok szó esett a 
„globális lehűlésről” és a „küszöbön álló újabb jégkorszak” veszélyeiről.

12. ábra. A földfelszín átlaghőmérsékletének alakulása az elmúlt 100 év során

A filmben megszólaltatott neves szakemberek és tudósok egybehangzó véleménye, hogy a jelenleg 
általánosan elfogadott globális felmelegedési elméletre óriási tőkét és erőforrásokat mobilizáló/irányító 
(nagy)hatalmi, politikai, tudományos és civil/környezet-mozgalmi érdekek telepedtek rá.

7. A fenntartható fejlődési paradigma
Ugyan a Római Klub 1972. évi, a köztudatba először szinte berobbant Meadows Jelentése még 

csupán a mind érezhetőbbé váló erőforráshiányról és a növekedés kényszerűen korlátozott voltáról szólt, 
alapüzenete igen szigorú, sőt vészjósló volt, tudniilik, hogy a Föld elérhető erőforrásai korlátozottak/
végesek, és megbomlott ökológiai egyensúlya csupán a természetes környezet jelenlegi terhelésének 
radikális csökkentésével állítható helyre és őrizhető meg. Az eleinte egyre hangosabb és radikálisabb 
(„zöld”) környezet- és természetvédelmi mozgalmak szólamai/érvelése és hitelessége azonban igen gyor-
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san megkopott –, mert a valóságban már alig létező „érintetlen” természeti környezet megőrzésének 
pusztán elvi/erkölcsi értékeivel szemben nem tudtak megvalósítható alternatívákat megfogalmazni. A 
80–90-es évek fordulóján az új üzenet már érezhetően puhábbá vált (pl. a témában igen gyakran idézett 
1987–1993-évi Burtland-jelentés), beérve a környezet és a természeti erőforrások korlátozott terhelhe-
tőségének hangsúlyozásával, és rámutatva, hogy az ökológiai rendszerek „normális” működésében egy 
– viszonylag közeli – (túl)terhelési pont felett visszafordíthatatlan zavarok jelentkezhetnek, sőt esetleg 
maga az egész rendszer is összeomolhat. Megjelentek a racionalitásra törekvő gazdasági megfontolá-
sok: már nem mindenáron az elérhető legérintetlenebb természet fenntartása volt a cél, ehelyett inkább 
elérhető/megvédhető (fenntartható) „érinthetetlenségi” szinteket próbáltak, ezek belátható és még elfo-
gadható költségeivel valamilyen módon egyensúlyba hozni. E ponton azonban a gazdasági érdekek és 
az ökopolitika szinte kényszerűen kerültek szembe egymással –, és ebben az egyenlőtlen játéktérben a 
környezeti érdekvédelem magától értetődően visszavonulásra kényszerült. A 90-es évek első felében, 
a nagy távol-keleti feltörekvők (Kína, India) agresszív fellépésével egyre jobban kiéleződő nemzetközi 
gazdasági verseny már napirendre tűzte a fejlett ipari országok világpiaci versenyképességet veszélyez-
tető, „túlságosan is drága” szociális szolgáltatások és környezet/természetvédelmi normák megtartá-
sának valamilyen arányú visszafogását. És igen gyorsan (pl. az ENSZ 1992-es Riói Környezetvédelmi 
Világkonferenciáján elfogadott Agenda 21) fel- és el kellett ismerni, hogy a terhelhetőség korlátai – a 
környezetterhelhetőség és az erőforrás-gazdálkodás mellett – a gazdasági racionalitás és a társadal-
mi rend és jólét szintjén is megfogalmazódnak (ŠEFČIĆ–ŠOMOĐI–MARACI 2008). A napjainkban 
kialakult és általánosan elfogadott „globális fenntarthatósági szemlélet” már nem korlátozódik csupán 
a klímaváltozás, a környezeti válság, az energiakrízis, és/vagy a növekvő társadalmi/jóléti egyenlőtlen-
ségek zsákutcájára – hiszen azok ugyanazon válság egymással szinergetikusan összefüggő, sőt kölcsö-
nösen átjárható/konvertálható részeit képezik. Épp az így kialakuló komplexségéből adódóan, a fenn-
tarthatóság fogalma alatt – a legkülönfélébb, egymásnak gyakran ellentmondó érdekeket, stratégiákat 
és érzékenységi küszöböket értelmezve – több, egymástól jelentős mértékben eltérő/különböző belső 
tartalom is értelmezhető. Ezért a különböző érdekcsoportok egymástól gyakran igen eltérően ítélik 
meg a gazdasági növekedés/fejlődés szükségességét, a társadalmi igazságosság elfogadható mértékét és/
vagy a kontinuitás és a radikális változások kívánatos arányát. Ezekben a megítélésekben a piacgazdaság 
önszabályozási képességére támaszkodó „alig változtassunk” modellek mellett esetenként igen radikális 
elképzelések is megjelennek. Ugyanakkor azonban igen jelentős különbségek lehetnek a kríziskezelés 
időtávját, mértékét és retorikáját illetően is. Jelentősek az eltérések abban is, hogy az adott megközelítés 
megelégszik-e vajon az erőforrások környezet- és jövőkímélő felhasználásával, vagy azon túlmenően a 
teljes gazdasági és/vagy a társadalmi struktúrák egészének átalakítását és újraszervezését is feladatának 
tekinti. Az igazságossági elvek közül pedig a tulajdonláshoz és a teljesítményhez kötöttekkel szemben 
a jóléti társadalmakban egyre inkább felértékelődő szociális jellegű elosztási és szükségleti meggondo-
lások kerülnek egymással konfliktusba (SEFCSICH 2009).

A jelen tanulmányvázlat nem tud (és nem i s kíván) állást foglalni a fent felvetett alapvető elméleti 
kérdésekben, mindenképpen rá kíván azonban mutatni a fenntarthatósági paradigma alapkérdésére, 
nevezetesen arra, hogy vajon a rendelkezésre álló idő- és erőforrás-kereteken belül fennáll-e a fenntart-
hatóságot veszélyeztető folyamatok és a megőrzését/helyreállítását célzó („változás-hatás-válasz” típusú 
visszacsatolt) stratégiák/beavatkozások megfelelően magas kauzalitása és megvalósíthatóságuk realitása? 
Hiszen a köztudatban gyakran túlhangsúlyozott klímaváltozás ténye és veszélyei szinte eltörpülnek a 
túlnépesedés és/vagy a jelenleg működő társadalmi rend/rendszer hosszútávú fenntarthatóságát bizto-
sítani hivatott, nem megújuló, és egyre inkább kiapadó természeti erőforrások (ásványi nyersanyagok 
és energiahordozók) és az élelmiszertermelés már-már valóban riasztóan katasztrófa-közeli, a jelen-
leg rendelkezésre álló technikákkal/technológiákkal szinte nem is kezelhető, de a köztudat előtt mégis 
egyre inkább agyonhallgatott küszöbön álló veszélyei mellett!
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8. Záradék helyett
A jelen tanulmányvázlat azonban rá kíván mutatni a jelenleg tapasztalható – és általánosan elfoga-

dottan a megnövekedett széndioxid-kibocsátás által kiváltott/felerősödött üvegházeffektusra visszave-
zethető – klímaváltozási jelenségegyüttes túlhangsúlyozottságára mind a szakmai/tudományos megnyil-
vánulások, mind a politikai frazeológia és a tudatformáló média szenzációhajszoló magatartása miatt. 
Hiszen az emberi társadalmat és az emberiség egészét valóban, és már rövidtávon is fenyegető veszélyt 
valójában a túlnépesedés és az abból kényszerűen eredő világélelmezési válság, de mindenekelőtt a 
természeti erőforrások feletti rablógazdálkodás, a fosszilis energiahordozó (a szén-, földgáz- és kőolaj-, 
sőt uránim-) tartalékok igen közeli (mindössze néhány évtizedre, legfeljebb talán egy évszázadra tehető) 
kimerülése jelenti! Megalapozott szakértői vélemények utalnak arra, hogy a közelmúlt világgazdasá-
gi válságának (amelyet ugyan a bankrendszer világméretű összeroppanása váltott ki) hátterében már 
most is az energiagazdaság súlyos megingása és egyértelmű „lejtmenete” húzódik meg! És egyre több 
szakértői vélemény utal arra az apokaliptikus végkifejletre, is hogy „végérvényesen vége van a világgaz-
daság eddig ismert modelljének” és a (közel)jövő gazdasági rendszerében – teljességgel megérdemelten 
– újra a természeti erőforrások hagyományos értékei, az ásványi kincsek, a (termő)föld, az (ivó)víz és 
a levegő kerülnek majd előtérbe.

A korlátozott és véges természeti erőforrásokat viszont csupán egyetlen folyamatosan újratermelő-
dő/növekvő és gyakorlatilag soha sem erodálódó erőforrás, a humán tőke tudja helyettesíteni és kivál-
tani! A népességszám-növekedést, a feltörekvők és elmaradottak növekvő jóléti igényét a természeti 
erőforrások korlátozott volta miatt tartósan csupán az intenzív technológiai haladás ellensúlyozhatja, 
amely egyúttal elősegítheti/feljavíthatja a természeti tőke felhasználásának jelenlegi alacsony hatékony-
ságát is. Meg kell azonban vallani, hogy a szakmai/tudományos terminológiába, majd azt követően a 
mindennapi politikai frazeológiába is szinte észrevétlenül „belopakodó” – a környezet- és természet-
védelem fogalomkörét fokozatosan felváltó, de attól már jelentős mértékben puhább és antropocent-
rikusabb – „fenntarthatósági modell” belátható időhorizonton belüli reális megvalósíthatósága is igen 
kétes, hiszen ahhoz már nem elégséges valamiféle „környezettudatos” élet- és viselkedésforma elter-
jesztése, hanem az emberiség egészének összefogására, jelentős mértékű önmérsékletre/visszafogásra, 
sőt a világgazdasági és politikai rendjének teljes körű átalakítására/reformjára van/lesz igen gyorsan, 
mindössze néhány évtizedes „türelmi időn” belül égetően szükség!
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A SZÍVFREKVENCIA VÁLTOZÉKONYSÁGA 
A SPORTOLÓK KÖRÉBEN

n

Barak Otto, Agócs Zoltán

n

Az összehasonlító kutatás lényege a szívfrekvencia változékonyságának (Heart 
Rate Variability – HRV) elemzése a volt sportolók és a nem sportolók körében. A kapott 
HRV-paraméterek a vegetatív idegrendszer kvantitatív markerei, melyek valószínűleg 
különböznek a fitnesz háttértől függően.

Ötperces EKG-méréseket végeztünk 21 sportolónál, 10 elsőligás, újvidéki klubok-
ban játszó és válogatott kosárlabdázónál, valamint 11 evezősnél az újvidéki Danubius eve- 
zősklubból. A kontrollcsoportot 15 nem sportoló képezte az Orvostudományi Kar egye- 
temistái közül. A HRV idő- és frekvencia-paramétereinek elemzése a Neurosoft, VNS- 
Spektr szoftver segítségével történt, amit oroszországi (Ivanovo) kutatók fejlesztettek ki. 

A nyugalmi HRV értékek a sportolók között jelentősen alacsonyabbak voltak 
(p<0,01) a nem sportolók értékeihez viszonyítva. Az idő-paraméterek vizsgálatánál 
jelentősen magas HRV-értékek jelentkeztek a sportolók csoportjában a nem sporto-
lókhoz képest – RRNN (p<0,01), RMSSD (p<0,02) és pNN50 (p<0,01). A frekven-
cia-paraméterek tekintetében statisztikailag jelentős különbségek a két csoport között 
csak a normalizált magas (HFn) és alacsony (LFn) szívfrekvencia értékek között voltak 
megfigyelhetők (p<0,05), valamint az LF/HF viszonyánál (p<0,02). Az LFn értékei a 
nem sportolók körében voltak magasabbak a sportolók értékeihez képest. Ezzel ellen-
tétben a HFn értékek a sportolóknál voltak magasabbak. Az LF/HF viszonya a nem 
sportolók között volt nagyobb (2.87±0.34), a sportolókhoz képest (1.91±0.20).

A sportolók körében a paraszimpatikus idegrendszer markerei mutattak jelen-
tősebb értékeket a nem sportolókhoz képest. 
Kulcsszavak: orvostudomány, szívfrekvencia-változékonyság, sportolók

n

Bevezető
Az utóbbi időben különös figyelem irányul a szívfrekvencia változékonyságának (HRV) elemzé-

sére. Még ha adott esetben a szívfrekvencia jelentős állandóságot is mutat, az ütések közötti időszaka-
szok (R-R) valójában különbözhetnek (ACHTEN). Pontosan ezek, a szívütések közötti időkülönbségek, 
képezik a szívfrekvencia változékonyságát (HRV), és pillanatnyilag a vegetatív szabályzás legígéretesebb 
kvantitatív markereit képviselik (TASK FORCE). A HRV értelmezése az EKG-s R-R szakaszok vizsgála-
tával történik, általában az idő-paraméterek mérésével, azaz az R-R intervallumok miliszekundumban 
való kimutatásával. Az R-R szakaszok standard deviációjával (SSDN) – ami a változó négyzetgyökével 
egyenlő – kimutathatjuk akár a rövidtávú, akár a hosszútávú szakaszváltozásokat. Emellett még hasz-
nálunk néhány mutatót, mint például az RMSSD (az R-R intervallumok négyzete átlagának a négyzet-
gyökével egyenlő) valamint a pNN50 (a szomszédos, több mint 50 miliszekundumban különböző R-R 
szakaszok számának az össz szakaszokra vonatkoztatott százalékos aránya) (ACHTEN).

Ellentétben a HRV idő-paramétereivel, a mikroprocesszor-technológia világában megjelent nagy-
fokú fejlődés lehetővé tette egyes frekvencia-paraméterek számítását is, amelyek az elvezetések adatain 
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végzett bonyolult matematikai számításokon alapulnak. Ahelyett, hogy az R-R intervallumok távolsá-
gait az idő függvényében fejeznénk ki, azt a különböző szakasztávolságok gyakoriságának tolmácso-
lásával tesszük. A frekvencia-paraméterek közül a legfontosabbak: a nagyon alalcsony frekvenciazóna 
(very low frequency – VLF) <0,04 Hz; az alacsony frekvenciazóna (low frequency – LF) 0,04-0,15 Hz; 
a magas frekvenciazóna (high frequency – HF) 0,15-0,40 Hz; az LF és a HF aránya (LF/HF), valamint 
az összesített értékzóna (total power – TP). A HF és az LF értékeit ki lehet fejezni normalizált egysé-
gekben is (HFn, LFn), amelyek az egyes komponensek arányát fejezik ki a TP-hez képest, mínusz a 
VLF komponens (Achten, Task Force). Egyes szerzők ezen kívül ragaszkodnak még az ultra alacsony 
frekvencia (ultra low frequency – ULF) jelenlétéhez is (TASK FORCE, TULPPO 2004).

Annak ellenére, hogy a kardiális automatizmus lényeges szabályzó mechanizmusa a szívmunkának, 
nem szabad elfelejtenünk, hogy arra a vegetatív idegrendszer is nagyon nagy hatással van. A különböző 
frekvencia-paraméterek csúcsértékei megfelelő módon tükrözik a sympathikus illetve parasympathikus 
idegrendszer különböző behatásait (POMERANZ).

A HRV egy részét a respiratoricus sinus-arrhythmia okozza. Több tanulmány támogatja azt a 
nézetet, miszerint a respiratoricus sinus-arrhythmiát egy központi szintű, a légzőközpontból a vege-
tatív központokba történő impulzusátáramlás váltja ki. Azonban a szív- és tüdőmunka mechanikus 
összehangolódása is jelentős kiváltó mechanizmus (HARALD). Számos klinikai és kísérleti kimutatás 
bizonyítja, hogy a HRV HF komponensén a parasympathikus hatás tükröződik (ACHTEN).

Az LF komponens tolmácsolása ellentmondásos. Egyes szerzők az LF-t a sympathikus irányítás 
markereként emlegetik, míg mások azt sugallják, hogy az LF tükrözi mind a sympathikus, mind a 
parasympathikus szabályzást. Ma az ingervezetésre ható sympathikus szabályzás mutatójának tulajdo-
nítják, mivel számos tanulmány bebizonyította, hogy egyes hirtelen fellépő behatások, melyek fokoz-
zák a sympathikus idegrendszer tevékenységét (pl. mentális stressz, kézszorító gyakorlatok...), növelik 
a HRV LF spektrumát is (HARALD). 

Az a tény is beigazolódott, miszerint a hőszabályzó mechanizmusok kihatnak a VLF frekvencia-
zónára. A kutatások kimutatták, hogy mind a közvetlen hőhatás a sinus-csomó aktivitása által, mind 
pedig a közvetett termoregulációs mechanizmusok a vegetatív idegrendszeren keresztül, kihatnak a 
szívfrekvenciára. Mivel nem tudható be egyértelműen egyes specifikus pszichikai mechanizmusok 
következményének sem, a VLF eredete továbbra is vita tárgya marad (CARTER, TASK FORCE).

Az LF és HF arányát a sympathikus–parasympathikus egyensúly mutatójaként tartják számon 
(ACHTEN). Ez a megállapítás egyes kutatók javaslataként jött létre, azonban hiányzik a valódi fizio-
lógiás alapja. Még ha a sympathikus és parasympathikus aktivitás állandó kölcsönhatásban is lenne, 
nincsen fundamentális bizonyíték arra, hogy azok valódi egyensúlyban volnának.

2. Metódusok
Alanyok: A HRV méréseit 21 sportolónál végeztük, 10 újvidéki klubokban játszó és válogatott 

kosárlabdázónál (koruk 18,7±0,26 év, magasságuk 197±2,27 cm, súlyuk 88,9±3,62 kg, aktívan sportolnak 
5,6±0,4 éve) valamint 11 evezősnél az újvidéki Danubius evezősklubból (koruk 16±0,36 év, magassá-
guk 181,82±2,38 cm, súlyuk 72,46±2,86 kg, aktívan sportolnak 4,27±0,24 éve). A kontrollcsoportot 15 
nem sportoló képezte az Orvostudományi Kar egyetemistái közül, akik nem végeznek fizikai aktivitást 
(3 alkalomnál többször egy héten, egy óránál hosszabb ideig naponta) a méréseket megelőző 6 hónap 
alatt. Minden résztvevőt teljeskörű fizikális vizsgálatnak vetettünk alá az esetleges friss megbetegedések 
valamint a szív-, légző- és mozgásszervrendszeri betegségek kizárása érdekében.

A kísérleti folyamat: Először kényelmes, ülő helyzetben végeztünk ötperces digitális EKG-mérést 
(VNS-Spektr szoftver, Neurosoft, Ivanovo, Oroszország). A D1 elvezetésből kapott adatokat számítógépen 
rögzítettük további elemzés céljából. Az összes R-R intervallumot átnéztük, hogy kizárjuk a helytelen 
szívütéseket, valamint az esetleges hibás rögzítést. A digitális feldolgozás után végre hozzájutottunk az 
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idő- (RRNN, SDNN, RMSSD, pNN50) és frekvencia-paraméterekhez (TP, VLF, LF, HF, LFn, HFn, LF/
HF, %VLF, %LF, %HF). A számbeli adatok feldolgozása a Statistica for Windows 6.0 szoftvercsomag 
segítségével történt. A paraméteres statisztikát a standard statisztikai mutatók (átlag, standard deviáció, 
változók) kiszámításához alkalmaztuk. A T-tesztet a csoporton belüli összehasonlításokra használtuk. 
A különbségértékek statisztikai jelentőségét egyirányú ANOVA-val számoltuk ki.

3. Eredmények
Ezekben a kísérletetkben a HRV idő- és frekvencia-paramétereit vizsgáltuk sportolók és ülőmun-

kát végző nem sportolók között. A csoportok eredményeit az 1. és 2. táblázat szemlélteti (átlagérték és 
standard hiba).

A nyugalmi szívfrekvencia-értékek a sportolók között (68,00±1,87 min-1) jelentősen alacsonyabbak 
voltak (p<0,01) a nem sportolók értékeihez viszonyítva (79,54±2,15 min-1). Az időparaméterek vizs-
gálatánál jelentősen magas értékek jelentkeztek a sportolók csoportjában a nem sportolókhoz képest 
– az RRNN értékek 896,76± 24,93 illetve 761,15± 19,93 ms (p<0,01), az RMSSD értékek 48,14±3,44 
ms valamint 35,15±3,78 ms (p<0,02) és pNN50 értékei – 26,09±2,86 illetőleg 14,17±3,14 (p<0,01). 
A HRV frekvencia-paraméterei tekintetében statisztikailag jelentős különbségek a két csoport között 
csak a normalizált magas (HFn) és alacsony (LFn) frekvenciazónában voltak megfigyelhetők (p<0,05) 
valamint az LF/HF viszonyánál (p<0,02). A LFn értékei magasabbak voltak a nem sportolók körében 
(71,08±2,84) a sportolók értékeihez képest (62,61±2,37). Ezzel szemben a HFn értékek a sportolóknál 
voltak magasabbak (37,39±2,37) a nem sportolókhoz viszonyítva (28,92±2,84). Az LF/HF viszonya a 
nem sportolók között volt nagyobb (2.87±0.34) a sportolókhoz képest (1.91±0.20).

Miután a sportolók csoportját felosztottuk két részre (a kosárlabdázók és az evezősök csoportjára), 
elemeztük a két csoport közötti eltéréseket. A kosárlabdázók, az elvárásoknak megfelelően, jelentősen 
magasabbak és nehezebbek voltak az evezősöknél (p<0,01). A HRV-adatok elemzésénél jelentős különb-
ségek (p<0.05) csak a nagyon alacsony frekvenciazónában (VLF) jelentkeztek (2060.55±290.68ms2 

az evezősöknél és 1303.30±169.95 ms2 a kosárlabdázóknál). A két alcsoport paraméterei között nem 
találtunk más összefüggést.

4. Diszkusszió
Számos tudományos adat értelmében nem kétséges az a tény, miszerint a fokozott fizikai aktivitás nö- 

veli a maximális oxigénfelvételt, a szívciklusok mértékét és a pulzustérfogatot is. A térfogattal való terhelés 
az aerob sportokban többféle adaptációs mechanizmust eredményez a szívmunkára nézve. A szív foko-
zott tempóban pumpálja a vért, főleg a pulzustérfogat növelésével, ami a megnövekedett end-dyastolés 
térfogat, kisebb mértékben a bal kamra-izomzat gyarapodásának a következménye. Ezzel szemben az 
erőkifejtésen alapuló sportok sokkal nagyobb mértékben növelik meg a bal kamra izomtömegét, és kis 
mértékben (vagy egyáltalán nem) a kamratérfogatot. Az állóképesség fokozásán alapuló edzés ezenkí-
vül csökkenti a szívizom anyagcseréjét nyugalmi állapotban és bármely szubmaximális megterhelésnél, 
legfőképpen a pulzustérfogat növelésével és a szívütések számának csökkentésével (AUBERT).

A hosszútávú edzés kihat a szív ritmusára is. A maximális szívfrekvencia nem mutat változást, 
ellenben nyugalmi állapotban jelen van a sinus-bradycardia és a szívfrekvencia lassúbb növekedése 
bármely szubmaximális oxigénfogyasztás alkalmával (AUBERT). Ezek a változások valószínűleg olyan 
mechanizmusoknak tudhatók be, mint a megnövekedett vénás visszafolyás és pulzustérfogat, valamint 
a fokozott myocardiális kontraktilitás (ALMEIDA). A szabályozó mechanizmusok közül még változik 
a sympathikus-vagus egyensúly is – fokozott parasympathikus és lecsökkent sympathikus aktivitás – 
ez több tanulmány által bizonyított tény (AUBERT).
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A HRV időparamétereit tekintve, a legtöbb tanulmány szerint az edzett egyéneknél jelentősen 
magasabb RRNN, SDNN, pNN50 és RMSSD értékek figyelhetők meg a nem sportoló társaikhoz 
viszonyítva (ACHTEN, AUBERT). Az RMSSD tükrözi a szívfrekvencia rövidtávú változásait, és az 
idő-paraméterek közül ez az elsődleges mutató, amellyel fel lehet becsülni a gyors ütés-ütés közötti 
változásokat, ezzel a szívre ható parasympathikus szabályzásról egy teljes képet kapva (MCCRATY). 
A megnövekedett értékek a sportolók csoportjánál, akárcsak a mi esetünkben is, a parasympathikus 
komponens túlsúlyára utalnak.

Egyes utóbbi tanulmányok különböző magyarázatokat adnak, felfedve lényeges elektrofiziológiai 
mechanizmusokat, mint például változásokat az SA-csomó automatizmusában, vagy az AV-csomó 
ingervezető képességében (STEIN, ALMEIDA, AUBERT). Az edzések lényeges alkalmazkodást válta-
nak ki az ingervezető készülékben (főleg az ingervezetés sebességét fokozva), ami jelentős mértékben 
hozzájárulhat egyes ingervezető szövetabnormalitások kialakulásához a sportolók csoportjában (STEIN). 
Erre utaló jelek a mi kutatásunkban is jelen voltak. A sportolók közül négynél nyugalmi állapotban 
regisztrálhattunk VES-t, valamint kettejüknél már régebben diagnosztizáltak bal Tawara-szár blokkot. 
A rövidtávú edzésprogramok fokozzák a vegetatív adaptációt, a sympathikus aktivitás csökkentésével 
és a parasympathikus aktivitás növelésével (ez bradycardiához vezet). Másrészt, a hosszútávú edzés a 
pitvari és kamrai tágulás kiváltásával indukál lényeges elektrofiziológiai adaptációs mechanizmusokat, 
fokozva a parasympathikus aktivitást is (AUBERT).

Az adatok tolmácsolása a frekvenciazónákban nem egyértelmű eredményekhez vezet. Míg egyes 
kutatók jelentősen magasabb TP, HF és LF (abszolút értékek) értékeket jelentenek a sportolók csoport-
jánál, mások nem látnak efféle különbségeket a sportolók és nem sportolók között (LOIMAALA). A 
mi esetünkben a frekvenciazóna változóit vizsgálva, változások csak a normalizált HF és LF értékeknél 
jelentkeztek. Az esetek nagyrészében a HF normalizált értékei jelentősen magasabbak voltak az edzett 
egyéneknél. Másrészt, Dixon és társai valamint Janssen és társai tanulmányában az edzett egyéneknél 
az LF értékek voltak jelentős mértékben alacsonyabbak a nem edzett egyénekhez képest (ACHTEN, 
CARTER).

A mi kutatásunkban a sportolók csoportjára az alacsony LF/HF arány volt a jellemző. Amint fentebb 
említettük, az LF/HF hányados a sympathikus-vagus egyensúlyt tükrözi. Ennek értelmében a magas 
értékek a sympathikus szabályzás túlsúlyára, illetve a csökkent parasympathikus aktivitásra utralnak 
(ACHTEN, MCCRATY). Ez a megállapítás egyes kutatók javaslataként jött létre, azonban hiányzik a 
valódi fiziológiás alapja. Meg kell jegyeznünk, hogy a HRV LF és HF komponense inkább utal a vege-
tatív ingadozás mértékére, mint annak tónusára (CARTER).

A VLF-spektrum különböző értékei a kosárlabdázók és az evezősök csoportja között azzal magya-
rázhatóak, hogy a különböző edzési rezsimből eredően a metabolikus és hormonális adaptációk a két 
csoport között valószínűleg nem azonos mértékűek. A hőhatások mellett a HRV VLF komponensére 
egyes humorális faktorok is kihatnak, mint például a nemi hormonok, egyes szteroidok valamint a renin-
angiotenzin-aldoszteron rendszer működési szintje. Az edzési rezsim hormonális változásokat idéz elő, 
amelyek olyan morfo-funkcionális változásokban nyilvánulnak meg, amelyek lehetővé teszik az adott 
terhelés elviselését. Egy másik eltérés e két csoport között a kor. Az evezősök lényegesebben fiatalabbak 
a kosárlabdázóknál, még serdülőkorban vannak, mely hormonálisan igen ingatag időszak.

Az elmondottak alapján könnyen levonhatnánk azt a következtetést, hogy az edzés növeli a szív-
frekvencia változékonyságát. Nekünk azonban az edzés közvetlen hatásait kell vizsgálnunk a HRV 
mutatóin. A kapott adatok értelmében az edzés időbeli tartama fontos tényező lehet a HRV-re nézve. 
Másrészt, a kitartó és intenzív edzések nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy jelentős változások történjenek 
a HRV-n, így az edzés hosszúsága mellett annak mennyiségét és intenzitását is figyelembe kell vennünk 
(ACHTEN, TULPPO 2003).
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1. táblázat: Az idő- és frekvencia-paraméterek a sportolóknál

2. táblázat: Az idő- és frekvencia-paraméterek a nem sportolóknál
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 átlagérték SE

Időparaméterek

Pulzus (min-1) 68,00 1,87

RRNN (ms) 896,76 24,93

SDNN (ms) 61,10 3,19

RMSSD (ms) 48,14 3,44

pNN50 (%) 26,09 2,86

CV (%) 6,90 0,37

Frekvencia-paraméterek

TP (ms2) 4265,67 449,13

VLF (ms2) 1699,95 188,34

LF (ms2) 1605,67 222,34

HF (ms2) 960,19 152,25

LFn (ne) 62,61 2,37

HFn (ne) 37,39 2,37

LF/HF 1,91 0,20

%VLF (%) 41,47 3,07

%LF (%) 36,89 2,57

%HF (%) 21,62 1,70

 átlagérték SE

Időparaméterek

Pulzus (min-1) 79,54 2,15

RRNN (ms) 761,15 19,93

SDNN (ms) 59,77 4,99

RMSSD (ms) 35,15 3,78

pNN50 (%) 14,17 3,14

CV (%) 7,81 0,53

Frekvencia-paraméterek

TP (ms2) 4827,92 757,37

VLF (ms2) 2275,31  537,14

LF (ms2) 1781,00   254,40

HF (ms2) 771,62 185,72

LFn (ne) 71,08 2,84

HFn (ne) 28,92 2,84

LF/HF 2,87 0,34

%VLF (%) 43,12 5,45

%LF (%) 40,68 4,45

%HF (%) 16,19 2,42
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A FÜLKAGYLÓ MORFOLÓGIAI 
ÉS KVANTITATÍV TULAJDONSÁGAI 

KÉT SZABADKAI MINTÁBAN
n

Czékus Géza

n

A fül(kagyló) egy igen változatos szervünk. Ezek a variációk részben evolúciós 
jellegek, részben örökletesek. A ma élő ember fülkagylójának jellegzetes alakja az állat-
világban megfigyelhető háromszögletű fülkagylóból ered. Viszont a fülcimpa (lobulus 
auricularis) csak a Hominidákra jellemző. A fülkagyló rasszjellegeket is hordoz.

Mivel a fülkagyló ismertetésére vonatkozó szakirodalom igen szegényes (annak 
ellenére, hogy több, mint 40 tulajdonsága mérhető/figyelhető meg), választásunk erre 
a szervre esett, ennek metrikus és morfológiai tulajdonságait vizsgáltuk meg: lemér-
tük a magasságát, szélességét és morfológiai magasságát. A leíró jellegek közül a helix, 
lobulus tulajdonságait elemeztük. Az atavisztikus vonások (Darwin-gumó) meglétét 
is regisztráltuk. A fülkagyló fejhez (archoz) viszonyított helyzete variál. A kisszámú 
anomáliát is figyelembe vettük.
Kulcsszavak: fül, fülkagyló, a fül morfológiája, variációk

n

1. Bevezető
A fül a hallás érzékszerve. Általában három anatómiai és funkcionális részre tagolódik: külső, közép- 

és belső fülre. A belső fülben van az egyensúly érzékszerve és a térbeli tájékozódás érzékszerve is. 

1. ábra. Alen-szabály. Rókafajok különböző fülnagysága: 
sarki, közönséges és sivatagi róka
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A külső fül (auris externa) a hangcsatorna kezdeti szakasza. A fülkagyló és a külső hallójárat 
alkotja. A fülkagylónak a porcos váz jellegzetes alakot ad több kiemelkedést és bemélyedést képezve 
(helix, anthelix, scapha). A fülkagyló vertikális irányban a fülcimpában (lobulus auriculae) fejeződik 
be. A fülkagylót fedő bőr közvetlenül hozzánőtt a perichondriumhoz. Az emberi fülkagyló is tartalmaz 
fülmozgató izmokat, de azok visszafejlődtek, rudimensek. 

A munkánk szempontjából fontos fülképződményeket az 1. ábrán tüntettük fel.
Tény, hogy az állatok (főleg a kutyák) fülkagylójáról többet tudunk, mint az emberi fülkagylóról. A 

szakirodalomból ismeretes, hogy a boxer füle „…Magasan tűzött, hegyesre vágott, mérsékelten hosszú 
és függőleges elhelyezkedésű, induláskor nem túl széles. A nem visszavágott fül mérete megfelelő, inkább 
kicsi, mint nagy, vékony tapintású; egymáshoz képest távol elhelyezkedő, a felső fej legmagasabb pontján 
oldalt tűzött, nyugalmi helyzetben a pofán nyugszanak. Amikor a kutya figyel, a füleknek egyértelmű 
redővel előre kell esniük…” (KÁRPÁTI, 2012). 

Alen figyelt fel arra, hogy az állati fülkagyló mérete és a hőmérsékleti viszonyok között összefüggés 
van. Az Alen-szabály alapján az állatok fülkagylójuk nagyságával alkalmazkodtak a környezet hőmér-
sékletéhez: a sarki rókának kicsi a fülkagylója, hogy minél kevesebb meleget adjon le, míg a sivatagi 
rókáé nagy, hőleadó szerepe jelentős. 

2. Mit tudunk az emberi fülről?
Fülkagylónk nagyon változatos szervünk. A változatok részben evolúciós múltunkkal magyarázható. 

Mai alakja a háromszögletű állati fülkagylóra vezethető vissza. Viszont a fülcimpa (lobulus auricularis) csak 
a Hominidákra jellemző, míg egyes jellegek örökletesek. A fülkagyló rasszjelleg is (FARKAS 1996).

Amellett, hogy fontos érzékszervünk, amely embrionális fejlődésünk során elsőnek alakult ki 
(MILIN 1997), folyamatosan működik – nem kapcsolható ki – és majdan utolsónak áll le. A krimina-
lisztikában, mint biometriai jellegnek, nagy azonosítási értéket tulajdonítanak, hiszen nincs két olyan 
személy, akinek fülkagylója azonos volna (a fülkagyló-azonosítás megbízhatóbb, mint az ujjlenyomat-
vizsgálat) (KOUKÁL 2012). 

A fül elsődleges funkciója a hallás, de kitűnő fizikai hőszabályzó is.
Nem szabad megfeledkeznünk arról a két magyar származású tudósunkról sem, akik a fül tanul-

mányozásáért kaptak Nobel-díjat: Bárány Róbert (1914) az egyensúlyozó szerv élettanát kutatta, míg 
Békésy György (1961) a belsőfül vizsgálatáért részesült e rangos elismerésben. A fülkagyló tanulmányo-
zása még a XIX. század elején elkezdődött. A Darwin-gumó megfigyelésének módszertanát elsőként 
Schwalbe (1895) dolgozta ki és ismertette (MARTIN 1956). Quelprud (1934, 1935) a fülcimpát és a 
fülcsapokat tanulmányozta. Euelprud (934,1935) ezirányú munkássága is említést érdemel.

2. ábra. A fülkagyló anatómiája. Figure 2. Parts of the earflap
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Munkánk célja az emberi fülkagyló metrikus értékeinek (magasságának, morfológiai magasságá-
nak és szélességének) megállapítása, illetve morfológiai jellegeinek ismertetése.

3. Anyag és módszer
Kutatásainkat a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző és a Közgazdasági Kar magyar ajkú 

hallgatóinak a bevonásával végeztük 2010 májusában és novemberében. A vizsgálat, a mérések és a 
megfigyelések alanya összesen 228 személy, 100 férfi és 128 nő volt.

A méretvételben és a jellegek osztályozásában a nemzetközi (IBP) program és előírások lapján 
jártunk el. A fülkagyló fiziognómiai hossza a 29. kefalometriai méret (a fülkagyló legmagasabb és 
legalacsonyabb pontja (sa-sba pontok) közötti távolság. A fiziognómiai szélesség (30-as méret) a pra-pa 
pontok közti távolságnak felel meg, azaz a fülkagyló alapja és a fülkagyló leghátraesőbb pontja közti 
méret. A harmadik mért érték a fül morfológiai hossza (32. méret). Ez az obs-obi pontok közti távol-
ság, amely a fül és az arc összenövésének a hossza (a fülalap legmagasabb és legalacsonyabb pontja). 
A bal fül méreteit vettük fel digitális tolómércével. A kvalitatív jellegeket megfigyeltük, a beosztást a 
nemzetközi antropológiai módszertannak megfelelően végeztük (MARTIN 1966). A mérésekkel és 
megfigyelésekkel párhuzamosan fotódokumentációt is készítettünk. A statisztikai feldolgozást Excel 
2007-es programmal végeztük. 

4. Eredmények
A fülkagyló különböző méreteit az első táblázatban tüntettük fel. Valamennyi méret átlagértéke a 

férfiak esetében nagyobb. Szembetűnő a minimális és maximális értékek közötti nagy különbség.

1. táblázat. A fülkagyló méretei
Table 1. Sizes of the earflap

A fülkagyló morfológiai jellegeit a 2. táblázat tartalmazza. Leggyakrabban elliptikus alakú (85,0 és 
76,6 %).

A fülléc általában közepesen keskeny, de a keskeny gyakoribb, mint a széles. А megfigyeltek több-
ségére az egyforma beszegezettség a jellemző. A férfiaké szalag alakú, a nőké befelé hajló. A beszege-
zettség foka mindkét nem esetében közepes (47,0 és 54,7 %).
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Méret 
Unit

Nem 
Sex

Átlag 
Average Min-max Szórás 

Stand. deviation

M 29.

Hosszúság

Length

Males 62,60 51,40–71,50 4,38

Females 58,50 42,60–70,20 4,56

Together 59,50 42,60–71,50 4,86

M 30.

Szélesség

Width

Males 37,07 29,70–44,80 4,24

Females 33,30 26,20–42,90 3,71

Together 34,51 26,20–44,80 3,85

M 31.

Morf. hosszúság

Morph. length

Males 51,11 40,40–61,80 5,83

Females 42,70 28,70–53,70 5,55

Together 44,15 28,70–61,80 5,99
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3. ábra. A fülkagyló alakja: elliptikus és kerek

Morfológiai jellegek
Morphological characteristics

Males Females Together

N % N % N %

A fülkagyló 
alakja (1.)

Form 1.

kerek
round 3 3,00 3 2,34 6 2,63

ovális
oval 12 12,00 21 16,41 33 14,47

elliptikus 
elliptical 85 85,00 98 76,56 183 80,26

vese 
reniform 0 0,00 4 3,13 4 1,75

háromszögletű 
triangular 0 0,00 2 1,56 2 0,88

sokszögű 
polygonal 0 0,00 0 0,00 0 0,00

A fülkagyló 
alakja (2)

Form 2.

kerek széles 
round-wide 10 10,00 14 10,94 24 10,53

hosszúkás 
longish-narrow 90 90,00 114 89,06 204 89,47

A fülléc 
szélessége

Width

széles
wide 8 8,00 24 18,75 32 14,04

közepes
moderately-narrow 60 60,00 84 65,63 144 63,16

keskeny
narrow 32 32,00 20 15,63 52 22,81
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2. táblázat. A fülkagyló és a fülléc jellegzetességei 
Table 2. Morphological characteristics of Helix

A fülléc szélén gyakran megfigyelhető a Darwin-gumó (3. táblázat).
A Darwin-gumó gyakorisága eltérő, de kb. minden második embernél, legalább az egyik fülön 

megfigyelhető. Ennek az állításnak felelnek meg az általunk kapott eredmények is: a férfiak 38 %-ára, 
míg a nők 47,7 %-ára jellemző. Ez az érték az egész mintára vonatkoztatva közel 47 %. Legtöbb esetben 
gyengén fejlett (1-es). A nőknél gyakoribb az erre a tulajdonságra aszimmetrikus fülkagyló (3. táblá-
zat). A „D” betű a jobb, az „S” a bal fület jelöli. 

3. táblázat. A Darwin-gumó gyakorisága.
Table 3. Tuberculum auriculae Darwini
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Beszegezettség 
módja (1)

Curl

egyforma
uniform 85 85,00 94 73,44 179 78,51

egyenlőtlen 
non-uniform 15 15,00 34 26,56 49 21,49

Beszegezettség 
módja (2)

Curl

befelé hajló
crushes inward 97 97,00 128 100,00 225 98,68

szalag alakú 
stripy 3 3,00 0,00 3 1,32

Beszegezettség 
foka

Level of the curl

beszeg. nélkül
without curling 3 3,00 1 0,78 4 1,75

gyenge
weak 40 40,00 36 28,13 76 33,33

közepes
moderate 47 47,00 70 54,69 117 51,32

erős
strong 10 10,00 21 16,41 31 13,60

Darwin-
gumó

Males Females Together

N % N % N %

D0-S0 62 62,00 67 52,34 129 56,58

D1-S1 28 28,00 24 18,75 52 22,81

D1-S0 3 3,00 20 15,63 23 10,09

D2-S0 0 00 2 1,56 2 0,88

D2-S1 0 0,00 1 0,78 1 0,44

D3-S2 0 0,00 1 0,78 1 0,44

D0-S1 7 7,00 11 8,59 19 8,33

D0-S2 0 0,0 1 0,78 1 0,44
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4. ábra. Darwin-gumó

A belső fülléc közepesen gömbölyű, kidomborodott (4. táblázat). A külső fülléccel azonos vastag-
ságú (6. ábra), de több esetben is megfigyelhető a gyengén és erősen fejlett belső fülléc (4. ábra).

A belső fülléc száraira vonatkozó adatokat az 5. táblázat tartalmazza. Jellemző rájuk, hogy elölről 
felfelé haladnak.

Morfológiai jellegek
Morphological characteristics

Males Females Together

N % N % N %

Gömbölyűség

Curvature

erős 
strong 35 35,00 33 25,78 68 29,82

közepes 
moderated 57 57,00 76 59,38 133 58,33

gyenge 
weak 8 8,00 18 14,06 26 11,40

gyűrődéssel 
fold 0 0,00 1 0,78 1 0,44

Harántprofil 

Cross section

kidomborodott 
bulging 65 65,00 97 75,78 162 71,05

lapos 
flattened 35 35,00 31 24,22 66 28,95

Antitragusszal 
való átmenet 

Transition to 
antitragus

egyenletes 
uniform 53 53,00 63 49,22 116 50,88

erős 
strong 25 25,00 19 14,84 44 19,30

gyenge 
weak 12 12,00 27 21,09 39 17,11

szögletes 
angular 10 10,00 19 14,84 29 12,72
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4. táblázat. A belső fülléc (anthelix) jellemzői
Table 4. Morphological characteristics of Anthelix

5. ábra. Gyengén és erősen fejlett belső fülléc (anthelix)
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Helixhez 
viszonyítva 

Compared to 
helix

keskenyebb 
shorter 15 15,00 7 5,47 22 9,65

szélesebb 
wider 22 22,00 33 25,78 55 24,12

ugyanolyan vastag 
same width 63 63,00 88 68,75 151 66,23

kiemelkedik 
bulging 15 15,00 34 26,56 49 21,49

egy síkban 
vanflush 85 85,00 94 73,44 179 78,51

Morfológiai jellegek
Morphological characteristics

Meles Females Together

N % N % N %

A crus 
anthelicis 
superior iránya 
Direction of 
Crus anthelicis 
superior

elölről felfelé 
extends from the 
front, upwards

97 97,00 125 97,66 222 97,37

meredeken felfelé
steeply up 3 3,00 3 2,34 6 2,63

A belső fülléc
Ramification of  
Anthelix

elágazik
splits 87 87,00 119 92,97 206 90,35

nem ágazik el 
doesn’t split 13 13,00 9 7,03 22 9,65
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5. táblázat. A belső fülléc száraira (crura anthelicis) vonatkozó adatok.
Table 5. Morphological characteristics of Crura anthelicis

6. ábra. A fülléc és a belső fülléc ugyanolyan vastag (balra); a belső fülléc kiemelkedő (jobbra)

A fülárok közepesen széles és közepesen mély (6. táblázat). A vizsgált személyek többségénél (62 és 72 %) 
a fülcimpában folytatódik, kevesebbjüknél pedig egy kis gödör figyelhető meg, mint a fülárok alsó vége.

Crus anthelicis 
inferior 

elölről felfelé 
folytatódik
continues from 
front, upwards

88 88,00 124 96,88 212 92,98

teljesen 
vízszintesen halad
extends 
horizontally

12 12,00 6 4,69 18 7,89

Morfológiai jellegek
Morphological characteristics

Males Females Together

N % N % N %

Szélessége

Width

széles 
wide 30 30,00 34 26,56 64 28,07

közepes 
moderately narrow 50 50,00 70 54,69 120 52,63

keskeny 
narrow 20 20,00 24 18,75 44 19,30

Mélysége

Depth

lapos 
flattened 25 25,00 14 10,94 39 17,11

közepes 
moderately deep 67 67,00 84 65,63 151 66,23

mély 
deep 8 8,00 30 23,44 38 16,67
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6. táblázat. A fülárok (scapha) jellemzői.
Table 6. Morphological characteristics of Scapha

A vizsgált személyek többségénél az elülső fülcsap közepesen nagy, kerekded. 85 százalékuknál 
egyhalmú. Egy nő esetében aszimmetrikus (az egyik egy, a másik kéthalmú) – 7. táblázat.

7. ábra. A fülcsapok közötti barázda V alakú és keskeny, hosszú (balra). 
A jobb oldali felvételen ez az árok patkó alakú, széles és rövid
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Befejezése

Completion

folytatódik 
a fülcimpában 
continues in the 
ear lobes

62 62,00 92 71,88 154 67,54

kis gödörben 
végződik 
ends up 
in a small delve

38 38,00 36 28,13 74 32,46

Morfológiai jellegek
Morphological characteristics

Males Females Together

N % N % N %

Alakja

Form

hosszúkás 
long 27 27,00 36 28,13 63 27,63

kerekded 
rounded 55 55,00 69 53,91 124 54,39

gomb 
alakú 18 18,00 23 17,97 41 17,98

Nagysága

Size

nagy 
big 10 10,00 7 5,47 17 7,46

közepes 
moderate 62 62,00 73 57,03 135 59,21

kicsi 
small 28 28,00 48 37,50 76 33,33
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7. táblázat. Az elülső fülcsap (tragus) jellemzői.
Table 7. Morphological characteristics of Tragus

A fülcsapok közötti barázda (8. táblázat, 6. ábra) U alakú (65, illetve 59 %). Szélességéről megálla- 
pítható, hogy a széles és a keskeny barázda hasonló arányban van jelen. A hosszú és rövid barázda is csak- 
nem azonos gyakoriságú.

8. táblázat. A fülcsapok közti barázda (incisura intertragica) morfológiája.
Table 8. Morphological characteristics of Incisura intertragica

8. ábra. A fülkagyló alsó árka széles és alacsony

Tuberculum
supratragicum

egyhalmú 
from one part 85 85,00 108 84,38 193 84,65

kéthalmú 
from two parts 15 15,00 19 14,84 34 14,91

Asszimetrikus 
unsymmetrical 0 0,00 1 0,78 1 0,44

Jellegei
Morphological characteristics

Males Females Together

N % N % N %

Alakja

Form

U-betű 
word U 65 65,00 75 58,59 140 61,40

V-betű 
word V 12 12,00 27 21,09 39 17,11

patkó 
horseshoe 23 23,00 26 20,31 49 21,49

Szélessége 

Width

széles 
wide 50 50,00 54 42,19 104 45,61

keskeny 
narrow 50 50,00 74 57,81 124 54,39

Hossza

Length

hosszú 
long 50 50,00 69 53,91 119 52,19

rövid 
short 50 50,00 59 46,09 109 47,81
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A 9. táblázatban tüntettük fel a fülkagyló alsó árkára vonatkozó jellemzőket. Egy tulajdonság 
(szélesség, magasság) sem dominál. A 7. ábra egy széles és alacsony árkot szemléltet.

9. táblázat. A fülkagyló alsó árkára (concha) vonatkozó tulajdonságok.
Table 9. Morphological characteristics of Concha.

Fülünk egyik jellegzetessége a fülcimpa. Egyeseknél akár hiányozhat is (27 és 20 %, 8. ábra). 
Mintánkra a fülcimpa következő tulajdonságai jellemzők: a külső füllécbe egyenletesen megy át; köze-
pes hosszúságú, nyelv vagy ívelt alakja van (9. ábra). A férfiaké vastag, a nőké vékony. A füllel rendsze-
rint egy síkban van (10. táblázat). 

9. ábra. A fülcimpa hiányzik
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Morfológiai jellegek
Morphological characteristics

Males Females Together

N % N % N %

Szélessége 

Width

széles 
wide 52 52,00 79 61,72 131 57,46

keskeny 
narrow 48 48,00 49 38,28 97 42,54

Magassága 
 
Height

magas 45 45,00 57 44,53 102 44,74

alacsony 55 55,00 71 55,47 126 55,26

A cymba-cavum 
aránya

Relationship of  
Cymba-cavum

egyenlőek 
same width 55 55,00 71 55,47 126 55,26

a cymba  keskeny 
cymba is narrower 27 27,00 31 24,22 58 25,44

a cymba nagyon 
keskeny, a cavum tág 
cymba is very narrow, 
cavum is wide

18 18,00 26 20,31 44 19,30
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Morfológiai jellegek
Morphological characteristics

Males Females Together

N % N % N %

A helixbe 
való 
átmenet 

Transition 
to helix

alig észlelhető 
barely observable 8 8,00 5 3,91 13 5,70

egyenletes 
even 37 37,00 39 30,47 76 33,33

a helixen ül 
osculant on helix 35 35,00 36 28,13 71 31,14

dudoros 
bulging 20 20,00 48 37,50 68 29,82

Megléte 

Existence

hiányzik 
doesn’t exist 27 27,00 26 20,31 53 23,25

van 
exists 73 73,00 102 79,69 175 76,75

Hossza

Length

hosszú 
long 12 12,00 30 23,44 42 18,42

közepes 
moderately long 76 76,00 82 64,06 158 69,30

rövid 
short 12 12,00 15 11,72 27 11,84

asszimetrikus 
unsymmetrical 0,00 1 0,78 1 0,44

Alakja

Form

nyelv 
tang 41 41,00 53 41,41 94 41,23

ívelt 
arc 42 42,00 57 44,53 99 43,42

négyszögletű, 
odanőtt 3 3,00 8 6,25 11 4,82

háromszögletű, ívelt, 
odanőtt 8 8,00 8 6,25 16 7,02

háromszögletű, 
egyenes, odanőtt 3 3,00 1 0,78 4 1,75

háromszögletű, az 
arcbőrbe behúzódott 
triangular, 
grown in licet

3 3,00 0 0,00 3 1,32

aszimmetrikus 
unsymmetrical 0,00 1 0,78 1 0,44

Vastagsága

Thickness

vastag 
thick 55 55,00 41 32,03 96 42,11

vékony 
thin 45 45,00 87 67,97 132 57,89

ráncos 
with folds 0 0,00 0 0,00 0 0,00
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10. táblázat. A fülcimpa (lobulus auricularis) leírása.
Table 10. Morphological characteristics of Lobulus auricularis.

10. ábra. A fülcimpa négyszögletes (balra). Jobbra: gyengén előreugró

A megfigyelt személyek fülkagylója „normál” állású, azaz az odalapuló és teljesen elálló fülkagyló 
sem jellemző rájuk (az odalapuló gyakoribb, mint az elálló – 15 és 8,5 % –, míg az elálló gyakorisága csak 
5 és 2 % (11. táblázat). 

Az esetek döntő többségében a fejhez viszonyítva oldalsó helyzetű és közepesen magas.
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Odanövése

Relation 
with the 
face

szabad
free 38 38,00 72 56,25 110 48,25

¼-e az arcbőrhöz nőtt 
¼ is coalesced 30 30,00 15 11,72 45 19,74

fele az arcbőrhöz nőtt 
1/2 is coalesced 15 15,00 16 12,50 31 13,60

¾-e az arcbőrhöz nőtt 
¾ is coalesced 5 5,00 9 7,03 14 6,14

teljesen az arcbőrhöz 
nőtt
fully coalesced

12 12,00 16 12,50 28 12,28

A fül 
síkjához

At what 
plane

azonos síkban van
with an ear shell is in 
the same plane

75 75,00 104 81,25 179 78,51

erősen előreugró 
expressed,
bulging forward

8 8,00 13 10,16 21 9,21

gyengén előreugró 
poorly bulging forward 17 17,00 11 8,59 28 12,28
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11. táblázat. A fülkagyló helyzete.
Table 11. Position of earflap

A fülkagyló elemzése nem lenne teljes, ha a gyakoribb, markáns anomáliákra nem terjedne ki a 
kutató figyelme. Egyes szerzők a Darwin-gumót is anomáliának tartják. Mi nem találtunk sem fülkagy-
lóhiányt (anotia), microtiát, macrotiát, sem csökevényes fülkagylót. 

A Frank-féle árok, amely egyes szerzők (pl. DADIĆ, 2010) szerint az érrendszeri betegségek „előfu-
tára“ is lehet, erre a mintára nem jellemző – valószínűleg azért, mert a minta túl fiatal még.

4. Következtetések
•	 A	kvantitatív	tulajdonságok	értéke	férfiak	esetében	nagyobb.
•	 A	morfológiai	jellegek	–	nemtől	függetlenül	–	heterogének.
•	 A	fülkagyló	leggyakrabban	elliptikus	és	hosszúkás.
•	 А	fülléc	közepesen	széles,	beszegezettsége	egyforma,	beszegezettsége	gyenge.
•	 A	Darwin-gumó	gyakori	jelenség.
•	 A	fülcimpa	közepes	nagyságú,	szabad,	nyelv	alakú	vagy	ívelt.
•	 A	fejhez	viszonyítva,	vertikális	és	horizontális	vonatkozásban	is	a	fülkagyló	normál	állású.	
•	 Gyakori	az	asszimetria.

Morfológiai jellegek
Morphological characteristics

Males Females Together

N % N % N %

A fülkagyló 
lapultsága 

Flattening of 
earflap

odalapuló
tight to the skull 15 15,00 11 8,59 26 11,40

közepes moderate 
stands on the side 80 80,00 114 89,06 194 85,09

teljesen elálló 
(„klepa”)
entirely on the side 
(„lop ears”)

5 5,00 3 2,34 8 3,51

A fül helyzete 
a fejhez képest 

Horizontal 
position 
of earflap

oldalsó helyzetű
on the side 97 97,00 123 96,09 220 96,49

elülső helyzetű
in front 3 3,00 3 2,34 6 2,63

hátsó helyzetű 
back 0 0,00 2 1,56 2 0,88

A fül
elhelyezkedése 

Vertical 
position 
of earflap

magas
tall 0,00 0,00 0 0,00

közepesen magas 
moderate 100 100,0 128 100,0 228 100,0

mély
low 0 0,00 0 0,00 0 0,00
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A PANNÓNIAI-ALFÖLD SZERBIAI RÉSZÉNEK 
DEFINIÁLÁSA

n

Gaudényi Tivadar, Jelena Ćalić, Marko V. Milošević, 
Dragoljub Štrbac, Milovan Milivojević1

n

A szerb nyelvű földtudományi irodalom a Pannon-alföldet nem világos és nem 
egyértelmű elemzések alapján értelmezi. 

A kutatás célja, hogy az alföldet átlátható és meghatározott geomorfometrikai és 
gemorfológiai módszerek segítségével definiálja. Esettanulmányunk a Pannóniai-al-
föld szerbiai részével foglalkozik.

A tanulmányban felhasznált módszer egyesítette a digitális területi modell szám-
tani és geomorfometriai elemzését (amelyellel kimutattuk a felszín érdességének, 
gyűrődöttsének koeficiensét), a földtani analíziseket (a kvarter formációk rendszere-
zését) valamint a geomorfológiai folyamatok vizsgálatát (folyóvízi és eolikus felszín-
formák voltak a meghatározóak).

Az eredmények a régebbi adatokkal ellentétben: a Pannóniai-alföld átnyúlt a Szá- 
vától és a Dunától délre, a Drina, a Kolubara és a Nagy-Morava medencéjének északi 
részére. A Pannóniai-alföld szerbiai része 24 450 km2-t foglal magába, amely a Köztársa-
ság területének mintegy 27,6 %. A tengerszint feletti magasság (tszfm.) igen változó, és 
65,5–115 m között mozog. A Pannon-alföld szerbiai részének átlagos tszfm. 83,5 m. 
Kulcsszavak: Pannóniai-alföld, Szerbia, geomorfometria, geomorfológia, 

kvarter formációk

n

1. Bevezetés
A Pannóniai-medence (vagy Pannon-medence) (ang. Pannonian Basin) elnevezést gyakran használ-

ják a földtudmányokban a Középső-Duna-medencével (ang. Middle Danube Basin) majdnem egybeeső 
területnek vagy területeknek a megnevezésére. Az elnevezés ősföldrajzi, szedimentológiai és rétegtani 
tekintetben világosan definiált. Természetföldrajzi és regionális földrajzi tekintetben viszont sok különb-
ség van, így értelmezésük nem elég precíz, nem egyértelmű (pl. MARKOVIĆ 1970; MILANOVIĆ et 
al. 2011).
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1. ábra. Az Alföld morfológiai térképe, kiemelve a délkeleti részlete.
Magyarázat: 1. Alluviális felszín 2. Felső diluviális felszín 3. Alsó diluviális felszín 

4. Az Alföldön kívül lévő terület.
(Forrás: CHOLNOKY 1910, XXVI tábla)

A regionális és a földrajzi irodalomban a Pannon-medence fogalma sűrűn egybeesik a Pannóni-
ai-alföld (ang. Pannonian Plain) fogalmával egy meghatározott és szemantikus valamint területi elkü-
lönítés nélkül.

A Pannóniai-medencét a földtani (pontosabban ősföldrajzi) szakirodalomban Róth-Telegdi Lajos ve- 
zettte be a Pannon emelet (kezdeti) rétegtani definiálásával (RÓTH 1879; RÓTH VON TELEGD 1879).

Nevezéstanilag a Pannónia az egykori Római Birodalom tartományaként került be a nemzetközi 
használatba, amely az I. és a IV. sz. között létezett. Ez a tartomány kisebb eltérésekkel magába foglal-
ta a Száva folyótól északra lévő területeket, keleti határvonala a Duna folyam volt, míg a legnyugatibb 
részei a Stájer- és a Bécsi-medencét foglalták magukba.

Cholnoky Jenő több mint egy évszázaddal ezelőtt (CHOLNOKY 1910) az Alföld felszínének mor- 
fológiai tanulmányozásakor felismerte és felvetette az Alföld déli hatávonala definiálásának a szükséges- 
ségét (1. ábra).

A tanulmány célja, hogy megoldást találjon a jelzett problémára az alábbi célkitűzések megvalósítá-
sával:

 

TUDOMÁNY, MÓDSZER, ARGUMENTÁCIÓ

G a u d é n y i ,  Ć a l i ć ,  M i l o š e v i ć ,  Š t r b a c ,  M i l i v o j e v i ć



244

2. ábra. A Pannóniai térség fő tektonikai egységei, a neogén üledékek kitölésének elterjedésével
(HAAS et al. 2001; ROYDEN & HORVÁTH 1998; FODOR et al. 1999; DOMBÁRDI et al. 2010 

és DIMITRIJEVIĆ, 1992 adatai alapján)

a) kidolgozni egy egységesen alkalmazható természetföldrajzi módszert az alföld geomorfo-
lógiai definiálásához a Pannóniai-alföld délkeleti részét elemző esettanulmány elkészíté- 
se során (a térinformatikai, topográfiai valamint földtani adatok felhasználásával és alkal-
mazásával);

b) meghatározni a Pannóniai-alföld délkeleti (szerbiai) részének a határvonalát.

2. A Pannon medencerendszer szerkezetföldtani 
és tektonikai értelmezése

A Pannóniai-medence aljzata összettet tektonikus egységekből, terrénumokból (ang. terrane) áll. 
A terület legnagyobb része az ALCAPA (az Alpi-Kárpáti-Pannon egységek kezdőbetűiből, ang. Alpine-
Carpathian-Pannonian) lemeztömb, amely északnyugati irányított mozgást mutat, és a Tisza (pl. FODOR 
et al. 2005) ill. Tisza-Dacia lemeztömb (DOMBÁRDI et al. 2010), amely délkeleti irányított mozgást vé- 
gez. Ezt a két lemeztömböt a közép-magyarországi nyírási zóna (ang. Mid-Hungarian Shear Zone) vá- 
lasztja el. Az említett nyírási zónának még napjainkban is érezhető mozgása van (MARÓTINÉ KI- 
SZELY 2010). 

A két említett tektonikai egység mellet jelen van a Vardari öv (Vardar zone) és a Szerbiai-Macedón 
masszívum (Serbian-Macedonian Massif) (2. ábra).

Az aljzatot az alföld szerbiai részének három fő tektonikus egysége alkotja. A Tisza-Dacia egység, 
a Vardari öv és a Szerbiai-Macedón masszívum. A Vardari övet az ofiolitos szerkezet jellemzi 
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(KARAMATA et al. 1998), és az egyik kiemelkedett sasbérce a Fruška Gora. A Szerbiai-Macedón 
masszívum nem volt hatással a felszíni formák kialakulására a Pannóniai-medence miocén süllyedése 
miatt (PSILOVIKOS 1984). A Tisza lemeztömböt a Vardari övtől a Dráva törésvonal (ang. Drava fault) 
választja el (PRELOGOVIĆ ET AL. 1997). Az említett törésvonal a Pannon-medencerendszer szerbiai 
részén, mint felszíni jelenség nem észlelhető (VUKAŠINOVIĆ 1973). A Pannóniai-medencerendszer 
részletes tektonikáját Marović és társai dolgozták fel (MAROVIĆ 2002, 2007).

A medencefejődés az Alpesi orogenetikus övön belül a kora miocénben kezdődött az ívmögötti me- 
dence (ang. back-arc basin) tágulásával és süllyedésével az Adria mikrolemez (ang. Adria microplate) és 
az európai kontinens között (BADA et al. 1999).

A regionális feszültségtér a pliocén és a kvarter folyamán az ún. medence-megfordulást (ang. basin 
inversion) idézte elő. Ez a folyamat hozta létre a neotektonikai fázis jellemzőit, amelyek a nyomással és 
különböző függőleges mozgásokon kereszül nyilvánultak meg. A nyomási zóna az óramutató irányával 
ellentétes irányú, és az Adria mikrolemeztől északabbra észlelhető (pl. BADA et al. 1999; DOMBÁRDI 
et al. 2010). A Pannóniai-medence összetett tektonikai képe valamint feljődéstörténete miatt ROYDEN 
et al. (1983a, 1983b) a Pannóniai-medencerenszer elnevezést (ang. Pannonian Basin System) vezették 
be a földtani (pontosabban a szerkezetföldtani) szakirodalomba. A Pannóniai-medencerenszer jelentős 
része egy állandó süllyedésnek volt kitéve a kora miocéntől, és jelentős vastagságú üledékekkel töltő-
dött ki (BADA et al. 2006).

A Pannóniai medencerendszer részmedencéi az Alföld, a Kisalföld, a Száva és a Dráva teknővölgye. 
A fenti medencerendszer déli részén lévő alföldet nem tanulmányozták részletesen. A délszláv nyelvű 
szakirodalomban ezt a részt a Pannóniai-alföld (szerb. Panonska nizija) déli, délkeleti részének nevezik 
(pl. MARKOVIĆ, 1970), de eddig még nem definiálták világosan az említett területet.

3. A Pannon-medence ősföldrajzi 
és rétegtani definíciója

A Pannon-medence a Pannon-tó (ill. Pannon-tenger) fejlődéstörténetéhez kötődik. A földtörté-
netnek ez a fejezete még nem teljesen egyértelmű, nem tisztázódott, hogy tónak vagy tengernek tekint-
hetjük-e a Pannon emeletben, a Közép-Paratethysből létrejött víztömeget. A felső miocéni és a fiatalabb 
formációkban inkább Pannon-tó, a kutatók tavi jelleget állapítottak meg. 

„Nagy pannoniai medencze”-ként Róth Telegdi Lajos azt az üledékes medencét jelölte meg, amelyben 
a pontusi (Congeriás rétegek), a levantei (Paludinás rétegek) és a tráchiai (Belvedere rétegek) fáciesek 
találhatóak. A Pannon-medence kifejezést egyrészt azért talál(hat)ta a legmegfelelőbbnek, mert földtani 
térképezéskor az akkori módszerekkel nem lehetett megbízhatóan szétválasztani a felsorolt fácieseket. 
Másrészt az elnevezés teljesen megfelelt az akkori eredmények szemszögéből, mert ilyen módon lefedte 
azokat, a Pannon emelet üledékeiből feltöltődött területeket, amelyek a Kárpát-medencében, a Dunától 
nyugatra helyezkedtek el, továbbá magába foglalta a Bécsi-medencét is.

Későbbi kutatások eredményeként LŐRENTHEY (1900) a Pannon emeletből kizárta a pliocén le- 
vantei édesvízi üledékeket.

A Pannon-tó fejlődéstörténete során változtatta területét és méretét, ugyanakkor nem alkotott egy 
egységes, ovális alakú vízfelületet, hanem egy változó, dinamikus, szigetekkel és félszigettel tagolt rend-
szer (MAGYAR et al. 1999).

A szerb nyelvű szakirodalomban legelterjetebb a Pannon-tenger elnevezés, míg a Pannon-meden- 
cét a Közép-Paratethys részeként tartják számon (pl. EREMIJA 1975: 175). A múlt század szerzői a Pan- 
non-tó kifejezést általában kerülték (pl. STEVANOVIĆ 1977), de a Pannon-tenger elnevezés mellett 
párhuzamosan használták a Pannon-tenger-tó (pl. LASKAREV 1950; STEVANOVIĆ, 1960, 1977) ter- 
minust is.
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4. Az alföld geomorfológiai definiálása
Függetelenül attól, hogy a toponomasztikában és a regionális földtudományokban sűrűn emlege-

tik, a földtudományokban nem definiálták megfelelően az alföldet. A földtudományok terén valójában 
a geomorfológiának kellett volna megoldania ezt a problémát. A hozzáférhető szakirodalom inkább 
az alföldnek valamelyik reszével vagy kisebb egységével foglalkozik, mint pl. az alluviális vagy a parti 
síksággal. MOORE (1972) földrajzi szótárában az alföldet a következőképpen határozza meg: „Egy 
kiterjedt egyszintű vagy gyengén hullámzó terület, amely alacsony magasságú (an extensive area of level 
or gently undulating land of low lattitude).” Az enciklopédiák ezzel szemben általában rövid, tömör, 
nagyon áltánosított megfoglamazást használnak. Pl. „Nagy kiterjedésű sík terület vagy majdnem víszintes 
terület (large area of level or nearly level land)” (COLUMBIA ELECTRONIC ENCYCLOPEDIA). 
„A Földünk viszonylag sík területű felszíne, amelynél kirajzolódnak kisebb lejtők vagy kisebb helyi 
felszínformák”… „relatively level area of Earth’s surface that exhibits gentle slopes and small local reli-
ef ” (BRITANNICA CONCISE ENCYCLOPEDIA). A szakirodalom egy meghatározott része pedig az 
alföldön lévő felszínformákkal foglalkozik, és nem definiálta pontosan az alföldet (pl. GUZETTI et al. 
1997; PANIN et al. 1999).

Bognár András a Pannóniai-alföld horvátországi részével foglalkozó esettanulmányában (BOGNAR, 
1987) igen széleskörűen definiálja az alföldet. Értelmezésében az alföld része a síkvidéknek, plató féle 
morfografikus típusa van, s ebből eredően az alföld fogalomába az adott területen belül található dombos 
és hegyi formákat is beleérti.

 A felszíni egységek kvantitatív elemzésén alapuló ritka definiálási kísérletek egyike HAMMOND 
(1954) meghatározása, amely az általa vizsgált terminusok sorába bevonta az alföldet is. Az általá-
nos geomorfológiai tárgypontok (kis méretarányú területek) ábázolása mellett magukat a területeket 
is vizsgálja, nemcsak azok egyszerű és egyéni jellemőzit („...areas, not simply of individual features” 
(HAMMOND 1954: 35). Hammond tanulmányának célja az volt, hogy szétválassza a regionális jellem-
zőket a kéregdomborzat konkrét és objektív elemzései alapján, figyelembe véve a tagoltság, a függőle-
ges különbségek és a „síkozottság” alapján meghatározott domborzat, a lejtőkép és a felszín anyagát. A 
vizsgált területek több mint 80 %-a síkvidéki területként rajzolódott meg, 33 m-től kisebb tagoltsággal 
kiváltak azok a területek, amelyek alföldként osztályozhatóak (HAMMOND 1954).

Az alföldet genézise és morfológiája alapján a topográfiai felszín szintekből összetett (összerakott) 
területeként definiálhatjuk. A tektonikus folyamtok és az ősföldrajzi evolúció által meghatározott fejlő-
désük az egzogén eredetű, méteres skálájú topográfiai deniveláció morfológiájával jellemezhető. 

A fluviális üledékképződés egy meghatározott geomorfológiai folyamat az alföldön. A fluviális 
formák egy része (pl. árterek, holtágak) és az eolikus folyamatok mindig jelen vannak és általánosak, 
mindamellet az alföld feszínkincsének az összetvői.

5. Az alföld kijelölésében használatos 
geomorfometrikai módszerekről

A geomorfometrikai számítások már általánosan elfogadottak a geomorfometrikai/geomorfológiai 
tanulmányokban (pl. RUSZKICZAY-RÜDIGER 2009; ETZELMÜLLER 2000). Célunk, hogy geomorfo-
lógiai szempontból definiáljuk az alföldet. Esettanulmányunk a HAMMOND (1954) módszerét alkalma-
zó kutatók (pl. HOBSON 1972; PERKO 2001; HRVATIN & PERKO 2009) nyomán a Pannóniai-alföld 
szerbiai részét vizsgálta a felszíni síkosság (ang. relief flatness), a felszíni érdesség alapján (ang. surface 
roughness). HAMMOND (1954) tanulmányában figyelemebe veszi az említett területek magasság-
különbségének a paraméterét, kiemelve, hogy ezt a paramétert feltétlenül figyelembe kell venni, mert 
azt jelzi, hogy a helyi domborzat több módon lehet konfigurálva, és a végsőkig szubjektív a maximális 
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magasságkülönbség megállapítása az adott kis területen (HAMMOND 1954: 35). Ebben a tanulmányban 
a magassági adatokat az SRTM (Satelitte Radar Topographic Mission) adatbázisból vettük át (RABUS 
et al. 2003) 90 méteres felbontással. A Szerbia területére vonatkozó SRTM adatok megbízhatóságát 
kísérletek igazolják, s azt is, hogy az adatsor jó alternatívája a digitális területmodelleknek (DEM), 
amelyek az 1: 50 000 méretarányú térképekből kaphatóak (SAMARDŽIĆ & MILENKOVIĆ 2010). Az 
adatok feldolgozásakor a raszter alapú Idrisi Andes® GIS szoftvert használtuk. A további műveletekben 
az SRTM szerbiai része fel lett osztva 90x90 m-től 200x200 m-es cellájú hálózatokra (ang. grid cells). 
Az 5x5 hálózati 200 m-es cellarészek együtt, egy mozgatható ablakon (ang.: moving window) belül, ill. 
segítségével ki lett számítva minden cellának az átlagos magassága (3. ábra). 

3. ábra. A mozgó ablak (moving window) alkalmazása az általános magasság és 
az eltérések különbségének számításánál (központi cella – central cell).

A középmagasság alapján meghatározott általános különbségek, amelyek az 5x5 cellahálózat minden 
egyes cellájára használhatóak valójában az átlagos eltéréskülönbségeket jelentik. Az átlagos nagyságú 
cellát a mozgó ablaknál a központi cellába helyezzük. Ez a következő képlettel mutatható ki,

a tanulmányban felhasznált paraméterek a következőek:

A képletben a Δhi a magasságkülönbséget adja az adott cellára vontkozóan valamint a központi ab- 
lakhoz számított magasságot (hall-hav). A 25-ös szám az elemzett cellák számát (5×5) jelenti a mozgó ab- 
lakban. 

A további szövegben az általános eltérést érdességi koefficiensként értelmezzük.
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6. Eredmények
Az érdességi koefficiens a kutatott területen az előző fejezetben leírt módszer alapján a Pannon-

medence délkeleti részére vonatkozólag a 4. ábrán van megadva. A felszíni érdesség koefficiense azokon 
a részeken, ahol kisebb volt 5-nél, a síkvidéki területet jellemezte, amely az alföldnek felel meg. A határ-
vonal kirajzolásakor figyelemebe vettük még a kisebb méretű eltéréseket az alföldön. A határvonal 
pedig követte a meghatározott hálózati cellák (pixelek) sorrendjét, amely egy konkrét sávot rajzolt ki. 
A morfometriai határ a felszíni síkosság elvén rajzolódott ki, amelynél meghatározó volt az érdességi 
koefficiens (5), amely definiálva volt morfogenetikailag és litológiaig is. 

4. ábra. A felszíni érdesség koeficenseinek a térképe Szerbia északi részén 
és a Pannóniai-alföld délkeleti területe. A felszíni anomáliák nagy nyomtatt betűkkel vannak jelölve 
(A- Delibláti homokpuszta; B- Drmnói külszíni fejtés; C- Kolubarai külszíni fejtés elhelyezkedése). 

Az a – a΄ szelvény a 7. ábrán látható.

Így a kvantitatív elemzések alá voltak támasztva kvalitatív elemzésekkel, amely meghatározó volt 
az alföld morfológiai definiálásához.

Az alkalmazott morfogenetikus elv a típusos fölfelé épülő (eolikus) formák jelenlétével jellemez-
hető. Az alföld kirajzolódott területén belül a legnagyobb kiterjedésűek az alluviális síkságok, folyóte-
raszok, löszplatók és homokpuszták. Ezeknél az érdességi koefficense 5-nél kisebb volt, de szembetűnt 
a lináris jelleme és a kisebb folyók (vagy patakok) aluviális síkságait nem sorolták be a Pannóniai-al-
földhöz, mert a keletkezésük kimondottan a fluviális, fölfelé épülő folyamatok eredménye, míg szer-
kezetileg és területi jellemzőik alapján nem felelnek meg a definiált alföld kritériumainak. A Fruška 
Gora, amely tektonikailag kiemelt tömböt képvisel, a Vardari övhöz tartozik és függetlenül attól, hogy 
az alföld övezi, nem tartozik a Pannónai-alföldhöz. A kvalitatív rész litológiai elemzései alapján az alföld 
meghatározásánál az üledékek korára fókuszálnak. Rétegtanilag az összes alföldi üledék kvarterkorú 
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(FEDERAL GEOLOGICAL INSTITUTE 1970). Említést érdemelnek a Kolubara-medence kavicsai és 
homokos agyagjai, amelyek pliocén-kvarter korúként vannak a térképen feltüntetve (FILIPOVIĆ et al. 
1976), de a litosztratigráfiai szelvény alapján, valamint az újabb rétegtani korhatár-változások tükrében 
(GIBBARD et al. 2010) inkább kvarter (alsó pleisztocén) mint neogén (pliocén) korra utalnak. 

 

5. ábra. A felszíni anomáliák példái a Pannóni-medence délkeleti részén, a 4-es ábráról kinagyítva 
a) A Delibláti homokpuszta dűnéi (fénykép: Milošević M.V.) 

b) A drmnói külszíni fejtés (fénykép: Jovanović M.)

A Pannóniai-alföld délkeleti része szárazföldi és édesvízi üledékekből tevődik össze. A szárazföldi 
üledékek általában eolikus eredetűek. Felszínformáik pl. a löszplatókként, homokpuszták és más kisebb 
egységek formájában jelennek meg az alluviális síkságokon vagy a folyóteraszokon. Litológialiag ezek 
homokos, löszös, lösszerű vagy kőzetlisztes üledékek. A folyóvízi üledékek különböző szemcsenagy-
ságúak (kavics, homok és kőzetliszt), és az alluviális síkságok, folyóterszok és holtágak üledékeiben 
találhatóak. Ezek mellet kisebb területű tavi-mocsaras és tőzeglápok üledékei is jelen vannak.

A Pannóniai-alföld kijelölésekor két eltérés (anomália) jelentkezik:
a) A Kolubara, Nagy-Morava és a Mlava folyók alsó folyásánál a nagy kiterjedésű külfejtésű 

szénbányák (Kolubara, Kostolac) megváltoztatták a természetes felszínt. Így az érdességi 
koefficiens a mesterségesen (emberi tevékenység által) előállt helyzetet mutatja. Például 
a Tamnava keleti és nyugati szénmezője a Kolubara medencéjében („c”-vel jelölve, a 4-es 
ábrán) vagy a Ćirikovac és a Drmno külszíni fejések („b”-vel jelölve, a 4-es ábrán, kina-
gyítva az 5-ös ábrán).

b) a Delibláti homokpuszta, amelynél kirajzolódtak a nagyobb érdességi koefficiencesek 
valójában a tipikus dűnés felszíneknek az eredménye. Tény, hogy ezek a felszínformák 
külső erők (eolikus folyamatok) hatása alatt képződtek. Szerkezeti és ősföldrajzi tekintet-
ben egybeesnek az alföld többi síkvidéki részeivel, s ezért az alföld fomakincseibe soroljuk 
(„A” betűvel jelölve a 4-es ábrán, kinagyítva az 5a ábrán).
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6. ábra. A Pannóniai-alföld délkeleti részének térképe. Réggebi éretelmezések tükrében 

a) a Száva és a Duna a határvonalak; 
b) a 200 m-es tszfm magasságú izopszis (a zöld és a fekete színű egységek). 

A fehér vonal a tanulmány alapján kapott határvonal. 

A területi megoszlást tekintve a Pannóniai-alföld szerkezeti része 24 450 km², ami a köztársaság 
27,6 %-a. A tengerszint feletti magassága (tszfm) 68,5 és 155 m között mozog, míg az átlagos tszfm 
83,5 m (6. ábra).

7. Diszkusszió és következtetések
Összefoglalva az eddigi szakirodalomnak a Pannóniai-alföld definiálása terén elért eredményeit, 

az alábbi két csoport alakítható ki:
a) a Pannóniai-alföld délkeleti határvonalaként a Szávát vagy/és a Dunát jelölték ki (pl. HAAS 

et al. 2001; MAROVIĆ et al. 2002; SÜMEGI et al. 2010);
b) a Pannóniai-alföldnek a déli peremét a Szávától és a Dunától délebbre rajzolták meg 

(CHOLNOKY 1910; MARKOVIĆ 1970; RODIĆ & PAVLOVIĆ 1994).

Az első (a) csoportban a Pannóniai-alföldet hibásan értelmezték. Az egzogén felszínformák (a 
folyóvölgyek) kerültek az előtérbe, függetlenül attól, hogy egyes helyeken a síkvidéki felszín a folyóvöl-
gyeken tovább folytatódik déli irányban. Jelentőségét tekintve, ez a határ nem természetföldrajzi, hanem 
inkább archaeotípusú hatás alatt fejlődött ki. A Duna és a Száva ugyanis etnikai, kulturális, politikai és 
szociális-gazdasági határ volt majdnem két évezreden át. Az állandó szociális és történelmi folyamatok 
úgy rögződtek az emlékezetben, hogy a Duna és a Száva „természetes határt” alkot (6. ábra). 

A másik szerzőcsoport (b) nem veszi figyelembe a folyóvölgyeket, mint természetes tényező-
ket az alföld déli határának kijelölésénél. Ez az értelmezés magában foglalja az „öböl” felszínformájú 
részeket, amelyek a Drina, Kolubara, Mlava, Pek folyó alsó folyásán lévő folyóvölgyekre vontkoznak. 
A legteljesebb definíciót az alföld meghatározásával kapcsolatban CHOLNOKY (1910) adta. Ez a defi-
níció az egyededüli amely, nem követi az ún. topográfiai kritériumot, amelyet a többi kutató használt. 
Értelmezéseban a 200 m-es izohipszist veszi az alföld elkönítési alapjául (6. ábra). 

A kapott eredmények igazolják, hogy az alföld objektív, multidiszciplináris módon van definiálva. 
Biztosra vehető, hogy a Pannóniai-alföld és az Alföld geomorfológiai szempontból, a déli határvonal 
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tekintetében egybeesik. Úgy tűnik, hogy a két elnevezésnek inkább adminisztratív okok miatt nincs 
közös toponímája (ami a délkeleti részét illeti). 

7. ábra. A függőleges és vízszintes szelvény-keresztmetszet, amely kimutatja 
a Pannon-medencerendszert (Pannonian Plain System), a Pannon-medencét (Pannonian Basin) 

és a Pannon-alföldet (Pannonian Plain) 

A kritériumok, amelyek alapján a Pannóniai-alföldet definiálták, egyesítették a geomorfológiai, 
litológiai és morfometrikus nézeteket. Az érdességi koefficiens (0–5 közötti) véletlenszerűen vetődött 
föl. Morfometrikai elemzések alapján az egzogén erők 5-ig „szakszerűen” simítottak, míg a tektonikai 
(endogén erők) által létrejött kiemelkedett felszínformák koefficiense mindig nagyobb értékeket muta-
tott, és ezért reális paraméterként adódott az alföld érdességi koefficiense. Az előbbit alátámasztják a 
kvarterüledékek felszínformái (és a hordaléklerakódási folyamatok előjelzései). HAMMOND (1954: 
35) módszertanilag is igazolta, hogy a kvantitatív módszer csak “szerszám”, nem véglegleges eszköz. 

Az eredmény, a kirajzolódó határvonal csak kis felbontású katográfiai alpokon használható, ill. alkal-
mazható. Nagy felbontású elemzésknél a fuzzy logikai módszereket kell(ene) alkalmazni (pl. ZADEH 
1965; környezetelemzési tanulmanyokban pl. BAJAT et al. 2007 alkalmazták). 

A logikai és szakirodalmi alkalmazás alapján a Pannon-medencerendszer kifejezést szerkezetföld-
tani (tektonikai), a Panonn-medencét szedimentológiai és ősföldrajzi értelemben kellene használni, 
míg a regionális földrajzban és geomorfológiai értelmezéskor talán a legmegfelőbb a Pannóniai-alföld 
lenne (7. ábra). 

n Irodalom
BADA, G.–HORVÁTH, F.–FEJES, I.–GERNER, P. 1999. Review of the present-day geodynamics of the Pannonian basin: 

progress and problems. = Journal of Geodynamics 27: 501–527.
BADA, G.–HORVÁTH, F.–TÓTH, L.–FODOR, L.–TIMÁR G.–CLOETINGH, S. 2006. Societal aspects of ongoing deformation 

in the Pannonian region. In: PINTER, N.–GRENERCZY, G.–WEBER, J.–STEIN, S.–MEDAK, D. (szerk.). The Adria 
Microplate: GPS Geodesy, Tectonics and Hazards. NATO Science Series, IV. Earth and Environmental Sciences, 61. 
Springer. 385–402.

BAJAT, B.–JOKSIĆ, D.–NEDELJKOVIĆ, Z. 2007. Fuzzy pogled na životno okruženje (Fuzzy view on environment). = Jour-
nal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA 57: 399–406. (in Serbian, with English summary)

BOGNAR, A. 1987. The relief type of the Pannonian Plain. In: Proceedings of the 12th Congress of Yugoslav Geographers, 
Novi Sad. 85–99. (in Croatian with English summary)

CHOLNOKY J. 1910. Az Alföld felszíne. = Földrajzi Közlemények XXXVIII 10: 413–436. 

TUDOMÁNY, MÓDSZER, ARGUMENTÁCIÓ

G a u d é n y i ,  Ć a l i ć ,  M i l o š e v i ć ,  Š t r b a c ,  M i l i v o j e v i ć



252

DIMIRIJEVIĆ, M. D. 1992. Geological atlas of Serbia. 1:2,000,000. Grafimex, Belgrade
DOMBRÁDI, Е.–SOKOUTIS, D.–BADA, G.–CLOETINGH, S.–HORVÁTH, F. 2010.  Modelling recent deformation of the 

Pannonian lithosphere: Lithospheric folding and tectonic topography. = Tectonophysics, 484 1–4: 103–118.
ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA; BRITANNICA CONCISE ENCYCLOPEDIA. Copyright 1994-2008 Encyclopædia 

Britannica, Inc. Letöltve: 2011. aug. 24.. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/462703/plain)
EREMIJA, M. 1975. Pannonian Sea. In: PETKOVIĆ, K. (szerk.). Terminologie et nomenclature géologiques I – Stratigraphie 

et paléo-géographie. Institut de Géologie Régionale et de la Paléontologie. Faculté de Mines et de Géologie, Université 
de Belgrade. 195. (in Serbian)

ETZELMÜLLER, B. 2000. On the Quantification of Surface Changes using Grid-based Digital Elevation Models (DEMs). = 
Transactions in GIS 4 2: 129–143.

FEDERAL GEOLOGICAL INSTITUTE 1970. Geological map of SFR Yugoslavia 1:500.000. Belgrade
FILIPOVIĆ, I.–RODIN, V.–PAVLOVIĆ, Z.–MARKOVIĆ B.-MILIĆEVIĆ, M.–ATIN, B. 1976. Tumač Osnovne geološke 

karte SFRJ 1:100.000, list Obrenovac. Savezni geološki zavod, Beograd
FODOR, L.–CSONTOS, L.–BADA, G.-GYÖRFI, I.–BENKOVICS, L. 1999. Tertiary tectonic evolution of the Pannonian 

Basin system and neighbouring orogens: a new synthesis of palaeostress data. In: Geological Society, London, Special 
Publications 156. 295–334.

FODOR, L.–BADA G.–CSILLAG G.–HORVÁTH E.–RUSZKICZAY-RÜDIGER ZS.–HORVÁTH F.– CLOETINGH S.–PA-
LOTÁS, K.–SÍKHEGYI, F.–TIMÁR, G. 2005. An outline of neotectonic structures and morphotectonics of the western 
and central Pannonian basin. = Tectonophysics 410: 15–41.

GÁBRIS, GY. 1994. Pleistocene evolution of the Danube in the Carpathian Basin. = Terra Nova 6: 495–501.
GIBBARD, P. L.–HEAD, M. J.–WALKER, M. J. C.–THE SUBCOMMISSION ON QUATERNARY STRATIGRAPHY 2010. 

Formal ratification of the Quaternary System/Period and the Pleistocene Series/Epoch with a base at 2.58 Ma. = Jour-
nal of Quaternary Science 25: 96–102.

GUZZETTI, F.–MARCHETTI, M.–REICHENBACH, P. 1997. Large alluvial fans in the north-central Po Plain (Northern 
Italy). = Geomorphology 118: 119–136.

HAAS, J.–HÁMOR G.–JÁMBOR, Á.–KOVÁCS, S.–NAGYMAROSY, A.–SZEDERKÉNYI, T. 2001. Geology of Hungary. 
Eötvös University Press, Budapest

HAMMOND, E. H. 1954. Small-scale continental landform maps. = Annals of the Association of American Geographers 44 1: 
33–42.

HOBSON, R. D., 1972. Surface roughness in topography. In: CHORLEY, R. L. (szerk.) Spatial Analysis in Geomorphology. 
British Geomorphological Research Group, London. 392.

HRVATIN, M.–PERKO, D. 2009. Suitability of Hammond’s method for determining landform units in Slovenia. = Acta 
Geographica Slovenica 49 2: 343–366.

KARAMATA, S.–DIMITRIJEVIĆ M.–DIMITRIJEVIĆ M. 1998. Oceanic realms in the central part of the Balkan peninsula. 
In: 13th Congress of geologists of Yugoslavia - Preedings, Herceg Novi. 119–123.

LASKAREV, V. D. 1950. O ekvivalentima gornjeg sarmata u Srbiji (About the equivalents of Upper Sarmatian in Serbia). = 
Annales Geologiques de la Peninsule Balkanique XVIII: 1–16. (in Serbian)

LŐRENTHEY, L. 1900. Foramiferen der Pannonischen Stufe Ungarns. = Neues Jahrbuch für Minerlogie, Geologie und Pala- 
eontologie II: 99–107.

MAGYAR, I.–GEARY, D.–MÜLLER, O. 1999. Palaeogeographic evolution of the Miocene Lake Pannon in Central Europe. = 
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 147, 151–167.

MARKOVIĆ, J. 1970. Regionalna geografija SFRJ. Građevinska knjiga, Beograd
MARÓTINÉ KISZELY, M. 2010. Statistical analysis of earthquakes and quarry blasts in the Carpathian basin – new problems 

and facilities. = Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 5 2: 101–110.
MAROVIĆ, M.–DJOKOVIĆ, I.–PEŠIĆ, L.–RADOVANOVIĆ, S.–TOLJIĆ, M.–GERZINA, N. 2002. Neotectonics and 

seismicity of southern margin of the Pannonian basin in Serbia. In: EGU Stephan Mueller Special Publication Series 3. 
277–295.

MAROVIĆ, M.–TOLJIĆ, M.–RUNDIĆ, LJ.–MILIVOJEVIĆ, J. 2007. Neoalpine tectonics of Serbia. Serbian Geological 
Society Monograph Series. Belgrade. 1–87. 

MOORE, W. G. 1972. A Dictionary of Geography – definitions and explanations of terms used in physical geography. Penguin 
Books, London

PANIN, A. V.–SIDORCHUK, Y.–CHERNOV, A. V. 1999. Historical background to floodplain morphology: examples from 
the East European Plain. = Geological Society, London, Special Publications 163. 217–229.

TUDOMÁNY, MÓDSZER, ARGUMENTÁCIÓ

G a u d é n y i ,  Ć a l i ć ,  M i l o š e v i ć ,  Š t r b a c ,  M i l i v o j e v i ć



253

TUDOMÁNY, MÓDSZER, ARGUMENTÁCIÓ

G a u d é n y i ,  Ć a l i ć ,  M i l o š e v i ć ,  Š t r b a c ,  M i l i v o j e v i ć

PRELOGOVIĆ, E.–SAFTIĆ, B.–KUK, V.–VELIĆ, J.–DRAGAŠ, M.–LUČIĆ, D. 1998. Tectonic activity in the Croatian part 
of the Pannonian basin. = Tectonophysics 297 1–4: 283–293.

PSILOVIKOS, A. 1984. Geomorphological and structural modification of the Serbomacedonian massif during the neotectonic 
stage. = Tectonophysics 110 1–2: 27–45.

RABUS, B.–EINEDER, M.–ROTH A.–BAMLER, R. 2003. The shuttle radar topography mission – a new class of digital 
elevation models acquired by spaceborne radar. = ISPRS Journal of Photogrammetry & Remote Sensing 57: 241–262.

RODIĆ, D.–PAVLOVIĆ, M. 1994. Geografija Jugoslavije (Geography of Yugoslavia). Savremena administracija, Beograd
RÓTH-TELEGDI L. 1879. A rákos-ruszti hegyvonulat és a Lajta hegység déli részének geológiai vázlata. = Földtani Közlöny 

(Bulletin of the Hungarian Geological Society) IX 3–4: 99–110.
ROTH VON TELEGD, L. 1879. Geologische Skizze des Kroisbach-Ruster Bergzuges und südlichen Teiles des Leita-Gebirges. = 

Földtani Közlöny (Bulletin of the Hungarian Geological Society) IX 3–4, 129–140. (German Edition)
ROYDEN, L. H.–HORVÁTH, F. 1988. The Pannonian Basin – a Study of Basin Evolution. American Association of Petroleum 

Geologists – Memoir Series 45, 1–16. 
ROYDEN, L. H.–HORVÁTH, F.–RUMPLER, J. 1983a. Evolution of the Pannonian Basin System 1. Tectonics. = Tectonics 2: 

63–90.
ROYDEN, L.H.–HORVÁTH, F.–NAGYMAROSSY A.–STEGENA, L. 1983b. Evolution of the Pannonian Basin System 1. 

Subsidence and thermal history. = Tectonics 2: 91–137.
RUSZKICZAY-RÜDIGER, Z.–FODOR, L.–HORVÁTH, E.–TELBISZ, T. 2009. Discrimination of fluvial, eolian and 

neotectonic features in a low hilly landscape: A DEM-based morphotectonic analysis in the Central Pannonian Basin, 
Hungary. = Geomorphology 104: 203–217.

SAMARDŽIĆ, M.–MILENKOVIĆ, M. 2010. Shuttle Radar Topography Mission – Availability of data and the accuracy 
archieved. = Bulletin of the Serbian Geographical Society 90 1: 51–72.

STEVANOVIĆ, P. M. 1960. Das Neogen in Jugoslawien im seinen Bezichungen zur Wiener Becken. = Mittelungen der 
geologischen Gesellschaft in Wien (Austrian Journal of Earth Sciences) 52: 189–201.

STEVANOVIĆ, P. 1977. Kvartar (Quaternaire). In: PETKOVIĆ, K. (szerk.) Géologique de la Serbie II – 3, Stratigraphie. Ins- 
titut de Géologie Régionale et de la Paléontologie. Faculté de Mines et de Géologie, Université de Belgrade. 357–418. 
(In Serbian)

SÜMEGI, P.–LÓCSKAI, T.–HUPUCZI, J. 2011. Late Quaternary palaeoenvironment and palaeoclimate of the Lake Fehér 
(Fehér-tó) sequence at Kardoskút (South Hungary), based on preliminary mollusc records. = Central European Jour-
nal of Geosciences 3 1: 43–52.

The Columbia Electronic Encyclopedia Copyright 2007, Columbia University Press. Letöltve: 2011. aug. 24. http://www.
factmonster.com/ce6/sci/A0839271.html)

VUKAŠINOVIĆ, S. 1973. The need for the accordance of geomorphological subdivision of Yugoslavia with the new data on 
its structural composition. = Bulletin of the Serbian Geographical Society 53 2: 16–25. 

ZADEH, L. A. 1965. Fuzzy sets. = Information and control 8: 338–353.



254

A PALICSI-TÓ LÉTFENNTARTÓ ÁRAMLATAI
n

Fábián Gyula1, Ljubomir Budinski2

n

Ez a munka betekintést ad a Palicsi-tó numerikus modellezése útján történő, 
szelek által előidézett tavi áramlatainak vizsgálatába. A tanulmány kimutatta, hogy a fő 
áramlásgerjesztő hatást a szelek jelentik. A kifejlesztett modell sikeresen reprodukálja a 
tavakra jellemző örvénypáros áramképet. A tó vizébe a part mentén bejuttatott oldott 
vagy lebegő anyagok elsődlegesen a part közelében haladnak előre. Leghatékonyabban 
advekció, azaz a nagyméretű cirkulációk révén terjednek. A diffúzió jelentősége abban 
van, hogy a szállított anyagokat képes egyik zárt cirkulációból a másikba juttatni.
Kulcsszavak: Palicsi-tó, szél, áramkép, nyomkövető anyag, numerikus modell

n

Bevezető
A Palicsi-tó több mint száz éves turisztikai múltra tekint vissza. Maga a tó, a körülötte kialakított 

park és a környék különleges architektúrája ez idáig képes volt fenntartani a látogatók érdeklődését.
Az utóbbi fél évszázadban a tó vizének minősége folyamatosan romlott, ami első ízben 1970-ben 

vezetett halpusztulással járó ökológiai összeomláshoz. Ezt követően a tavat lecsapolták, iszaptalanítot-
ták, majd az időközben megépített városi szennyvíztisztító vizével feltöltötték és folyamatosan táplál-
ták. A megoldás azonban nem biztosította a tó biológiai fennmaradásához szükséges feltételeket, így 
2006 májusában biológiai egyensúlya ismét összeomlott, jelentősen csökkentve a hozzá fűződő gazda-
sági reményeket. Míg a tó partja iránt folyamatos az érdeklődés, a tó állapotának helyrehozására nem 
mutatkozott jelentős érdeklődés. Végül azonban a Szerb Köztársaság, Vajdaság Autonóm Tartomány 
valamint Szabadka Város által 2008-ban létrehozott Palicsi Park Közvállalat révén megkezdték a tó 
szanálási lehetőségeinek kutatását. Ennek során nyilvánvalóvá vált, hogy a két ökológiai katasztrófa 
között a tó állapota folyamatosan romlott, míg a tógazdálkodás minimális keretek közé szorult, sem 
mértékében, sem minőségében nem tudta számottevően befolyásolni a tó sorsát. Ennek többek között 
az volt az oka, hogy időközben nem működött olyan szakmai-tudományos szerv, amely tanulmányozta, 
elemezte volna a tó folyamatait. Ez ugyanis a tóban zajló fizikai folyamatok egymásra hatását modelle-
zések, esettanulmányok útján feltárva képes lehetett volna előrelátni a veszélyeket. Hiányában pusztán 
a feltételezések és talányok jelentettek támpontot a döntéshozók részére. Ezek közül íme néhány:

•	 a	tóban	felhalmozódott	iszap	legjelentősebb	forrása	a	nem	megfelelően	működő	szenny-
víztisztító révén a tóba kerülő lebegtetett hordalék;

•	 a	tó	szervesanyag-szennyezettségének	jelentős	része	a	partközeli	területekről	származik;
•	 a	tó	vízminőségi	problémája	megoldható	lenne	„kiöblítéssel”;
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•	 illetve	kútvízzel,	vagy	a	Tisza	vizével	történő	hígítással,	felfrissítéssel;
•	 a	halpusztulást	meg	lehetne	akadályozni	néhány	tóba	szerelt	levegőztetővel;
•	 a	tó	problémáját	megoldhatná	az	iszap	in situ biológiai kezelése.

Ezekben a feltételezésekben az ok és az ajánlott megoldás közti (egyebek között a számszerűsítés 
hiányából fakadó) aránytalanság hibája rejlik. Ennek ellenére a fenti megoldási lehetőségek közül többel 
próbálkoztak, hiszen a problémák felmerülését követően tudományos vizsgálódásra már nem volt idő.

A kialakult állapot elriasztja a potenciális beruházókat, a megoldáskeresés sürgőssége viszont rá- 
nyomja pecsétjét a tervezett megoldásokra növelve a bennük rejlő kockázatot, ami elkerülhető lett vol- 
na, ha a tavat nem hagyják sorsára az 1970-es iszaptalanítás után.

Minek az ismerete, milyen információk, milyen tudás hiányzik a tó jövőbeli sikeres életben tartá-
sához? A tó tanulmányozásával ez a jegyzék egyre bővül, közülük csak egyik tényező a tó áramlatainak 
a megismerése, hiszen ezek közvetlenül hozzájárulnak a benne végbemenő létfontosságú folyamatok 
fenntartásához: 

•	 szállítják	a	lebegő	hordalékot,	aminek	többek	között	a	folyamatos	mederváltozás	a	követ-
kezménye, továbbá

•	 az	oldott	állapotban	levő	vegyületeket,	elősegítve	az	algaképződést,	valamint
•	 hőmérséklet	kiegyenlítést	idéznek	elő.

Egyszóval, több-kisebb sikerrel homogenizálják a tó vizét, megteremtve a feltételeket a kedvező és 
kedvezőtlen fizikai folyamatok számára.

A szél okozta áramlások és következményeik
A tóhoz kötődő előző tanulmányok rámutattak arra, hogy a sekély Palics esetében a szelek gerjesz-

tenek számottevő áramlatokat (BUDINSKI, FABIAN 2010), hiszen a tavon átfolyó napi 30000 m3 tisz-
tított szennyvíz nagyságrendekkel kisebb áramlási sebességeket idéz elő, mint a szél. A szelek hatásá-
nak tanulmányozását a tó turisztikai szektorának részletes mederfelmérése előzte meg (BUDINSKI, 
FABIAN, GABRIĆ 2009), (BUDINSKI, FABIAN 2010). A tó partján levő meteorológiai állomásról 
származó adatok szerint a különböző irányból fújó szelek valószínűsége kiegyensúlyozott, átlagsebes-
ségük 2–3 m/s (1. táblázat).

1. táblázat. A Palicsi-tóra vonatkozó alapvető széladatok 

Tekintettel arra, hogy a tó felett mindössze évi 7 %-ban fordul elő szélcsend, egyértelmű, hogy a 
tó vitális funkcióit a szél által előidézett áramlás tartja fenn.

Szélirány N N-NE NE E-NE E E-SE SE S-SE

Szélsebesség (m/s) 2.8 2.4 2.2 2.0 2.0 2.3 2.7 2.6

Gyakoriság (‰) 68 59 58 45 42 51 57 43

Szélirány S S-SW SW W-SW W W-NW NW N-NW

Szélsebesség (m/s) 2.4 2.3 2.6 2.5 2.5 2.8 3.0 2.9

Gyakoriság (‰) 54 48 66 62 63 65 75 67
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Az alkalmazott módszer
Ebben a munkában a szél által gerjesztett tavi áramképeket és a hozzájuk kapcsolódó vízkevere-

dést számítógépes szimulációval határoztuk meg. A tavak létfenntartó folyamatainak ismertetése vala-
mint a modellezési technikák elvi leírása megtalálható a (NAHM-CHUNG 2009) valamint a (WELCH, 
JACOBY 2004) munkában. Az alkalmazott sajátfejlesztésű numerikus modellt a (BUDINSKI, FABIAN 
2010) munkában ismertettük részletesen. Az áramláskeltő, áramlásmódosító hatások közül a követke-
zőket vettük figyelembe:

•	 medergeometria	és	mederérdesség,
•	 beömlés	és	kiömlés,
•	 belső	súrlódás,
•	 a	szélnek	a	víztükörre	kifejtett	hatása	és
•	 a	Coriolis-hatás

A domináns szelek által gerjesztett áramképek
Az 1. táblázatban feltüntetett domináns szelek hatását a numerikus modell segítségével részletesen 

kivizsgáltuk. Az alábbi ábrákon a délnyugati valamint a nyugati szél által gerjesztett áramkép látható. 
Az áramképet sebességvektorok, a medergeometriát színkód segítségével jelenítettük meg.

A választás azért esett az említett szelek hatásának a bemutatására, mert a délnyugati szél megköze- 
lítőleg a tó tengelyvonalának irányában, a nyugati viszont arra megközelítőleg merőlegesen fúj, ezért egy- 
mástól merően eltérő áramképeket idéznek elő. A délnyugati szél a lehető legelnyújtottabb cirkulációkat 
hozza létre, amelyek aránylag nagy hatékonysággal homogenizálják a tó vizét. A keresztirányú nyugati szél 
a víztestet több, kisebb cirkulációra tagolja, amelyek kevésbé hatékonyak a tó vizének keverésében.
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1. ábra. A délnyugati szél által 
előidézett áramkép

2. ábra. A nyugati szél által 
előidézett áramkép



257

A konzervatív nyomkövető anyag terjedése

5. ábra. Délnyugati szél, a nyomkövető anyag 
eloszlása 30 nap után

3. ábra. Délnyugati szél, a nyomkövető anyag 
eloszlása 4 nap után

6. ábra. Nyugati szél, a nyomkövető anyag 
eloszlása 4 nap után

4. ábra. Délnyugati szél, a nyomkövető anyag 
eloszlása 15 nap után
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Tekintettel arra, hogy a tóba gyakorlatilag minden a szennyvíztisztító irányából érkezik, a továb-
biakban elvégeztük egy konzervatív nyomkövető anyag terjedésének a vizsgálatát, amelyet a tó beöm-
lésénél folyamatosan adagoltunk a befolyó vízbe. A numerikus modell az elvárásoknak megfelelően, 
az alkalmazott szél függvényében különböző eredményeket produkált (3–5., 6–8. ábra). Az ábrákon a 
színkód a nyomkövető anyag koncentrációját szemlélteti.

Az állandósult szelek áramképei valamint a hozzájuk tartozó nyomkövető anyag koncentráció-
térképei alapján a következők állapíthatók meg:

A nyomkövető anyag advekció (azaz áramlás útján), a nagy cirkulációk révén terjed leghatékonyab- 
ban. A diffúzió jelentősége abban van, hogy a nyomkövető anyagot képes egyik zárt cirkulációból a 
másikba juttatni. Ez a folyamat már jóval kevésbé hatékony.

Nagy a jelentősége annak, hogy a nyomkövető anyagot elsődlegesen hol juttatják be a tóba, mivel 
ettől függ, hogy egy vagy esetleg több cirkulációba is bekerül-e. A part közelében bejuttatott anyag a tó 
partja mentén halad előre. Ennek az az oka, hogy a tavak esetében jellegzetes cirkuláció-párok alakul-
nak ki. A cirkulációk partközeli sávjában a víz szélirányban áramlik, az érintkezési vonaluk mentén 
pedig fordított a víz áramlási iránya.

Az változó szelek által előidézett áramlások 
és azok következményei

Figyelembe véve, hogy a Palicsi-tó esetében legfeljebb két napig tartó, megközelítően állandósult 
szelek jelentkezhetnek, az állandósult áramkép kialakulásának valószínűsége csekély. A gyakori szél-
irányváltozás várhatóan intenzívebb keveredést, vízhomogenizációt idéz elő. 
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7. ábra. Nyugati szél, a nyomkövető anyag 
eloszlása 15 nap után

8. ábra. Nyugati szél, a nyomkövető anyag 
eloszlása 30 nap után
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9. ábra. Változó szelek, a nyomkövető anyag 
eloszlása 5 nap után

11. ábra. Változó szelek, a nyomkövető anyag 
eloszlása 15 nap után

10. ábra. Változó szelek, a nyomkövető anyag 
eloszlása 10 nap után

12. ábra. Változó szelek, a nyomkövető anyag 
eloszlása 20 nap után
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Összegző következtetések
•	 A	sekély	Palicsi-tó	esetében	egyértelműen	a	szelek	jelentik	az	uralkodó	áramlásgerjesztő	

hatást.

•	 Az	áramlásmódosító	hatások	közül	a	Coriolis-hatás	nem	kifejezett.

•	 A	tó	érzékenyen	reagál	a	gerjesztő	szélhatás	irányára.

•	 A	modell	sikeresen	reprodukálja	a	tavakra	jellemző	örvénypáros	áramképet,	melyben	a	
partok közelében a víz áramlási iránya megegyezik a széliránnyal, az örvények érintkezési 
síkjában viszont ellentétes.

•	 Az	egymással	átellenes	szelek	hasonló	áramképet	gerjesztenek,	értelemszerűen	ellentétes	
áramlási irányítással.

•	 A	nyomkövető	anyag	elsősorban	a	nagy	örvények	(cirkulációk)	révén,	advekció	útján	
terjed, a diffúziónak másodlagos szerep jut.

•	 Az	örvénypáros	áramkép	tulajdonságaival	összhangban	a	part	közelében	tóba	juttatott	
nyomkövető anyag elsődlegesen a part melletti sávban terjed.

Elismerés
A Palicsi-tóhoz kötődő kutatásainkat Szerbia Tudományügyi és Technológiafejlesztési Minisztériuma 

támogatja.
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13. ábra. Változó szelek, a nyomkövető anyag 
eloszlása 25 nap után

14. ábra. Változó szelek, a nyomkövető anyag 
eloszlása 30 nap után
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A VAJDASÁGI TISZA-TÉR 
VÍZKÉSZLETE

n

Putarich Ivánszky Veronika1

n

A Tisza vízgyűjtője a szélsőséges szárazföldi éghajlathoz tartozik, ezért a mezőgaz-
dasági termelés szempontjából a vízhozam éves eloszlása nem megfelelő. A legkisebb 
vízhozam nyáron és a nyár végén jelentkezik, mikor a termeléshez a legtöbb víz kelle-
ne. A fejlődésben lévő mezőgazdaság a háromszoros vetéshez, az intenzív öntözéses 
termeléshez szükséges egyre nagyobb vízigénnyel lép fel. A vízkészlet jobb, gazdasá-
gosabb kihasználására kell törekednünk.

Mivel a Vajdaság 80 %-a a Tisza vízgyűjtéjéhez tartozik, célunk a folyó hasznosít-
ható vízkészletének a meghatározása. A hagyományos módszereket a Tisza esetében 
nem tudjuk alkalmazni, mivel vízkészletének domináns része a talajvíz hozzáfolyásból 
adódik. Másrészről a Tiszának igen sok a mellékfolyója, ezek a mellékfolyók különböző 
hidrográfiai területről szállítják a vizet, különböző időben érkeznek, és ezért a vízkész-
let vízállás-vízhozam görbéinek szerkesztésekor nagyon bizonytalan eredményeket 
kapunk. Megnehezíti még a feladatot, hogy a Tisza nagyrészt gátakkal és tározókkal 
szabályozott. Az emberi beavatkozás hatására a rendelkezésre álló mért adatok nem 
homogének, így csak rövid idősorokat szabad figyelembe venni.

A Tisza vízhozamának a változását műszaki beavatkozásokkal szükséges szabá-
lyozni, ismernünk kell a vízhozam időbeli eloszlását, periodikus változását, azaz a 
visszatérési időt. A dolgozatban vizsgáltuk a Tisza vízrendszerét, hogy előrejelzést 
készítsünk a várható vízhozamokra, a várható hasznosítható vízkészletre. 

A hasznosítható vízkészlet felhasználását a regionális fejlesztési tervekben kell 
kidolgozni, mivel ezek a beavatkozások több államot érintenek, és nagyobb a költség-
kihatásuk. Egyetlen állam fejlesztésre fordítható anyagi kerete ekkora beruházást nem 
bír el. A regionális fejlesztési tervek, az integrált revitalizáviós tervek azok, amelyek 
tervezéskor a legjobb gazdasági eredményeket adják. A vízkészlet hasznosítására 
vonatkozó fenntartható fejlesztési tervek megvalósítása, a környezetvédelem biztosí-
tása mellett, teljes revitalizációval igen gazdaságos.
Kulcsszavak: a Tisza vízhozama, felszini vízkészlet, talajvíz, vízkészlet meghatározása 

hidrológiai tényezőkkel, szimulációs modell, optimalizációs modell.

n

A Tisza vízgyűjtője
A gyors hegyi patakokból összegyűlő víz, a Tisza az Alföldet elérve Európa leglassúbb folyója lesz. 

A kis esés (0.02 %-os lejtés) és a talajban magasan fekvő vízzáró réteg a lefolyást annyira lelassítja (3–4 
cm/km), hogy a víz a mederből helyenként kilépve hatalmas öntésterületet hozott létre. Néhol úgy 
viselkedett, mintha tó lenne. Majd az elöntött területekről a víz egy része visszahúzódott, ami a medren 
kívül maradt, abból alakult ki a mocsárvilág. 
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1. ábra. A Tisza vízgyűjtője az érintett államokkal

2. ábra. A Tisza vízgyűjtőjének domborzati viszonyai 

A Tisza folyó mintegy 1000 km hosszú; vízgyűjtője 157.000 km², mely öt állam területén oszlik meg: 
Románia 46 %, Ukrajna 8 %, Szlovákia 10 %, Magyarország 30 % és Szerbia 6 %. A Tisza legalsó szakasza 
keresztülszeli a Vajdaságot, majd Titel alatt, Zalánkeménnél (Slankamen) a Dunába torkollik. Szerbia 
északkeleti tartományának, a Vajdaságnak 80 %-a (17.300 km²) a Tisza vízgyűjtőjéhez tartozik.

A vízkészlet eloszlásáról az érintett államoknak nincs jogilag elismert egyezményük. A felhasznál-
ható vízmennyiséget úgy számítjuk, hogy a természetes vízkészletből levonjuk a felső szakaszon elhasz-
nált vízmennyiséget, így megkapjuk a határon átfolyó vízmennyiséget, ebből levonjuk az úgy nevezett 
„élővizet”, melyet a mederben kell tárolni.
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3. ábra. A Tisza vízgyűjtő folytonosan és időszakosan vízzel borított területei
(1855, a vízrendezés előtt)

A Tisza Európa legszeszélyesebb folyója. A felső szakaszon a vízhozam szélső értékeit jellemezhet-
jük úgy, hogy az értékek különbsége százszoros, míg a torkolatnál csak ötvenszeresek a különbségek. A 
szabályozással a vízjáték is megnőtt a Tiszán. A nagy meanderek átvágásával, valamint a mederszelvény 
szűkítésével a nagyvizeknek és az árvizeknek megnőtt a vízszintje (nívója). 

1. táblázat. A Tisza jelentősebb mellékfolyói
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Vízfolyás Vízjáték 
(cm)

Vízhozam 
min. (m³/s)

Vízhozam 
középérték (m³/s)

Vízhozam  
max. (m³/s)

Lefolyás 
10 (³/év)

Szamos 839 15 120 1350 3,8

Bodrog 651 4 120 1300 3,7

Sajó 486 2 32 520 1,0

Körös 1181 4 67 1330 2,1

Maros 658 22 160 1800 5,0

időnként vízzel elöntött terület

állandóan vízzel elöntött terület
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A mellékfolyókon a minimális és a maximális vízszintkülönbség (oszcilláció) a vízrendezéssel 
megnőtt mintegy 10–12 métert. A sík területeken ezek az értékek valamivel kisebbek, 7–8 m. A Tisza 
híres árvízeiről, de az árvízi hullámok egyidejűségének csak ott van jelentősége, ahol a mellékfolyó 
vízhozama majdnem egyenlő a befogadóval, a Tisza vízhozamával. Például, amikor a Hármas Körös 
vagy a Maros árhullámai egyszerre érkeznek a Tisza árhullámaival. Az árvízi hullámok egymásra tetőz-
ve, hatalmas területeket öntöttek el a vízrendezés előtt. 

A Vajdaság területén mellékfolyókról nem beszélhetünk, mivel az összes folyó szabályozott, és 
csatornarendszerként működnek. A Vajdaság területén (kivéve a Dunának az Újvidéktől a magyar 
határig terjedő szakaszát) minden vízfolyás vezérelt, így a Tisza volt mellékfolyói, mint az Aranyos és 
a Bega, irányítottan, emberi beavatkozás hatására működnek.

2. táblázat. A Tisza jellemző adatai

A vízrendezéskor a Tiszán 112 átvágást hajtottak végre, a folyó hossza 36,33 %-kal csökkent. A 
szabályozás után (1999-től) 2.900 km hosszú töltésrendszer védi a Tisza-tér 1,8 millió ha területét, és 
mint egy 5 millió ember életterét. 

A Tisza vajdasági szakasza
A Tisza a magyar határt a 164-es fkm-nél szeli át, alluviális síkságon, nagy kanyarulatokat képezve 

folyik tovább. Zalánkeménnél (Slankamen) a Duna az 1214-es fkm-nél beletorkollik a Dunába. Vajda-
ság területén 12 átvágás van, így a Tisza vajdasági folyószakasza csak 253,6 km.

 A szabályozások közül jelentősebb a Horgos és Martonos közötti 2,3 km-es átvágás, amely az 
Öreg-Tisza holtágát alakította ki. Törökbecsétől északra, a kanyar átvágásával jött létre a Döglött-Ti- 
sza holtág, amely Óbecséig nyúlik ki. A zentai réteken két meander átvágást végeztek a folyón. A pánai 
(92. átvágás) 1855-ben Zentától délre, a bátkai (93. átvágás) 1856-ban lett befejezve. Ugyancsak 1856-ban 
készült el a gyálai (90-es) átvágás, és kialakult három öblözettel a gyálai Holt-Tisza. A 94-es átvágás Ada 
és Mohol között 1909-ben készült el. Az aracsi átvágást (95-ös) és a Bácsföldvártól keletre található 96-os 
átvágást 1901-ben fejezték be. Az utóbbi napjainkban halastó. Az utolsó mederátvágást Szanádnál 1990-
ben végezték el. Ez nem jelenti azt, hogy ezek ma holtmedrek, hiszen sok helyen fel lettek töltve, és napja-
inkban rendszeresen művelt mezőgazdasági területek (zömében kitűnő burgonyatermő talajok).

Az állandóan vízzel fedett területek Bácska keleti részének a legmélyebb területeit foglalják el, de 
csak nagy árvíz esetén van kapcsolatuk a Tiszával. Legmagasabban helyezkedik el a löszterasz nem 
erodált része, amely szigetként emelkedik ki a víztükörből. A legmagasabb sziget a Jegricska–Tisza 
torkolatától északra fekszik (magassága 79 mA.f.). A legalacsonyabb Tisza holtmeder a Tisza–Duna 
torkolattól északra található (71.5 mA.f.). A terület magassági különbsége 7,5 m, az általános esés egye-
zik a Tisza észak-dél folyásirányával. A folyó keletről nyugatra, a Föld forgásirányával megegyezően 
(a centrifugális erő következtében) változtatta medrét medermélyedéseket hagyva hátra. A bal parton 
szétszórtan kisebb vízzel fedett területeket találunk, melyekben mocsárvilág alakult ki. A Tisza állandó 
jelleggel vízzel borított területeit vizsgáltuk (5 darabot, 3220,4 ha területen, a legkisebb 145 ha-on, míg 
a legnagyobb 1228,95 ha-on fekszik).

Kereszt- 
szelvény

Vízjáték 
(cm)

Vízhozam 
min. (m³/s)

Vízhozam 
középérték (m³/s)

Vízhozam 
max. (m³/s)

Lefolyás 
10 (m³/év)

Tokaj 1056 53 464 4000 14,6

Szolnok 1141 65 546 3820 17,2

Szeged 1173 95 810 4700 25,1
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4. ábra. A Tisza vajdasági szakasza 
 (1855 előtt és 1999 után)

A Tisza felszíni vízkészletének meghatározása
A vízkészlet-változás függ az éghajlattól, illetve annak alakulásától, a gyors vízhozam-változásra 

hamar válaszol, ezért sztochasztikus folyamatként vizsgálható. A hosszabb időszakok, periódusok vizs-
gálatakor alkalmazható módszerek:

TUDOMÁNY, MÓDSZER, ARGUMENTÁCIÓ
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•	 korrelációszámítás	(többváltozós,	lineáris	vagy	nem	lineáris	korreláció)
•	 modell,	a	feltételes	és	átmeneti	valószínűség	számítására
•	 modell,	a	sztochasztikus	folyamatok	számítására	(szimulációs	modell).

A gyakorlatban legtöbbször sztochasztikus modellt használunk, mint például az AR-autoregresszív 
modell (Markov-lánc), vagy az MA-modell, mozgó középérték (move average-modell), vagy az ARMA-
összetett modell (az autoregresszív és a mozgó átlag modellből).

5. ábra. Az ARMA modell értelmezése

Ismerve Makó, Szolnok, Mindszent vízhozamának havi átlagértékeit, meghatároztuk (a szegedi 
szelvényben) a Vajdaságba érkező Tisza folyam vízhozamát. 

6. ábra. A d., c., b. vízhozamgörbék adottak, a Szeged vízhozamgörbe (a.) számított
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Egy terület fejlesztéséhez meg kell határoznunk a rendelkezésre álló víz mennyiségét és minőségét, 
valamint térben és időben való eloszlását. A felszíni vízkészlet meghatározása után szimulációs-mo-
dellel, hidrológiai tényezőkkel határoztuk meg a Tisza-tér teljes vízkészletét. 

A Tisza-tér vízkészletének meghatározása 
hidrológiai tényezőkkel

A vízkészletet – egy éven belül – két szakaszban vizsgáljuk. Ezek a szakaszok döntően a talajvíz-
mozgásban különböznek, melynek változásai a talajvízszint alakulásában mutatkoznak meg.

•	 Az	első	szakasz	a	víz	összegyűlése	október–december	hónapban,	a	víztöbblet	tárózódik.	
Ilyenkor a csapadékból származó víz gyorsan „elvész”, beszivárog a talajba (infiltrál), és a 
mélyedésekből elpárolog. Az első szakaszban a párolgás 25–43 %, a csapadék 2–45 %-a a 
talajba szivárog, „elvész”. A csapadék 35–55 %-a megemeli a talajvíz szintjét. A párolgás 
mértéke 420–550 mm között mozog.

•	 A	második	szakasz	a	tél	végével	kezdődik,	és	az	összegyülekezési	szakasz	kezdetéig	tart.	A	
párolgás és a beszivárgás következtében az összegyűlt víz mennyisége egyensúlyba kerül 
az előző szakaszban felgyülemlett víz mennyiségével. A csapadék jelentős része elpárolog, 
ha az előző szakaszból megmaradt a tározódott víz (7. ábra). Mintegy 45-98 % víz elpá-
rolog az előző szakaszban felgyülemlett vízből, de ez csak a párolgás 15–35%-át adja.

7. ábra. A vízmérleg két szakasza: tárózódás és kiürülés

Természetesen a talajvíz szintjét és a felszíni vizek vízállását a párolgás és a beszivárgás mértéke 
határozza meg a csapadékmennyiség függvényében. Vajdaságban a csapadék átlagosan 600 mm/év. A 
regionális csapadéktérképről pontosan leolvashatók a csapadékértékek. A párolgás értékét a rendelke-
zésre álló összegyűlt vízmennyiség határozza meg.

A vízmérleg egyik döntő tényezője a csapadék. Vajdaság regionális csapadékviszonyait 37 meteo-
rológiai állomás (átlagban 537 km² területen) 40 évi (havonta mért) csapadékadataival vizsgáltuk. Az 
óriási adatmennyiség adatbázisba rendezése MS Access softverrel történt. A gépi programmal számí-
tott értékekből digitalizált térképeket szerkesztettünk a minimum, átlag és maximum csapadékértékek 
megállapítása, bemutatása céljából (PUTARIĆ 1999).

A vízkészlet pontosabb meghatározására a meteorológiai állomások mért napi adatait használjuk 
fel, és a kapott eredményeket a legközelebbi hidrológiai állomás napi vízállási adataival ellenőrizzük 
(korrelációszámítással). A havi középértékekkel számított vízmérleg vizsgálata tájékoztató jellegű ered-
ményt ad (9. ábra).
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8. ábra. Az éves csapadékmennyiség középértékei a Vajdaság területén 
a havi középértékek alapján

9. ábra. Vízmérleg-értékek havi átlaga (Verbász, 1949–2009)

A lefolyás a hidrológiai ciklus része, függ a terület domborzatától, lejtésétől, a talaj összetételétől, az 
eső intenzitásától, a befogadó közelségétől (a távolságtól). A Tiszatérben átlagosan a csapadék 12,9 %-a 
a lefolyás. A felszíni vizek vízkészletének számításakor a lefolyásnak nagy jelentősége van.
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A talajvíz, és az első vízadó réteg vizsgálata
A talajban tárolt víz a vízkészlet állandóan változó része. Hidrogeológiai egységenként, víztartó 

(kollektor) vagy vízzáró rétegként vizsgáljuk. A Tiszatérben a legfelsőbb vízadó réteg kvartális-alluviális 
rétegződés, melyben jelentkezik a kavics, a homok, a lösz és a síksági folyók jellegzetes lerakódása, ez 
a geomorfológiai adottságok függvényében változik. A vízkészlet-változás kihat a talajvíz mozgására, 
ez legjobban a kutak (piezóméterrel mérhető) vízszint-változásában észlelhető. Az első vízadó réteg 
mélysége geomorfológiai egységenként változik, és nagyon eltérő.

10. ábra. Az első vízadó réteg átlagmélysége a vegetációs időszakban (1965–2001)

11. ábra. Az első vízadó réteg átlagmélysége a vegetációs időszakon kívül (1965–2001)
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A víztározó réteg vastagsága a Tisza völgyében 5–10 m, míg Dél-Bánátban már 50 m. A filtráció 
együtthatója K = 5×10-5, szélsőértékben a K = 5×10-3. A talajvízmozgást determinisztikus transzport 
modellel vizsgáljuk, számítógép segítségével. A Navier-Stokes egyenlet alapján, kétdimenziós hidrau-
likai modellt szerkesztettünk (PUTARIĆ 1994 b.). 

Az első, azaz a felső vízadó réteg típusonként osztályozható:
•	 éghajlati	típus,	homokon	és	löszteraszon	alakult	ki,	éghajlati	hatásokra	változik;
•	 hidrológiai	típus,	a	vízfolyások	közelében	alakult	ki,	hidrológiai	hatásokra	változik;
•	 éghajlati–hidrológiai	típus,	hordalékteraszok,	átmenet	az	egyik	típusból	a	másikba,	változó 

hatások érvényesülnek; 
•	 éghajlati–antropogén	vagy	hidrológiai-antropogén	típus,	amikor	az	emberi	tevékenység	be- 

avatkozik a természetes folyamatokba, a geomorfológiai egységek megváltoznak, mint pl. 
a vízfolyások rendezésekor, talajjavításkor stb.

A Vajdaság területének 80 %-a éghajlati típus, de a folyók, mint vízgyűjtők, meghatározzák a talajvíz- 
típusok kialakulását.

A vízkészlet meghatározása szimulációs modellel
A vízkészletet legegyszerűbben vízmérleggel (szimulációval) határozzuk meg. A bemenő (input) 

adatok a csapadékadatok, a kimenő (output) adat az evapotranszspiráció. Az ilyen vízmérleg megha-
tározásánál azonban mindig kérdéses az összetevők visszatérési idejének a meghatározása. A fentiek 
alapján a vízkészletet az alábbi modellel számítjuk: 

P = ET + f + ∆V

(P-csapadék, ET- evapotranszspiráció, f-szivárgás, ∆V akkumuláció). Az 1-es táblázat a képlet 
jobb oldalának a becsült értékeit tünteti fel a jelenlegi állapotban; a baloldal a lecsapolás után (38 l/s/
km2), 14 nap elteltével. A mintában szereplő f szivárgási (filtrációs) tényezőt, a talajvizsgálatok alapján 
állapítjuk meg.

3. táblázat. A vízkészlet-paraméterek változása a műszaki beavatkozáskor

A Tisza-tér vizsgálatakor, a jelenlegi állapotban, a terület 61 %-a volt víz alatt, a lecsapolás után 
csak a terület 22 %-át borította víz. Kérdés, hogy elvezessük-e a fölösleges vízmennyiséget, vagy a táro-
zókat rendezzük (kiszélesítsük, mélyítsük, stb.), és így helyben hasznosítsuk a vizet? Erre a kérdésre 
csak a gazdasági vizsgálatok után adhatunk választ. A gyakorlatban, az eddigi tapasztalatok alapján, 
gazdaságosabb a víz helyben történő felhasználása (PUTARIĆ 1994 a).

Egy adott terület vízkészletének a számítására alkalmazott modell annál pontosabb, minél keve-
sebb jellemzőt tartalmaz. A jellemzők meghatározásakor nagyot tévedhetünk, tehát csak olyan jellemzőt 
szabad bevonni a mintába, amely jól meghatározható, mérhető és értékelhető. Az így kapott eredményt 
csak előtanulmányként szabad értelmezni, az esettanulmányok (részletes vizsgálatok) során kapott 
eredmények átfogó ellenőrzésére, összehasonlításra alkalmazható.

Paraméterek Jelenlegi állapot A műszaki beavatkozás után

Evapotranszspiráció

Filtráció

7%

10%

7%

40%

39% 80%
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További feladat gondoskodni a meghatározott vízkészlet optimális hasznosításáról, illetve megha-
tározni a víz racionális elosztását a maximális hasznosítás érdekében. 

Az adatbank részletes adatokat tartalmaz egy terület minden tulajdonságáról, és ezzel irányt szab 
a gazdaságos fejlesztésnek. Természetesen részletes gazdasági számításokkal kell igazolni a fejlesztés 
indokoltságát, a befektetés megtérülési idejét.

12. ábra. Az adatbank kialakításához szükséges munkafolyamatok

Adatbank kialakítása
Egy adatbank nemcsak az alapadatokat tartalmazza (lásd a 3. táblázatot), hanem részletes leírást 

ad egy-egy vizsgált területről. Ebben szerepelnek az éghajlati viszonyok, a talajviszonyok, a kolmatáció 
mértéke valamint a benőttség; a növényi–állati–ökológiai rendszerek jellemzői az adatbankban külön-
külön, minden egyes vizsgált területre, a részletes elemezés kiértékelve megtalálható.

Az adatbank digitalizálásával és programok használatával digitalizált térképek készíthetők. Ezen 
ábrázolható a meghatározott helyen egy vízzel borított terület minden fontosabb jellemzője (éghajla-
ti viszonyok, talajtulajdonságok, tulajdonviszonyok, az eddigi hasznosítás határa, stb.). Szerkeszthető 
mezőgazdasági hasznosítási térkép a tulajdonviszonyokkal, a lecsapoló rendszerekkel és egyéb domi-
náns jellemzőkkel. A térinformatikai szoftverek felhasználásával, több digitalizált térképréteg egymásra 
helyezésével lehetővé teszi ugyanannak a tereppontnak a több szempontból történő elemzését.

A terepi (pontszerű) adatok síkbeli kapcsolatának ábrázolásával folttérképek készíthetők Map 
Guide szoftverrel (FORGÓNÉ 2002), mint például a terület csapadékadatira vonatkozó térkép, vagy 
talaj térkép az elöntött területekről (különböző százalékban). Széleskörű felhasználási lehetőséget bizto-
sít a mezőgazdasági gyakorlatban, a kutatás terén és a vízgazdálkodási feladatok tervezési és döntés-
előkésztési munkáihoz.
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Az Auto-CAD szoftver lehetővé teszi a holtmedrek, háromdimenziós ábrázolását (PUTARIĆ 
1996). A paramétereket számítógép-programmal számítja, és az eredményeket kirajzolja térben. Kije-
löli a vízzel borított terület kiterjedését és mélységét (számítja a tározott víz mennyiségét). Ennek segít-
ségével a tárózandó vízmennyiség pontosan elhelyezhető, kirajzolja az elöntött terület határát, illetve 
kijelöli a tervezett víztükör szintjét, a különböző gazdasági (beruházási) mutatóktól függően. Kijelöli 
a gazdaságos hasznosítás határát, és a gazdaságos fejlesztés ütemét. 

A vízkészlet hasznosításának vizsgálatához integrált revitalizációs programot alkalmazunk (PUTARIĆ 
1996). Minden megoldást (változatot) több jellemzővel tudunk leírni (mint a talajvizsgálat eredménye, 
éghajlati viszonyok, terület alakja, stb.). A többkritériumos döntésnél a tényezőket legtöbbször mátrix 
formájában adhatjuk meg (matrix-reiting, R).

Esettanulmányok a fejlesztésre javasolt területekről

4. táblázat. A Tisza-tér állandó jelleggel vízzel fedett területei a Vajdaságban

1. Nagy Túzok
Nagyon kis magasságkülönbséggel (78 mA.f. és 84 mA.f.) üledékes löszteraszon, a Tisza holtmed-

rében, a Vajdaságban, mintegy 24 km-es szakaszon fekszik, 979.4 ha védett terület, átnyúlik Magyar-
ország területére (PÁLFAI 2001). 

A vízzel borított területek mozaikszerűen váltakoznak a szikes foltokkal. A szikes foltok tavasszal 
kizöldülnek, sok védett gyógynövény található itt, mint a lándzsás útifű (Plantago lanceolata), a tarackos 
búzafű (Agropyron repens), a sokvirágú habszegfű (Silene multiflora), a ragacsos mécsvirág (Melandrium 
viskosum) és mások (JÁVORKA–CSAPODI 1958). Nyáron a növényzet kiég, csak itt-ott, lilán virágzik a 
kakukkfű (Thymus gablescens) és a ligeti zsálya (Salvia nemorosa), ilyenkor a talaj már megrepedezik.

A Nagy Túzok állatvilága nagyon gazdag, híres a védett nagy túzok, amiről e terület a nevét kapta. 
Nagyméretű, súlya a 16 kg-t is eléri, érdekes, hogy a nősténynek van bajusza. Növényevő, de a fiókákat 
hússal eteti. Ezen a tájon bőven van alkalma vadászatra, sok a szöcskeféle, mint pl. a réti sáska (Chorthippus 
parallelus), a kétpettyes tövishátú sáska (Tetrix bipunctatus), a ritka fűrészlábú szöcske (Saga pedo). Sok 
a béka, mint pl. az ásóbéka (Pelobates fuscus), a zöld varangy (Bufo viridis) és a barna varangy (Bufo 
bufo), ez mind finom táplálék a fiókáknak.

Nagyobb zsákmány az erdei cickány (Sorex araneus) és a vízicickány (Neumys fodiens) valamint a 
fürge gyík (Lacerta agilis), a zöld gyík (Lacerta viridis) és a homoki gyík (Lacerta taurica) itt nagyszám- 
ban megtalálható. 

Neve Területe (ha) Víztükör (ha) Vízmélység (m) Megjegyzés

1. Nagy Túzok   979,4 – mocsaras rét védett

2. Sóskopó 
(Slano kopovo) 145 1,45 védett

3. Békás-halastó 
és -rét 420 20,1 tó és rét védett

4. Császár mocsár és 
a lukácsfalvai rétek 1228,95 200 0,4-0,9 m 

mocsaras rét védett

5. Écska 447,05 447,05 1-4 m halastó

össz: 3220,40 668,60
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A Nagy Túzok mocsár madárvilága nagyon gazdag, sok a ritka védett madárfajta, mint a nagy 
túzok (Otis tarda) a kis túzok (Otis tetrax), ugyancsak védett a barna rétihéja (Circus aeruginosus) és a 
sólyom (Falco tinnunculus). Elbújva, a talajon fészkel a réti fülesbagoly (Asio flammeus), a fogoly (Perdix 
perdix) és a fürj (Coturnix coturnix). 

2. Sóskopó (Slano kopovo)
A Tisza elhagyott meandere közvetlenül Melence mellett az Okány-mocsár és a Ruszanda fürdő. 

Az utóbbi 4 km2 területen fekvő 1–1,5 m mély sóstó. Sötétzöld, nem átlátszó a vize, ként és brómsókat 
tartalmaz, korszerű gyógyfürdőnek építették ki, nemzetközileg elismert szanatórium.

Az úgynevezett sóstavakat különleges mikroklíma jellemzi, mivel a talaj foltokban szikes. Ezeknek 
a tavaknak a vize sót tartalmaz, nyáron kiszáradnak, és néhány centiméteres sóréteg képződik. Külön-
leges látvány a zöldellő termőtalajok közepén egy hófehér terület. Itt különböző hőmérsékletű leve-
gőrétegek alakulnak ki. E rétegek mozgásának a következtében jelenik meg az Európában egyedülálló 
délibáb (fatamorgána). E területet igen erős forgószelek jellemzik, amikor elvonulnak, a tó felszínén 
több kilométer hosszú, fehér sóbarázdákat hagynak maguk után.

A tórendszer legmélyebb területén, 145 ha-on fekszik Sóskopó (Slano kopovo). Nagyon elnyúlt 
formájú, hossza (középvízállásnál) 3 km, ekkor a víztükör 1,45 km2. Legszélesebb az észak-nyugati 
részén, 625 m, a dél-keleti részén elkeskenyedik, itt csak 50 m széles. Ezek az adatok erősen változnak 
az időszaktól függően. Nyáron a nagy evaporáció idején a tó kiterjedése, hossza, mélysége és a többi 
jellemzői erősen csökkennek. Ehhez hozzájárul, hogy ebben az időszakban a csapadék is kevesebb 
(regresszió). Télen a hőmérséklet és az evaporáció csökken, több a csapadék, a tó víztükre megemelke-
dik, és ekkor a többi paraméter is változik (transzregresszió), nagyon nagy az ingadozás. 

A Duna–Tisza–Duna csatorna kiépítésével a talajvíz-hozzászivárgás erősen lecsökkent, így a 
tó felülete évről-évre kisebbedett. A tó legnagyobb mélysége az északi parthoz közel található, ez az 
úgynevezett „szeme”, itt ingoványos, „élő mocsár” van, mely emberre és állatra egyaránt veszélyes; de 
a tó keleti része nem mély.

A vízinövények szimbiózisában domináns a nád (Phragmites communis), a gyékény (Scirpus 
lacustris), a mezei katáng (Cichorium intylus L.), a bürök (Cobium meculatum L.), a sás (Typha latifolie) 
és a káka (Schoenoplectus supinus).

A lápos területek növénye a vízirepce (Retassites oificinalis garten), a mocsári boglárka (Ranonculus 
Circinatus), a madárkeserűfű (Poliganum amphybium), az ikrás (Potomogeton sp.), a nefelejcs (Nymphoides 
orlimlata), réti mustár (Roripa silvestris), az erdei mácsonya (Dypsacus latiniatus) és mások.

A vízben legtöbbször megjelenik a lukacsos alga (Chara sp.), a fehér tündérrózsa (Nymphae alba), 
a sárga vízirózsa (Nomphor luteum), a vízidió (Troia nataus) és a békalencse (Lemma sp.).

3. Békás-halastó és -rét 
Bácska dél-keleti részén, a Békás (Zsablya) községi önkormányzat területén fekszik a Békás-halastó. 

A Tisza üledékes löszteraszán, a terület legmélyebb részén, 73,5 mA.f.-i magasságban, a Jegricska-patak 
Tisza torkolatánál (37 fkm-nél) a Tisza holtágból alakult ki. Mintegy 20,1 ha-on, a tóban négy (kb. 2-2 
ha-ós) szigettel „Különleges védett terület”. A másik geomorfológiai egység a Békás-rét, ennek felülete 
400 ha, 76–78 mA.f. -i magasságban fekszik. Ugyancsak a Tisza holtágából alakult ki. 

Éghajlata szárazföldi, a Pannon-síkságra jellemző. A júliusi középhőmérséklet a legmagasabb (21,1 
°C) , a legalacsonyabb a januári középhőmérséklet (-1,0 °C), harmincéves átlagban az éves közép-hőmér-
séklet 10,9 °C. A legtöbb csapadék júniusban van (82 mm), legkevesebb esik januárban (34 mm); har- 
minc év átlagában az éves középátlag 576 mm volt. A legnedvesebb időszak a nyár, 199 mm csapadékkal, 
utána a tavasz 145 mm, majd az ősz 117 mm; míg legszárazabb a tél 115 mm csapadékkal. Bácskának 
ezen a vidékén leggyakoribb a délkeleti szél, követi az észak-nyugati szél, utána a keleti irányú szél.
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A tó vízrendszere hidrológiai típusú, azaz a vízellátása döntően talajvízből, vagy a Jegricska-patakból, 
illetve a Tisza hozzáfolyásából ered, nem pedig csapadékból. Mivel a Jegricska pataknak vezérelt vízjá-
rása van, a tón vízellátása antropogén jellegű.

Erősen benőtt mocsári növényekkel. Megtalálható a sás majdnem minden fajtája (Carex riparia 
és más), a széleslevelű gyékény (Typha latifolie), a keskenylevelű gyékény (Typha angustifolia) és a nád 
(Phragmites communis), ritka erdővel és foltokban réttel.

Találunk itt sünt (Erinaceus curopeaus), mocsári teknőst (Emys orbicularis), szürke gyíkot (Lacerta 
agilis), vízisiklót (Seopidonatu natrix), tarka szalamandert (Salamandra maculosa) és más hüllőt. Több 
húsevő, védett állatfajta él itt, mint a vidra (Lutra lutra), a nyest (Martes foina), a menyét (Mustela 
nivalis), és a borz (Meles meles). 

A Békás-rét madárvilága nagyon gazdag: a fehér gólya (Ciconia ciconia), a vörös gém (Ardea 
purpurea), a nagy kárókatona (Phalacrocorax carbo), a kis kócsag (Egretta garzetta), a dankasirály 
(Larus ridibundus), a búbos vöcsök (Podiceps cristatus), a vízicsibe (Porzana porzana), a kabasólyom 
(Falco subbuteo), a barna rétihéja (Circus aeruginosus), a bölömbika (Botaurus stellaris), a harismadár 
(Crex crex), a fehérszakállú szerkő (Chlidonias hybridus), a kormos szerkő (Chlidonias nigra), a küsz-
vágó csér (Sterna hirundo), a fogoly (Perdix perdix), a fürj (Coturnix coturnix) és a sárgarigó (Oriolus 
oriolus) fészkel itt. 

4. A Császár-mocsár 
Úgy írják le, mint végeláthatatlan nádtenger, mely helyenként víztükörrel tarkított. Nem szabályos 

alakú, helyeként kiemelkedő homokpadokkal megszakad. Hossza 1500 m, szélessége 700 m, felszíne 
447,05 ha, ebből vízfelszín mintegy 200 ha. Közepes a mélysége, tavasszal és nyár elején mintegy 0,90 
m, de a nyár folyamán csak 0,40 m. Csapadékvíz valamint talajvíz hozzáfolyásból táplálkozik, szárazság 
idején, a nyár folyamán egyes részei teljesen kiszáradnak, ilyenkor mesterségesen, vízátemeléssel látják 
el vízzel, az Écskai-halastóból. Vize a mocsárban lévő szerves anyagok túlsúlya miatt sötétszürke. 

1965-ben az „Európai és északafriki nemzetközi jelentőségű vizes területek” nyilvántartásába 
sorolták. 1994-ben az 1676 ha-t (a Császár-mocsarat, az Écskai-halastavat valamint a lukácsfalvai rétet) 
„különleges védett területek”-nek nyilvánították, ebből 1327 ha „Nemzeti park”. Mindhárom terület 
Tisza holtágakból alakult ki, egymással összefüggésben vannak. 

Szárazföldi-sztyeppes éghajlata és az alacsony tengerfeletti magasság miatt teljesen benőtt, főleg 
náddal (Phragmites communis), sással (Typha latifolie), gyékénnyel (Scirpus lacustris). Ritkább a káka 
(Schoenoplectus supinus), a parti sás (Carex riparia) a mezei katáng (Cichorium intylus L.), a bürök 
(Cobium meculatum L.), a vízi repce (Retassites oificinalis garten) és a békaszőlő (Potomogeton perfoliatus). 
A vízben megtalálható a lukacsos alga (Chara sp.), a fehér tündérrózsa (Nymphae alba), a sárga vízi-
liliom (Nomphor luteum) és a békalencse (Lemma sp.). A lápos területek növénye a mocsári boglárka 
(Ranonculus Circinatus), a madárkeserűfű (Poliganum amphybium), a réti mustár (Roripa silvestris) és 
az erdei mácsonya (Dypsacus latiniatus). A sulyomfélékhez tartozó vízi dió (Trapa longicarpa) a védett 
növények „piros könyv”-ében szerepel, kipusztulóban lévő ritka fajta, már csak elvétve látható, termése 
a madarak csemegéje. 

Nagyon gazdag az állatvilága (BUDAKOV–STOJŠIĆ–SEKULIĆ–BRANKOVIĆ 2001), főleg sok és 
sokféle madár tanyája. Itt látható mintegy 310 fajta madár, ebből 215 vajdasági. Az eddigi számlálások 
szerint: 51 állandó lakó, 119 vándormadár és 23 téli vendég. 21 fajta kóborlómadár lakik itt, és 170 fajta 
ezen a területen fészkel. Ebből a gazdag madárseregből kitűnik a mintegy 20000 pár gém, a szürke gém 
(Ardea cinerea), a vörös gém (Ardea purpurea), ritkább a kanalas gém (Platalea leucorodia).

Itt költ a nemes kócsag (Casmerodius alba), a dankasirály (Laridae ridibundus), a szerecsensirály 
(Laridae melanocephalus), télen kóborló madárként az ezüstsirály (Laridae argentatus), a szalonkafélék 
közül a piroslábú cankó (Tringa totanus), a sárszalonka (Gallinago gallinago), míg a nagy sárszalonka 
(Gallinago media) csak átvonuló madár.
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5. Écska
Vajdaság lápos-mocsaras területei a Pannon-síkság utolsó oázisai. Nagybecskerek közelében, 

Erzsébetlak, Lukácsfalva, Écska, Muzslya környékén több mocsaras halastó található. A Tisza régi 
elhagyott medréből vagy meanderéből alakultak ki, kisebb-nagyobb kiterjedésű sásos-mocsárral. 
1762-ben ezekből az elhagyott folyómedrekből gróf Somogyi Sándor kezdeményezésére a grófi birto-
kon halastavakat kezdtek kialakítani. Ma 16 halastó van, ezek közül a nagyobbak a 4-es táblázatban 
vannak feltüntetve.

5. táblázat. Halastavak Bánátban

Az écskai halastavat holtmederből építették ki, van egy része, amely a sporthorgászok rendelkezé-
sére áll, itt főleg csukát (Esox lucius) horgásznak. Ma 94 medencéből áll, és 2157,20 ha-on gazdálkod-
nak. A legnagyobb halgazdaság Szerbia területén, modern, gépesített hűtőházzal és korszerű csoma-
golóval szerelték föl.

 Halállománya változatos, nagykerskedelmi forgalomba főleg a tőponty (Cyprinus carpio), a harcsa 
(Siluridae ganis) és a törpeharcsa (Siluridae Ictaluridae), a sügérféle (Percidea) és a kölöntefélék (Cottidea) 
kerülnek. Ritkábban árusítják a fogassüllőt (Lucioperca lucioperca), a dévér-keszeget (Abramis brama) a 
márnát (Babus babus) és a kecsegét (Acipenser ruthenus). Félintenzív tenyésztéssel az egész ciklust évente 
megismétlik, tavasszal feltöltik a medencéket, ősszel lehalásszák. Fogyasztásra (hároméves ciklusban) 
1 kg-os halakat értékesítenek, 2,5 kg táplálékkal 1 kg súlynövekedést érnek el.

A vízkészlet hasznosítási programja, 
optimalizációs modell

A vízkészlet hasznosításának a vizsgálatához, a racionális fejlesztés meghatározásához integ-
rált revitalizációs programot alkalmazunk (PUTARIĆ 1994 b). Minden megoldást (változatott) több 
jellemzővel tudunk leírni (a talajvizsgálat eredménye, éghajlati viszonyok, a terület alakja, stb.), ezek 
a jellemzők a különböző kritériumok. A többkritériumos döntésnél a tényezőket legtöbbször mátrix 
formájában adhatjuk meg (matrixreiting, R). A mátrix fajtája megfelel a változatoknak, az oszlopok a 
kritériumoknak. A mátrix elemei a különböző kritériumok szerint képviselik a meghatározott változa-
tot. Az m a kritériumok (C1, C2, ... Cm), míg az n a változatok (A1, A2, ... An) száma, így összeállíthatjuk 
az R mátrixot. Az oszlopok fölé írt (w1,w2, ... wn) értékek a kritériumok súlyát jelzik (melyet különböző 
módon határozunk meg), a súlyok összértéke mindig 1. 
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Név Terület (ha) Vízszint (mA.f.) Középmélység (m) Térfogat (m3)

Fehér tó 540 73,80 1,33 7217830

Kócsa 344 73,80 1,16 3910000

Mika 340 73,80 1,17 3988500

Brana 50 74,00 0,79 46785

Joca 535 74,00 0,79 5005980
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A döntési mátrix felállítása után a munkafolyamat három lépésből áll: 
•	 a	rendszer	normalizálása	(ahhoz	hogy	az	egyes	elemek	összehasonlíthatók	legyenek);	
•	 a	kritériumok	súlyozási	értékeinek	meghatározása,	
•	 kiszámoljuk	a	kritériumok	és	változatok	mátrix	szorzatát.

Ha a kritériumok maximális értékét tekintjük meghatározónak, maximalizálást, ha a minimum ér- 
téket fogadjuk el meghatározónak, minimalizálást végzünk. Az utóbbi esetben vagy előjelet cserélünk, 
vagy az értékek reciprokát vesszük figyelembe. 

A normalizációt az alábbiak szerint számítjuk:

Minden változatra kiszámítjuk az összértéket, figyelembe véve külön-külön minden kritériumot. 
Ezt a módszert nevezzük Simple Additive Weighting (SAW) módszernek. A legnagyobb Sj érték adja 
meg a legjobb változatot. 

A Simple Product Weighting (SPW) módszer az előzőhöz hasonló módszer, a számítást ugyancsak 
mátrixszal végzi, csak a normalizációra az előzőtől eltérő, alábbi képletet alkalmazza: 

A Compromise Programming (CP) módszer nem a döntési mátrixon alapul, a valós (a már műkö-
dő megoldást) és az ideális állapot közötti távolságot vizsgálja és ezt osztályozza, rangsorolja. Számítja 
az euklideszi távolságot az ideális és a valós pont között, illetve a negatív ideális pont között. 

Osztályozzuk a lehetséges eseteket (megoldásokat): a legjobb az, amely az ideális állapothoz (utópia-
ponthoz) a legközelebb van, és a legrosszabb az, amely attól a legmesszebb van (azaz a negatív ideális 
ponthoz van közelebb). A távolságot legtöbbször Lp normával fejezzük ki (a „p” kitevő, lehet 1, 2 és ∞). 
Az előzőhöz hasonló elven alapszik a Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution 
(TOPSIS) számítási módszer (ZELENY 1982). 

Legnehezebb meghatározni a kritériumok objektív súlyát. A Criteria Importance Through 
Intercriteria Correlation (CRITIC módszer) (DIAKOULAKI–MAVROTAS–PAPAYANNAKIS 1995) 
statisztikai módszerrel meghatározható a kritériumok objektív súlya, de ez sok bizonytalanságot foglal 
magában. Ezzel foglalkozik (SHANNON–WEAVER 1947) entrópiaelmélete. A mért adatok sokaságára 
(mint információra) elfogadjuk a döntési mátrix alkalmazását, de a különböző megoldásokra (variáci-
ókra), a kritériumok objektív súlyának meghatározására az entrópia-módszert alkalmazzuk, és megha-
tározzuk a kritérium „erejét” (valós súlyát). Ez a módszer generálja a kritériumok súlyát a különböző 
változatok besorolásával, kizárja a szubjektivitást, valamint egyik vagy másik döntés előnyét (dominan-
ciáját). Ha meg akarjuk határozni egy kritérium valós súlyának az értékét, akkor először normalizálni 
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kell az átmeneti mátrixot ®, ahol is a kritériumok cj (j=1, 2, 3, ... m) egymásra kölcsönhatással vannak 
(korrespondálnak).

Minden oszlopban normalizált mátrixot (x) kapunk, és a végeredményt, a döntést tükrözi a krité-
rium cj (ahol j=1, 2, ... m). Az entrópia értékét (ej) az alábbi képlettel számítjuk:

(ahol k=1/ln·n, ej értéke 0 és 1 között mozog). Minden kritériumnak bizonyos szórása van (f - 
divergenciaérték), mely az adatok számától függő tényező:

Minél nagyobb a cj értékhez tartozó fj érték, annál nagyobb a cj kritérium súlya és fontossága. Ezzel 
a módszerrel objektív eredményt számíthatunk, és így elősegíthetjük egy „egészszerűbb” fejlesztési 
beruházási döntés meghozatalát.

A beruházási programok számításakor nem elegendő az adatbankban tárolt adatok ismerete, mivel 
az adatbank a paraméterek időbeni változását (Δt) nem tünteti fel, ezért a legtöbb használatos program 
megköveteli a monitoring alkalmazását. A monitoring feltünteti a paraméterek időbeni változását, és így 
következtethetünk az elkövetkező lépésben történő (előrelátható) változásra (a következményekre). 

A vajdasági Tisza-tér lakossága
Ahhoz, hogy ésszerű, jól kivitelezhető hasznosítási tervet alkothassunk meg, el kellet készíteni a 

lakosság statisztikai értékelését; hogy lássuk, hány lakosnak és milyen korosztálynak kell a megélhetést 
biztosítani a vizsgált területen. 

A vízzel fedett területek közelében élők ezeket a területeket a termelésből kieső, teljesen felesleges, 
helyenként káros területeknek is tartják, pedig kis beruházással a megélhetésüket tudnák biztosítani. 
A természetvédőknek kemény harcot kell folytatniuk a lakossággal a környezetvédelem érdekében, a 
vízzel fedett területek védelmében.

Az ökoturizmus népszerűsítésével, az idegenforgalom fokozásával ez a terület Európa legnépsze-
rűbb turistaközpontja lehetne. A Császár-mocsár csodálatos madárvilága ide vonzza a látogatókat, és a 
gyógyszanatóriumok korszerűsítésével, valamint a sós gyógyvizek felhasználásával híres gyógyfürdők 
létesíthetők ezen a területen.
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6. táblázat. Az érdekelt települések lakosságának kor szerinti %-os összetétele 
2002-ben a Bácskában (a Tisza jobb partján)*

*A települések a táblázatban a Tisza folyásirányával megegyezően, észak-dél irányban vannak 
feltüntetve.

A település neve 0–19 éves 20–59 éves 60 év fölött Összesen

Horgos 23,3 54,3 22,4 6325

Martonos 22,2 52,9 24,9 2183

Magyarkanizsa 21,5 55,7 22,8 10200

Adorján 27,7 51,4 20,9 1128

Zenta 21,6 55,5 22,9 20302

Ada 21,8 55,6 22,6 10547

Mohol 22,5 51,6 25,9 6786

Péterréve 24,7 49,4 25,2 7318

Becse 23,2 50,1 20,8 25774

Bácsföldvár 26,4 46,7 26,9 5445

Csúrog 25,9 52,4 21,7 8882

Zsablya 25,3 56,6 14,5 9598

Sajkásgyönygye 27,6 53,4 19,0 5137

Mozsor 26,8 52,4 20,8 2763

Sajkásszentiván 26,9 55,6 17,5 4550

Tündéres 28,1 51,1 20,8 1103

Sajkáslak 21,4 50,8 27,8 1255

Titel 23,3 55,1 21,6 5894

A település neve 0–19 éves 20–59 éves 60 év fölött   Összesen

Gyála 22,1 51,1 26,8 1004

Ókeresztúr 25,1 49,5 25,4 1620

Törökkanizsa 22,7 56,6 20,7 7581

Szanád 23,1 52,7 24,2 1314

Csóka 21,6 57,2 21,2 4707

Tiszaszentmiklós 21,8 53,8 24,4 2844

Padé 22,6 51,0 26,4 2882
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7. táblázat. Az érdekelt települések lakosságának kor szerinti %-os összetétele 
2002-ben a Bánátban (a Tisza bal partján)*

*A települések a táblázatban a Tisza folyásirányával megegyezően, észak-dél irányban vannak 
feltüntetve. 

Célunk volt felmérni a Tisza-tér vízkészletét, feltárni a kiaknázatlan hasznosítási lehetőségeket, és 
ennek vizsgálatával meghatározni az optimális fejlesztés térbeli és időbeli kereteit. 

Jelenleg csak a haltenyészet jövedelmező, de ennek a mezőgazdasági ágnak a fejlesztése (a gépesítés 
bevezetése, hűtőházak építése, az exporttermelésre megcélzása) új fejlesztési lehetőséget biztosítana. 

A Békás-tavon és a Császár mocsár szélén jelenleg nádkitermelés folyik. A kisüzemi termelés kis jö- 
vedelmet biztosít. A jövőben elképzelhető lenne a nagyüzemi, gépesített termelés, az export, hiszen Eu- 
rópában jelenleg egyedül itt van tetőfedő zsindelytermelés, és nagy a kereslet a mutatós, régi épületek 
hangulatát felidéző tetőszerkezetek építésekor használatos zsindelytáblák iránt.

Értékelés
•	 A	Tisza	terében	fekvő,	vízzel	borított	területek	között	sok	a	természetvédelmi	terület,	ezekkel	

külön kell foglalkozni. A Ramsari Egyezmény védi a biodiverzitásos területeket. A Sóskopó (Slano 
kopovo) ezt a kitüntető besorolást élvezi. 

•	 Keletkezésükre	nézve	a	vízzel	borított	területek	kétfélék,	vagy	a	folyóról	természetes	úton	
lefűződtek, vagy kanyar (meander) átvágásával, folyószabályozás útján jöttek létre, és az 
árvízi töltéseken kívül, a mentett oldalon helyezkednek el.

•	 A	Tisza	terében	fekvő,	vízzel	borított	területek	(mint	integrált	rendszerek)	mindegyike	
más és más tulajdonsággal (illetve paraméterrel rendelkezik), ezért esettanulmányokkal 
vizsgáltuk az állandó jelleggel vízzel borított területeket. 

•	 A	Tisza	terében	5	vízzel	borított	területet	vizsgáltunk,	összesen	3220,4	ha	területen	(a	legki-
sebb 145 ha, míg a legnagyobb 1228,95 ha területű ), a vizsgált terület 11,54 % víztükör. 

•	 A	vízzel	borított	területek	fő	szerepe	a	belvízszabályozás.	
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Törökbecse 22,8 56,0 21,2 14452

Kumán 25,6 52,6 21,8 3814

Tiszatarrós 26,0 48,8 25,2 1140

Elemér 23,4 54,8 21,8 4690

Aradác 19,8 57,3 22,9 3461

Lukácsfalva 23,5 56,9 19,6 598

Erzsébetlak 22,7 57,6 19,7 1477

Perlasz 21,8 53,5 24,7 3818

Rezsőháza 24,4 53,8 21,8 2034

Écska 23,0 56,4 20,6 4513
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•	 A	vízzel	borított	területek	hasznosítási	lehetőségei:
a.) Kisebb meliorációs beavatkozással a tájegységbe simuló természetes ökológiai egységet 

alakíthatunk ki. Továbbra sem, mint mezőgazdaságilag hasznosítható terület szerepel, 
de kialakulhat egy természetes növény- és állatvilág, egy természetes ökorendszer, 
amely turizmusra alkalmas. A környezetben, mint bűzös, nem kívánt, nem megoldott 
probléma fog jelentkezni. 

b.) A halgazdaságok kialakítása közepesen tőkeigényes, de az erre alkalmas területeket 
meghatározza a talaj. Közismert, hogy a halgazdaságok kialakítása azokban az orszá-
gokban előnyös, ahol az éghajlat és a hidrogeográfiai feltételek megfelelőek. Vajda-
ságban a haltenyésztés feltételei kitűnőek.

c.) A rizstelepek létrehozása nagyobb anyagi befektetést igényel, viszont a termelésből 
jelentős haszon származik. Mivel a rizs a szikes talajokra nem érzékeny, a szikes tala-
jon fekvő holtmedrek is művelésbe vonhatók. Az előzőek, főleg a Tisza bal partján 
elhagyott medrek hasznosítására vonatkoznak.

•	 Nem	megengedhető	a	műszakilag	megfelelő,	de	a	tájtól	elütő,	a	környezetbe	nem	illeszkedő	
technikai megoldások elfogadása, de még kevésbé megengedhető a környezetet szennyező, 
műszakilag nem elfogadható kialakítás.

•	 A	vízgazdálkodási	integrált	rendszerek	hasznosítására	vonatkozó	fejlesztési	terveknek	a	
teljes rehabilitációt kell képviselniük, a vízügyi technikai feltételek (vízháztartási és vízmi-
nőségi) teljesítésével.

•	 A	hasznosítási	lehetőségeket	döntően	a	gazdasági	mutatók	határozzák	meg,	amelyeket	az	
ökológiai tényezők befolyásolnak. A hasznosítási vizsgálatokhoz integrált revitalizációs 
programot kell alkalmazni, hogy valós adatokat kapjunk egy-egy terület gazdaságos hasz-
nosításának a lehetőségéről, azaz a fenntartható fejlesztés feltételeiről. 
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A TURIZMUS MINT ALTERNATÍV 
JÖVEDELEMSZERZÉSI LEHETŐSÉG 

VAJDASÁG TANYAVILÁGÁBAN
n

Muhi B. Béla1

n

Vitathatatlan tény, hogy a turizmus mára a világgazdaság egyik legjelentő sebb 
ágazata, mely jelentős mértékben járul hozzá országok, régiók gazdaságához. A turiz-
mus az egyik legjelentősebb és leggyorsabban fejlődő ágazata nap jaink világgazda-
ságának. Az 1950-es évektől folyamatos növekedésének lehetünk szemtanúi néhány 
rövi debb-hosszabb politikai, gazdasági recesszió időszakától eltekintve. Emiatt a turiz-
mus fejlesztésének ma már mindenhol nagy figyelmet szentelnek, hiszen a tömeges 
turistamozgásoknak számos kedvező gazdasági, politikai és társadalmi hatása van. Az 
idegenforgalom Vajdaság gazdaságpolitikájának egyik kitörési pontja, mely jelentősen 
járulhat hozzá a térség fejlődéséhez és a foglalkoztatás javulá sához. A tarto mány idegen-
forgalmi kínálatának alapját a terület természeti és kulturális kincsei képezik, amelyek 
elegendő attraktivitást tartogatnak ahhoz, hogy térségünkbe vendégeket csalogassanak. 
Sokak szerint a falusi, illetve tanyaturizmus terén rejlenek a legnagyobb lehetőségek a 
régióban. A falusi és tanyaturizmus fogalma ma sokkal szélesebben értelmezhető, mint 
koráb ban, és a vidékfejlesztés egyik legfontosabb elemének tekinthető, hiszen alapvető 
célja a vidéki lakosság – ezen belül elsősorban az agrárter melők – kiegészítő jövede-
lemhez juttatása, ezáltal megélhetési gondjaik mérsék lése, az életszínvonal növelése, 
s nem utolsósorban a helyben tartás, az elvándor lás megakadályozása. 
Kulcsszavak: idegenforgalom, Vajdaság, falusi turizmus, tanyaturizmus, vidékfejlesztés

n

1. A turizmus meghatározása
Habár a történelem folyamán az emberek mindigis utaztak, vándoroltak, hogy új helyeket, új 

kultúrákat ismerjenek meg, tapasztalatokat szerezzenek, a turizmus (idegenforgalom) mégis viszonylag 
új jelenség az emberiség törté nelmében, hiszen ez a gazdasági ágazat az elmúlt fél évszázadban indult 
igazán látványos fejlődésnek. A XX. század második felére alakultak ki olyan körül mények, melyek lehe-
tővé tették, hogy a turizmus tömegessé váljon, és fejlődése fellendüljön. A dolgozók fizetett szabadságot 
kaptak, emellett a vásárlóerejük is növekedett, így a meg  hosszabbodott szabadidő egy részét utazással, 
más vidékek megláto gatásával tölthették. Megjelent tehát az utazás igénye, szándéka, motivá ciója, amelyet 
a korszerű közlekedés is megkönnyített. Mindezek hatására bő séges idegen   forgalmi és vendéglátóipari 
szolgáltatások alakultak ki. A turizmus korunk egyik legjellemzőbb társadalmi jelensége; a világgazda-
ság egyik vezető ágazata (KRIZSÁN 2009).

A XX. században, a modern turizmus időszakában számos definíció született, amelyek a turiz-
mus fejlődésével állandóan változtak, bővültek. A két világ háború között keletkezett meghatározások 
közül a svájci Hunziker és Krapf meghatározása (C:\Documents and Settings\Berenji\Local Settings\
Temporary Internet Files\EDUCONS\IdĹ‘nkĂ©nt menteni\TurkĂ¶nyv\alapfog.htm – 24) a leginkább 

1 Dr. Muhi B. Béla, tanársegéd, Educons Egyetem, Közgazdasági Kar, Újvidék, e-mail: muhi.bela@gmail.com.
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időtálló, mely szerint a turizmus az emberek lakóhelyükön kívüli utazásából és tartózkodásából eredő 
kapcsolatok és jelenségek összessége, amennyiben azt nem motiválta letelepedési szán   dék, illetve az 
nem volt kapcso latos semmilyen jövedelemszerző tevé keny ség gel.

Az 1970-es években a Nagy-Britanniai Idegenforgalmi Intézet egy össze tettebb definíciót javasolt: 
„A turizmus az emberek ideiglenes, rövid időtartamú helyváltoztatása lakóhelyüktől és munkahely-
üktől kívüli helyre, továbbá a meg látogatott helyen való tevékenységük összessége. Magában foglalja a 
különböző célú helyváltoztatásokat és az egy napon belüli látogatásokat, kirándulásokat.

A WTO2 (World Tourism Organization – Idegenforgalmi Világszervezet) és az Interparlamentáris 
Unió 1989-ben elfogadott Hágai Nyilatkozata alapján a turizmus magában foglalja a személyek lakó- és 
munkahelyén kívüli minden szabad helyváltoztatását, valamint az azokból eredő szükségletek kielégí-
tésére létrehozott szolgáltatásokat. 

A fent említett Hágai Nyilatkozatban elfogadott tartalmi meghatározás alap ján a turizmus:
•	 korunk	világméretű	társadalmi	jelensége;
•	 az	egyéni	szabadidő-hasznosítás	egyik	lényeges	formája;
•	 az	emberi	viszonyok,	a	politikai,	a	gazdasági,	a	kulturális	kapcsolatok	fontos	közvetítője;
•	 az	életminőség	következménye	és	meghatározó	eleme;
•	 emberi	alapszükséglet;
•	 számos	ország	gazdaságában	–	komplex	hatásmechanizmusa	által	–	a	gazda	ság	szerkezeti	

problémái, a foglalkoztatási gondok megoldásának fontos tényezője;
•	 az	állandó	lakó-	és	munkahelyen	kívülre	irányuló	önkéntes,	szabad	elhatá	rozáson	alapu-

ló helyváltoztatások, tartózkodások, és az ezekhez kapcsolódó intézményrendszerek 
összessége.

2. A falusi turizmus
A falusi, vidéki, agro-, tanya-, farmturizmus kifejezéseket sokszor szinonim fogalomként használ-

ják a szakirodalomban. Ez azzal is magyarázható, hogy szélesebb értelemben azt a sokszínű tevékeny-
séget értik alatta, amely a vidéken megjelenő, az agrárgazdasághoz erősebben-lazábban kapcsolódó 
vendégfogadás, és amely, mint turisztikai termék, a szállásadásból, vendéglátásból, szolgáltatásokból 
és szabadidős lehetőségekből áll (KOVÁCS 2002).

A hazai és a nemzetközi – elsősorban nyugat-európai – fogalom- és szóhasználat eltérő. Az egyes 
országok fogalomhasználata függ a vidék fogalmának értelmezésétől is. Hazánkban a falusi turizmus 
kifejezés terjedt el leginkább, így a szakirodalom is többnyire a falusi turizmus3 kifejezést használja a 
vidéki környezetben, falun, tanyán, családoknál folytatott üdülésre.

Számos kutató definiálta már a falusi turizmust, egy-egy aspektusból vizsgálva. Csizmadia a falu-
si turizmust a szelíd turizmus kategóriába helyezi, és az alábbi meghatározással írja le: „A klasszikus 
értelemben vett falusi turizmus azt jelenti, hogy a faluban élők fő foglalkozásuk mellett (mezőgazdaság, 
ipar) jövedelemkiegészítő tevékenységként saját házaikon belül kihasználatlan szálláshelyeiket az üdülés 
szolgálatába állítják, miközben a falu környezetével és hangulatával megmarad eredeti állapotában. Arra 
továbbra is a mezőgazdasági termelés, az állattartás és az ezekhez kapcsolódó ipari tevékenység lesz 
a jellemző”. Később a szerző a meghetározást így folytatja: „…tágan vett értelemben a falusi turizmus 

2 A szervezet neve 2005 decemberében United Nations World Tourism Organization (UNWTO)-ra változott, kiküsz-
öbölve így a Világkereskedelmi Szervezettel való összetéveszthetőséget (World Trade Organization = WTO).

3 Falusi turizmus – seoski turizam (szerb nyelven).
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által vidéken, a városokon kívüli területeken kihasználatlan szálláshelyek idegenforgalmi hasznosítá-
sa mellett az ott meglévő és létrehozandó idegenforgalmi struktúrák nyújtotta szolgáltatások, és ezek 
igénybevételének összességét értjük. Így ebben az értelemben – a falusi portákon kívül – idetartozó-
nak kell tekinteni a falun kiadott fizető vendégszobát, a falusi kempinget, a strandot, a korcsmát, és a 
faluszépítő egyesületet is” (CSIZMADIA 1992).

Könyves és Müller a következőképpen fogalmazza meg a falusi turizmust: „A falusi turizmus nem 
más, mint termékek, szolgáltatások és tapasz talatok, élmények előállítása és fogyasztása, amely elsősor-
ban a vidéki/falusi közösségek természeti és kulturális erőforrásain alapul, azok fenntartha tóságának 
határait nem lépve át. A falusi turizmus olyan gazdasági tevékenység, amely a helyi erőforrásokra alapo-
zódik, ezeket fölhasználva képes lassan kiteljesedő, szerves fejlődést indukálni a vidéki térségekben 
(KÖNYVES–MÜLLER 2001).

Gannon szerint a falusi turizmus fogalma magában foglalja mindazokat a tevékenységeket, szol-
gáltatásokat és helyi környezeti érté keket, amelyeket a falusi lakosság a turistáknak felkínál elszállásolá-
suk, üdülésük, szabadidőtöltésük érdekében, és amely igénybevételért a turisták fizet nek, tehát aminek 
révén a falusi lakosság és a település jövedelemre tesz szert. A téma egyik klasszikusának számító ír 
szakember később a falusi turizmust a vidékfejlesztésbe ágyazottan tárgyalja, és magát a tevékenységet 
komoly üzleti vállalkozásnak tartja (GANNON 1991).

A falusi turizmus alatt tehát elsősorban a vidéki (nem városi és nem kiemelt üdülőhelyen fekvő) 
településeken folytatott vendéglátást értjük, amely magában foglalja a szállást, az étkezési és program-
szervezési szolgáltatásokat. A falusi vendéglátás valójában bárhol szervezhető, ahol a vendégfogadás 
falusias jellege biztosítható, illetve a közvetlen környék kielégíti a falusi vendéglátással szem ben támasz-
tott tartalmi és formai követelményeket.

A falusi turizmus fogalma magában foglalja mindazokat a tevékenységeket, szolgáltatásokat és 
helyi környezeti érté keket, amelyeket a falusi lakosság a turistáknak felkínál elszállásolásuk, üdülésük, 
szabadidőtöltésük érdekében, és amely igénybevételéért a turisták fizet nek, tehát aminek révén a falusi 
lakosság és a település jövedelemre tesz szert.

A falusi turizmus fogalma ma sokkal szélesebben értelmezhető, mint koráb ban, és a vidékfejlesztés 
egyik legfontosabb elemének tekinthető, hiszen a falusi turizmus alapvető célja a vidéki lakosság – ezen 
belül elsősorban az agrárter melők – kiegészítő jövedelemhez juttatása, ezáltal megélhetési gondjaik 
mérsék lése, az életszínvonal növelése, s nem utolsósorban a helyben tartás, az elvándor lás megakadályo-
zása. Gazdasági és társadalmi funkciói mellett jelentős ökológiai szerepe is van a tájak sokszínűségének, 
a tájjellegnek a megőrzése, az erdő, mező és más természeti élőhely megóvása, általában az ökológiai 
rendszerek védelme tekintetében. Mindemellett kiemelkedően fontos szerepet játszik a vidéki életfor-
mához szorosan kapcsolódó közösségi és kulturális értékek megtartásában is, a falusi közösségekben 
megtestesülő értékek megőrzésében.

A falusi turizmus, mint fejlesztési lehetőség nem kínál nagymértékű gazdasági fellendülést, sem 
pedig	komplex	megoldást	a	súlyos	problémákkal	küszködő	kistérségnek,	viszont	kellemesebb	lakókör-
nyezetet, fejlettebb környe zet kultúrát, vonzóbb faluképet, és nem utolsósorban kiegészítő jövedelem-
forrást teremthet a helyi lakosság számára. Mindez pedig nagyban hozzájárul a települések népesség-
megtartó-képességének javításához.

3. Farm-tanyaturizmus
A farm (tanya) turizmus azokra a turisztikai formákra utal, amelyek közvetlenül a tanyával kapcso-

latosak, tehát a tanyán történő szállás, étkezés, szórakozás vagy a tanyára történő (egy vagy több napos) 
kirándulás formájában relizálódnak. Különbséget kell tenni az olyan tanyák között, amelyek még ma 
is működnek, és azok között, amelyek már csak a helyszínben, vagy az épület jellegében utalnak az 
agrármúltra, és kizárólag szálláshelyként (étteremként, csárdaként) működnek. 
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A tanyaturizmus a szó szoros értelmében is magyarázható: szállás a tanyán, vagy a farmhoz kapcso-
lódó épületben (sátorban). A tanyaturizmus kínálatába általában beleértjük azokat a szolgáltatásokat és 
eszközöket is, amelyek lehetővé teszik a tanyán való többnapos kényelmes tartózkodást, az étkeztetést 
és a programbiztosítást.

A tanya fogalma még az Európai Unióban is viszonylag új és ismeretlen, mondhatnánk a jelenség 
vidékünkre jellemző (Magyarországra és Vajdaságra egyaránt). A tanyavilág már önmagában különle-
ges vonzerőt jelent a külföldi látogatók számára. Az elmúlt néhány évtizedben csak csárdaként, illetve 
fogadóként üzemeltek az idegenforgalomra átállt tanyák, azonban az utóbbi időben egyre több tanya 
minősített falusi-tanyasi szállásadókká alakult át Vajdaságban. Élenjárók az Újvidék, Zombor, Szabad-
ka stb. környéki tanyák (Salaš 84, 137, Kátai tanya, Majkin salaš, Jelen salaš stb.)

4. A falusi és tanyaturizmus vonzerői
A falusi és tanyaturizmus esetében a vonzerők feltárása, kiaknázási módja és piaci értékesítése eltér 

a megszokott turizmus üzletágaktól. Az esetek túlnyomó több ségében nem elég, illetve nem lehetséges 
csak kiadó szobát nyitni falun, illetve a tanyán (azaz szállást biztosítani, vagy fizetővendéglátást léte-
síteni), mert néhány olcsó szoba kedvéért még nem jelennek meg a turisták. Ennél sokkal többre van 
szükség: a helyi lehe tőségek és vonzerők feltárására, a település és a családok egyéni kínálatának kifej-
lesztésére, a szolgáltatások megteremtésére. 

A falusi turizmus fő vonzerőiként a természet közelsége, a hagyományok (tár gyi, szellemi, kulturá-
lis valamint termelési hagyományok), a vidéki életmód, az emberi kapcsolatok emelhetők ki. Mindezek 
azonban nem egy meg ha tá ro zott turizmusváltozat alapját jelentik, hanem a sokszínű, tájegységenként, 
te le pü lésen ként, de akár vendégfogadónként is eltérő kínálat, a falusi turizmus szá mos típusá nak kiala-
kulásához nyújt kiváló lehetőséget. 

A falusi és tanyaturizmus vonzerői több csoportba sorolhatók:
A természet közelsége. A falu, illetve a tanya egy közvetítő kapocs szerepét töltik be a városi, urba-

nizált, a természettől elszakadt ember és a természetességét még őrző vidéki táj között. A természet 
közelsége az egyik legerősebb vonzerő a turisták számára.

A megőrzött hagyományok. A falvak és a tanyák, részben elmaradottságuk folytán is, sokat megőriz-
tek abból a tárgyi és szellemi kultúrából, ami a vidéket jelle mezte. Ez megtalálható részben a falusi-ta-
nyasi épületekben, a hagyományos gazdálkodás tárgyi emlékeiben, és a hagyományos kézműves, vagy 
agrártermé kekben. Ebben a kategóriában lehet említeni a helyi népviseletet, népszokásokat, hagyomá-
nyos ünnepek látványosságát és vonzerőértékét.

1. kép. Salaš 84 2. kép. Salaš 137
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Vendégszeretet. A falvak és tanyák vendégfogadása e téren megelőzi bármelyik turisztikai kíná latot. 
A házigazda kedvessége, a vendégbarátság, a családias hangulat a vendégek által leginkább elismert 
erőssége a falusi-tanyasi turizmusnak.

A helyi vonzerő is sokszínű és sokrétű lehet: a táj, a település fekvése, éghaj lata, a természetvédel-
mi területek, a különleges természeti adottságok, a növény- és állatvilág, a gyümölcs-, szőlő- és borter-
melés, a gyógy- és termálvizek, kézműves mesterségek, népszokások, helyi étel- és italkülönlegességek, 
népi építészet emlékei, rendezvények (falu nap, szüreti mulatság, fesztivál) stb. 

A következő vonzerő kategóriák emelhetők ki a falusi és tanyaturizmusban:
•	 történelmi,	néprajzi,	népi,	nemzetiségi	sajátosságok,	hagyományok,	szokások;
•	 népművészeti,	kézműves	hagyományok	(szövés,	fonás,	hímzés,	fafaragás,	egyéb	kismes-

terségek, pl. kovács, kékfestő, mézeskalácsos stb.), népviselet és a hozzájuk kapcsolható 
programlehetőségek;

•	 gazdag	népszokások,	karácsony,	szilveszter,	újév,	farsang,	húsvét,	pünkösd,	majálisok,	
búcsú, falunap, szüret, disznótor;

•	 az	esztendő	ünnepeihez,	a	gazdálkodáshoz	kapcsolódó	események,	ünnepek;
•	 kismesterségek	műhelyeiben	tett	látogatások;	
•	 régi	foglalkozások	megtekintése,	vagy	közreműködő	részvétel;
•	 kiállítások,	vásárok;
•	 falumúzeum,	tájház;
•	 kézműves	tanfolyamok,	alkotótáborok;
•	 gasztronómiai	programok	–	elsősorban	a	vendéglátó	háznál,	a	portán	(sütés-főzés	a	szabad-

ban, nyárson sütés, bográcsos, rostélyozás, kemence);
•	 vadászat,	halászat;
•	 gyalogtúrázás,	természetjárás;
•	 a	mezőgazdasági	termékek	helyben	fogyasztása	és	eladása	(bor,	sajt,	zöldség,	gyümölcs,	

füstöltáruk stb.), valamint az aktív részvétel az ag rár ter mékek feldolgozásában;
•	 bor-	és	pálinkakóstolás	(borutak);
•	 tájjellegű	ételek	és	italok	(népi,	tájjellegű	gasztronómiai	rendezvények,	a	jeles	napokhoz	

kapcsolódó rendezvények, a zöldségek és gyümölcsök fesztiváljai);

 

3. kép. Falumúzeum, tájház 4. kép. Tájjellegű gasztronómiai kínálat
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5. Falusi és tanyaturizmus Vajdaságban
A vidék vonzerőinek felfedezése a turizmus számára, ezen belül a falu, a tanya, a mezőgazdaság, 

a hagyományok, mint különleges vonzerők turisztikai kínálatba kapcsolása, a hagyományos paraszti 
mezőgazdasági tevékenység bővítése vendéglátással, szállásadással az 50-es évektől kap nagyobb lendü-
letet Európa több országában. A nyugat-európai agrárfejlődés, a közös piaci integ ráció, a farmgazdál-
kodás, az egyre erősödő specializáció és koncentráció, mint nemzetközi trend, és az ellene való véde-
kezés, a diverzifikáció (több lábon állás) a turizmus felé irányított nagyon sok vidéki mezőgazdasági 
termelőt és közösséget. A vidéki lakosság városba áramlása, egyes vidéki térségek elnéptelenedése, az 
alacsony mezőgazdasági jövedelmek kiegészítésének szükségessége, és a táj fenntartása iránti társadalmi 
igény ebben a folyamatban az állami vezetési szerveket is aktív fellépésre késztette. A mezőgazdasággal 
foglalkozó családok modernizálták házaikat, és a gazdálkodás mellett, különösen a nők foglalkoztatási 
és jövedelemszerzési lehetőségeinek megteremtése érdekében, turisztikai tevékenységbe kezdtek. Az 
állam (majd később az EU) megfelelő infrastruktúra létrehozásával segítette őket, biztosította a megfe-
lelő szaktudás elsajátításának a lehetőségét, támogatta az új tevékenység marketingjét. A turizmus a 
mezőgazdasági termelés mellett kiegészítő jöve delmet, önfoglalkoztatást, tanulási, emancipálódási 
lehetőséget jelentett a terme lők családtagjai számára. Ez a megközelítés nagy szerepet játszott abban, 
hogy Nyugat-Európában a vendéglátás és a turizmus a családi gazdaságok, a mezőgazdasági háztartá-
sok természetes diverzifikációs lehetőségeként jelent meg.4

Vidékünkön a családok és a mezőgazdasági háztartások ilyen irányú diverzifikációs és vállalkozási 
lehetősége csak a 80-as években jött létre (előtte kialakult a szakszervezeti és vállalati üdültetés rendszere, 
melynek egyenes következményeként visszaesett a falusi üdülés jelentősége). Ekkor vidékünkön a tu- 
rizmus és a szabadidős tevékenység, mint szolgáltatás vagy diverzifikációs lehetőség a mezőgazdasági nagy- 
üzemek viszonylag kis részében jelent meg tényleges gazdasági aktivitásként és szolgáltatásként. A lo- 
vaglás, a lovassportok, a vadászat néhány állami gazdaság keretein belül kapott helyet. Idővel fokozato-
san kiépültek a magánvállalkozások is. Szerbiában a hegyvidéki falvakban kezdődött meg a szervezett 
vendégfogadás (Tara, Divčibara, Kopaonik, Ozren környékén), majd Vajdaság számos falvában és a tanya-
világban is egyre többen figyeltek fel a falusi turizmus nyújtotta lehetőségekre (Székelykeve, Kovačica, 
Palics). A múlt század végétől már adókedvezmények, pályázati lehetőségek, infrastrukturális fejlesz-
tések, szakmai és nyelvi képzések segítik a falusi szállásadókat abban, hogy sikeresebbek lehessenek.

Annak ellenére, hogy nemzetközi összehasonlításban jelenlegi turisztikai kínálatával, vendégforgal-
mával és bevételeivel Szerbia, illetve Vajdaság nem tartozik Európa kiemelkedő turisztikai célterületei 
közé, a turizmus az elmúlt évtizedben a gazdaság egyik húzóágazatává vált. A szerbiai (és ezen belül a 
vajdasági) települések sok esetben kiváló természeti adottságokkal, sokszínű kulturális és történelmi 
emlékhelyekkel és értékekkel, gazdag néphagyománnyal rendelkeznek, így a példák tára szinte kime-
ríthetetlen. Fel kell ismerni, és ki kell használni a rejtett adottságokat és a bennük rejlő lehetőségeket.

Az idegenforgalom Vajdaság gazdaságpolitikájának egyik kitörési pontja, mely jelentősen hozzá-
járulhat a térség fejlődéséhez és a foglalkoztatás javulá sához. A falusi turizmus terén nagy lehetőségek 
rejlenek a régióban. A tarto mány idegenforgalmi kínálatának alapját a terület természeti és kulturális 
kincsei képezik, amelyek elegendő attraktivitást tartogatnak ahhoz, hogy térségünkbe turistákat csalo-
gassanak. Az érintetlen természeti környezet, a régi falusi és tanyasi gazdálkodás megőrzése, a csendes, 
nyugodt légkör, valamint a történelmi-tárgyi emlékek gazdagsága együtt komoly vonzerőt jelent Vajda-
ságban. A vidéki-rurális térségek, az érintetlen természet, a bácskai, bánáti és szerémségi falvak, tanyák 
mellett kétmillió hektárnyi vadászterület, több mint ezer kilométernyi horgászásra alkalmas vízpart, 
termálvizes források, védett területek, természetvédelmi területek, rezervátumok, nemzeti park, vala-
mint vendéglátóipari létesítmények, és több helyen fejlett infrastruktúra fogadja az idelátogatókat. 

4 http://www.vetesforgo.hu – Vidékfejlesztési menedzsment és marketing.
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Vajdaság egyes települései kiemelkednek a különböző idegenforgalmi ren dezvények szervezésében 
is.	Ezek	nagyon	kreatív	és	komplex	programokkal	tűzdelt	kulturális,	művészeti	rendezvények,	melyek	
hozzájárulnak Vajdaság idegenforgalmi vonzatának kialakításához. Kevés olyan hely van Európában, 
ahol a tájképi szépség és sokszínűség, valamint a kultúrtörténeti értékek ilyen gazdag tára egyszerre, és 
viszonylag érintetlen formában vannak jelen, mint Vajdaságban. Országos szinten az idegenforgalmi 
térképen jelenleg csaknem 200 falu és tanya szerepel turisztikai célpontként, és ezek nagy része Vajda-
ságban található.

6. Turisztikai fejlesztési lehetőségek a pályázat által 
érintett három tanyán

Vajdasági és magyarországi kutatók csoportja egy magyar–szerb IPA pályázati forrás támogatá-
sával felmérték azokat a tevékenységeket, amelyeket a mai gazdasági körülmények között érdemes és 
ésszerű tanyai viszonyok között végezni5. A tanyai gazdálkodás három alapvető témakörre lett osztotva: 
növénytermesztés, állattenyésztés és a turizmus. A pályázat által érintett három tanya (Sövényházi tanya 
– Padé, Berkes tanya – Becse, Rózsa tanya – Orompart) rendelkezik bizonyos idegenforgalmi (termé-
szeti és mesterséges) vonzerőkkel. Tekintettel arra, hogy a három tanya idegenforgalmi szolgáltatá-
sokat	még	nem	nyújtott,	egy	komplex,	széleskörű	fejlesztési	modell	kialakítása	volt	szükséges,	amely	
magában foglalja a rövid- illetve a hosszútávú célokat. Egy színvonalas falusi (tanyasi) vendéglátáshoz 
természetesen nagy anyagi befektetések szükségesek, de mivel mindhárom tanya az alapfoglalkozás 
mellett (állattenyészési és növénytermesztési alaptevékenységek), mint melléktevékenység iktatná be 
a vendégfogadást, az így nem von maga után jogi formában történő változást. Amennyiben hosszabb 
távon valamely tanya működési formában teljesen át kíván állni a vendégfogadói tevékenységre, a felso-
rolt célkitűzések listája még bővíthető. Megemlítendő, hogy a pályázat által érintett tanyák (a vajdasági 
és a magyarországi oldalon is) átfogó, kölcsönös, határon túli összetartása és együttműködése esetén 
megvalósulhat a tényleges (kis)térségi együttmű ködés is.6 

A pályázat által érintett három vajdasági tanya kedvező földrajzi adottságokkal rendelkezik, mint 
pl. a térség fekvése, éghaj lata, a természetvédelmi területek közelsége, a különleges természeti adottsá-
gok, az erdők, a mezők, a vízfelületek (folyók, tavak, mocsarak), továbbá a növény- és állatvilág (ősho-

5 A projekt címe: Fenntartható tanyamodell kialakítása, időtartama 2010. 06. 01.–2011. 09. 30., azonosító száma: 
HU-SRB/0901/214/108. A projektet a szegedi Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. és a Zentai Kertészek Egye-
sülete közösen valósította meg.

6 Bővebben lásd: Fenntartható tanyamodell kialakítása, Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft., Zentai Kertészek 
Egyesülete,	Lux	Color	Printing,	Óbecse,	2011.

5. kép. A Kátai Tanya Kishegyesnél 6. kép. Jelen salaš (Palics)
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nos fajok), a gyógynövények, a gyümölcs-, szőlő- és bortermelés, a gyógy- és termálvizek stb. A kultu-
rális jellemzők is kivételes értékeket jelentenek. A turistákat érdekelhetik a kézműves mesterségek, a 
népszokások, a helyi gasztronómiai kínálat, az étel- és italkülönlegességek, a népi építészet emlékei, 
különböző rendezvények (falunap, szüreti mulatság, fesztivál, jelmezbál) stb.

A turizmus, mint fejlesztési lehetőség a tanyákon nem kínál azonnali, nagy mértékű gazdasági fel- 
lendülést. Az eddigi tapasztalatok mégis azt mutatják, hogy több vonatkozásban is pozitív hatással van 
a vendégfogadás a tanya gazdálkodására. Az eredmények általában alátámasztják az alábbiakat: 

•	 Új	munkahelyeket	teremt;	a	helyi	lakosságra	épül,	az	ottani	munkaerőt	köti	le,	így	nő	a	fog- 
lalkoztatottság.

•	 A	fiatalok	bekapcsolása	enyhíti	a	munkanélküliséget.
•	 A	látogatók	a	helyben	előállított	termékeket	fogyasztják,	így	a	mezőgazdasági	javak	egy	ré- 

szének ez biztos keresletet jelent; tehát érzékelhető a termelés- és fogyasztásösztönző hatás.
•	 A	mezőgazdasági	tevékenységből	élők	kiegészítő	jövedelemforrása	lehet.
•	 A	lakóhelyen	belüli	és	kistérségi	együttműködéseket	generálja,	ösztönzi.
•	 Hozzájárul	a	szűkebb	és	a	tágabb	értelemben	vett	lakókörnyezet	esztétikusabbá,	kelleme-

sebbé tételéhez; az életkörülmények, az életszínvonal javulásához.
•	 Igényli	a	hagyományok,	a	művelődéstörténeti	és	művészeti,	valamint	a	közösségi	értékek	

megőrzését, a népi mesterségek és a népművészet gyakorlását, amely egyrészt elősegíti a 
tradicionális termelési módszerek és életmód fenntartását, másrészt a természeti és kultu-
rális értékek védelmét.

•	 Jelentős	hatása	van	az	emberi	kapcsolatok	alakulásában:	nyitottabbá	válik	a	helybeliek	
számára a világ, míg a városiak megismerik a hagyományokat.

•	 A	falvakból	(tanyákról)	nem	vándorolnak	el,	így	azok	nem	néptelenednek	el,	a	település	
megmenekül a visszafejlődéstől, sorvadástól.

•	 Ha	sikeres	a	falusi-tanyasi	turizmus	gyakorlata,	ismertté	válik	a	térség,	a	jó	hírnév	az	egész	
régió turizmusára jó hatással van.

A tanyáknak ajánlatos felvenni a kapcsolatot a helyi önkormányzattal, a községi idegenforgalmi 
szervezettel, több utazási irodával, amelyek segítséget nyújtanak a vendéglátás általános és szakmai 
szabályai és előírásai terén (nemzetközi előírások, idegenforgalmi-vendéglátási tevékenységre vonat kozó 
jogi és gazdasági szabályozások, higiéniai előírások stb.). A Szerbiai Mezőgazdasági, illetve a Gazda-
ság- és Vidékfejlesztési Minisztérium rendszeresen ír ki pályázatokat a vidéki turizmussal kapcsolatos 
tevékenységek támogatására. A pályázatban általában az autentikus falusi (tanyasi) ház felújítására, 
adaptálására, felszerelésére, restaurálására, különböző tárgyi eszközök beszerzésére, a foglalkoztatásra 
nyújtanak vissza nem térítendő támogatást, illetve kedvezményes hitellehetőséget. Fizikai személyek, 
bejegyzett mezőgazdasági termelők, vállalkozók, szövetkezetek, egyesületek egyaránt pályázhatnak. 

A vendégfogadó felkészültsége az egyik legfontosabb feltétele a falusi-tanyasi turizmus gyakor-
lásának. A vendégfogadó családnak el kell fogadnia, és fel kell készülnie a turizmussal járó kulturális 
kü lönbsé gekre (idegenek jelenléte), amelyek nagyfokú alkalmazkodást igényelnek. 

A vendégfogadóknak többek között az alábbi követelményeknek kell eleget tenniük (MUHI 2010):
•	 tudniuk	kell,	hogyan	tehetik	vendégfogadásra	alkalmassá	a	házukat	(szobák	felszerelése,	be- 

rendezése, díszítése stb.) és környékét (udvar, kert, utca stb.);
•	 ismerniük	kell	a	vendéglátás	általános	és	szakmai	szabályait	és	előírásait:	nemzetközi	elő- 

írások, idegenforgalmi-vendéglátási tevékenységre vonat kozó jogi és gazdasági szabályo-
zások, higiéniai előírások stb.;
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•	 vállalkozói,	gazdálkodási	ismeretek	(pénzügyi,	könyvviteli,	statisztikai	ismeretek	stb.);
•	 a	turisztikai	piac,	azon	belül	a	falusi	turizmus	trendjeinek	ismerete;
•	 értékesítési	és	marketing	ismeretek;
•	 idegen	nyelv(ek)	ismerete;
•	 alapvetően	fontos	készségek	és	képességek,	mint	például	a	vendégszeretet,	az	empátia,	a	tü- 

relem, a tolerancia stb.;
•	 ésszerű	munkaszervezés	keretében	gazdaságosan	kell	beosztaniuk	idejüket,	hiszen	a	házi	

és a ház körüli munkákat továbbra is el kell látniuk.

Szükséges továbbá különböző szórólapok, plakátok, informatív jellegű kiadványok készítése, 
melyek képekben és szóban mutatnák be a tanyák nyújtotta szolgáltatásokat, üdülési lehetőségeket, 
programajánlatokat stb. A katalógusok, szórólapok a piaci versenyben való hatékony részvételt segí-
tik elő. Ajánlatos továbbá regisztrálni és meghirdetni a tanyák idegenforgalmi kínálatát különböző 
turisztikai honlapokon, ahol nagy mennyiségű szöveg és képanyag tölthető fel. Országunkban számos 
specializált weboldal működik a falusi turizmus terén: www.seoskiturizam.eu www.seoskiturizam.org, 
www.visitserbia.org stb. 

A falusi (tanyasi) vendégfogadás attraktivitása jórészt annak programszerűségén mú lik. Ha a 
jól kialakult szállásadás kiegészül a helyi és környékbeli látnivalókkal, melyekből bőven van, illetve 
a vendégek számára bemutató programokkal, akkor várhatóan tovább marad nak a turisták, szívesen 
fogadják az újabb és újabb szabadidő-eltöltési tippeket, és újra visszatérnek, remélhetően már bará-
taikkal együtt. Az, hogy miből lehet program, vendéget csalogató elfoglaltság, az egyrészt a tanya és a 
környékének adottságain, másrészt a tulajdonos és az alkalmazottak felkészültségén, nem utolsósorban 
alkotó fantáziáján múlik (MUHI 2010).

Megvalósítható tanyasi programok:
•	 lovaglás,	kocsizás	a	tanyán	és	környékén;
•	 természetjáró	séták,	gyalogtúrák,	kirándulások;
•	 fotószafari	lóháton	vagy	terepjárón,	vadles;
•	 télen	szánkózás;
•	 a	térség	jellegzetes	növény-	és	állatvilágának	a	megismerése;
•	 gyógynövénygyűjtés,	gombagyűjtés;
•	 népi	mesterségek	megismerése,	elsajátítása	(szerszámkészítés,	fonás,	szövés,	fafaragás);
•	 részvétel	a	ház	körüli	munkákban:	etetés,	fejés,	vajköpülés,	lekvárfőzés,	disznóvágás	stb.;
•	 mezőgazdasági	munkákban	való	részvétel;
•	 tájjellegű	ételek	és	italok	készítése;
•	 a	mezőgazdasági	termékek	helyben	fogyasztása	és	eladása	(biotermelés);
•	 gasztronómiai	programok	(tájjellegű	ételek	és	italok);

Rövid és hosszú távú célkitűzések:
•	 a	tanya	alapvető	infrastruktúrájának	feljavítása	(ivóvízellátás,	megközelíthetőség,	közleke- 

dés, energiaellátás);
•	 a	látogatók	tájékozódását	megkönnyítő	jelzések	kihelyezése	(útmutató	táblák	–	az	állatok,	

növények magyar, szerb és latin nyelvű megnevezésének feltüntetése a kisállatkertben);
•	 a	környezet	kellemessé,	esztétikussá	tétele,	tisztán	tartása;
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•	 szálláshelyek	(szobák,	apartmanok)	kialakítása	és	régi	parasztbútorokkal	való	berendezése;
•	 bevonni	az	alkalmazottakat	a	munkába,	kiképezni	a	vendégfogadásra;
•	 felvenni	a	kapcsolatot	a	községi	idegenforgalmi	szervezettel	és	egyéb	szakmai	szerve-

zetekkel (önkormányzat, gazdasági kamara stb.), vadászegyesületekkel, borpincékkel, 
turistairodákkal, iskolákkal (biológiaóra a természetben) stb., hiszen külön célcsoportot 
jelenteknek a vadászok, a diákok (diákkirándulás), a természetjárók stb.;

•	 konyha	felszerelése,	nyitott	(nádtetős)	és	zárt	étterem	kialakítása,	ahol	különböző	rendezvé-
nyek is szervezhetők (szakmai találkozók, műhelymunkák, előadások, lakodalmak stb.);

•	 múzeum	kialakítása	(régi	mesterségek,	szerszámok	bemutatása);
•	 lovasiskola	működtetése,	lovasnapok	és	-bemutatók	szervezése;
•	 weboldal	működtetése	(on-line	helyfoglalási	lehetőséggel).

7. és 8. kép. Sövényházi tanya

 

9. és 10. kép. Berkes tanya
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 11 és 12. kép. Rózsa tanya

Következtetések
Az idegenforgalom Szerbia és Vajdaság gazdaságpolitikájának egyik kitörési pontja, amely jelen-

tősen hozzájárulhat a térség fejlődéséhez és a foglalkoztatás javulá sához. A tartomány idegenforgalmi 
kínálatának alapját a terület természeti és kulturális kincsei képezik. Sokak szerint a falusi és a tanya-
turizmusban rejlenek a legnagyobb lehetőségek (belföldi és külföldi vendégek fogadása). A vajdasági 
tanyavilág már önmagában különleges vonzerőt jelent a külföldi látogatók számára. Figyelembe kell 
venni viszont, hogy a falusi és tanyaturizmus esetében a vonzerők feltárása, kiaknázási módja és piaci 
értékesítése eltér a megszokott turizmus üzletágaktól. Az esetek túlnyomó többségében nem elég csak 
kiadó szobát nyitni falun, illetve a tanyán (azaz szállást biztosítani), mert néhány olcsó szoba kedvéért 
még nem jelennek meg a turisták. Ennél sokkal többre van szükség, a helyi lehe tőségek és vonzerők 
feltárására,	komplex	turisztikai	kínálat	és	egyedi	programok	kialakítására,	megfelelő	szolgáltatások	
megteremtésére stb. 
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A TUDOMÁNYOS KUTATÓMUNKA 
LEHETŐSÉGE 

A NAGYBECSKEREKI MŰSZAKI SZAKFŐISKOLÁN
n

Bozsó József1, Rajić Aleksandar2

n

1960-ban alakult meg Nagybecskereken a Műszaki Szakfőiskola. Napjainkig több 
mint hétezer mérnök szerzett oklevelet ebben a felsőoktatási intézményben. 2007-ben 
a bolognai oktatási rendszerhez igazodva a következő szakirányokkal akkreditálták: 
gépgyártás és számítógépes technológiák, folyamatgépészet és mezőgazdasági gépészet, 
technológia (élelmiszermérnök, vegyészmérnök, környezetvédelmi mérnök és textil-
mérnök), mérnöki menedzsment. 2008-ban a szakfőiskola gépészeti és technológiai 
specializációs (szakirányi) programot akkreditáltatott.

Az egységes európai felsőoktatási térséghez való felzárkóztatás és a tudományos 
kutatómunkához szükséges képességek fejlesztése érdekében az utóbbi években több 
EU-projektet valósított meg a főiskola.

A tudományos kutatómunka lehetőségére elsősorban főiskolánk szakember-po-
tenciálja utal: 16 doktori fokozattal rendelkező alkalmazott, 19 magiszter/maszter és 
4 speciálisan képzett munkatárs. További adottság az iskolán belül működő 40 labo-
ratórium, melyeket nemrégiben sikerült ellátni néhány korszerű géppel, felszereléssel, 
számítógépes programmal (szoftverrel). Pl. a a technológiák terén széleskörűen alkal-
mazható, számítógéppel vezérelt biokémiai reaktor (fermentor) – BIOSTAT Sartorius, 
digitális kamerával ellátott fáziskontrasztusos mikroszkóp, továbbá, a gépészetben 
fontos, hegesztési folyamatok szimulátora – C-S Wave, CNC marógép – EMCO Concept 
Mill 55, és CAD/CAM szoftverek – SolidWorks és SolidCAM.

A technológia terén a tudományos távlatokat elsősorban a mikrobiológiai folya-
matok (bioetanolgyártás) tanulmányozásában látjuk. Ugyanakkor célunk egy regionális 
génbank alapítása az iskolán belül, amely a körzetben működő fermentációs iparnak 
tudna biztosítani megfelelő starterkultúrákat (főleg endemikus mikroorganizmuso-
kat). Csatlakozhatna a hasonló intézmények nemzetközi hálózatához. 

A gépészet terén főleg a hegesztéstechnológia, illetve CAD/CAM/CAE technoló- 
giák fejlesztésében látjuk lehetőségeinket.

A Szerbiai Felsőoktatási Törvény nem teszi lehetővé a tudományos kutatómun-
kának mint tevékenységnek bejegyzését a szakfőiskolák számára. Ezért számunkra 
közvetlenül hozzáférhetetlenek a Tudományügyi Minisztérium projektjei. Hisszük, 
hogy a már említet EU-projekteken szerzett tapasztalataink és egyéb feltüntetett adott-
ságaink arra érdemes partnernként tudnak ajánlani bennünket mindazoknak, akik az 
említett szakterületeken folytatnak tudományos kutatómunkát.
Kulcsszavak: tudományos kutatómunka, műszaki szakfőiskola, Nagybecskerek, 

szakemberek, géppark, projektek. 

n

1 PhD, professzor, Műszaki Szakfőiskola, Nagybecskerek, jozefbo@gmail.com
2 MSc, előadó, Műszaki Szakfőiskola, Nagybecskerek, aleksandarrajic@yahoo.com
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1. Bevezető
1960-ban alakult meg Nagybecskereken a Műszaki Szakfőiskola. Napjainkig több mint hétezer 

mérnök szerzett oklevelet ebben a felsőoktatási intézményben. 2007-ben a bolognai oktatási rend-
szerhez igazodva a következő szakirányokkal akkreditálták: gépgyártás és számítógépes technológiák, 
folyamatgépészet és mezőgazdasági gépészet, technológia (élelmiszermérnök, vegyészmérnök, környe-
zetvédelmi mérnök és textilmérnök), mérnöki menedzsment. 2008-ban a szakfőiskola gépészeti és 
technológiai specializációs (szakirányi) programot akkreditáltatott.

A tudományos kutatómunka lehetőségére elsősorban főiskolánk szakember-potenciálja utal: 16 
doktori fokozattal rendelkező alkalmazott, 19 magiszter/maszter és 4 speciálisan képzett munkatárs. 
További adottság az iskolán belül működő 40 laboratórium, melyeket nemrégiben sikerült ellátni néhány 
korszerű géppel, felszereléssel, számítógépes programmal (szoftverrel).

1. kép. Műszaki Szakfőiskola, Nagybecskerek 

2. A Kutatási, Fejlesztési és Technológiatranszfer 
Központ megalapítása

Az egységes európai felsőoktatási térséghez való felzárkóztatás és a tudományos kutatómunkához 
szükséges képességek fejlesztése érdekében az utóbbi években több EU-projektet valósított meg a főis-
kola. Az Európai Újjáépítési Ügynökség (EAR) és a Vállalkozásfejlesztési Támogatóprogram eszközeivel 
lett létrehozva a Kutatási, Fejlesztési és Technológiatranszfer Központ (Establishment of the Centre for 
R&D and Technology Transfer – CRDTT). A központ több részleget foglal magában az iskolaépület föld- 
szintjén.
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2. kép. A Kutatási, Fejlesztési és Technológiatranszfer Központ részlegei
(1. Folyamatok részlege; 2. Mérőműszerek részlege;

3. Vezetés-kommunikációs részleg; 4. Archívum)

A központban elhelyezett laboratóriumi felszerelés elsősorban a biotechnológiai folyamatok tanul-
mányozására nyújt lehetőséget (BOZSÓ 1999), mivel a biotechnológia mint interdiszciplináris tudomány 
közös tantárgy a technológiai osztályon meglévő szakirányok többségén. Ide tartozik a Sartorius Biostat 
B plus, a fermentációs folyamatok tanulmányozásában széleskörűen alkalmazott 10 L össztérfogattal 
rendelkező laboratóriumi bioreaktor.

3. kép. A laboratóriumi bioreaktor

Ez a felszerelés a biotechnológia ágazataiban (piros-fehér-zöld biotechnológia) alkalmazott mikro-
organizmusok tenyésztését, a kultivációs folyamatok tanulmányozását teszi lehetővé (BOZSÓ 2001). 
Az érintőképernyőn könnyen szabályozhatóak a kultivációs folyamat paraméterei: hőmérséklet, pH, 
pO2, levegő/O2 áramlás, keverőfordulatszám, habmagasság, tápalapadagolás, stb. A színes kijelző 
egyszerre 6 paraméter változását tudja követni, kimutatni. A felszerelés lelkét a SCADA (Supervisory 
Control and Data Acquisition) szoftver eleme, az MFCS/DA (Micro-Flexible Control System and Data 
Acquisition) biztosítja, mely egyaránt alkalmazható laboratóriumi, félüzemi és üzemi folyamatokban. 
A mikroorganizmusokkal történő munka fontos kelléke még a laboratóriumban felszerelt, digitális 
kamerával ellátott fáziskontrasztusos mikroszkóp.
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4. kép. Digitális kamerával ellátott fáziskontrasztusos mikroszkóp

A tudományos kutatómunka lehetőségei:
•	 a	mikrobiológiai	folyamatok	–	a	vegyiparban,	gyógyszeriparban	és	élelmiszeriparban	

alkalmazott fermentációs folyamatok kutatása, 
•	 az	energetikai	folyamatok	(bioetanol-,	biohidrogén-,	biogáztermelés)	kutatása,	
•	 a	környezetvédelemben	alkalmazott	bioremediációs	folyamatok	tanulmányozása.	

Célunk egy regionális génbank alapítása az iskolán belül, amely a körzetben működő fermentá-
ciós iparnak tudna biztosítani megfelelő starterkultúrákat (főleg endemikus mikroorganizmusokat). 
Csatlakozhatna a hasonló intézmények nemzetközi hálózatához. 

3. CNC-technológiák, CAD/CAM rendszerek
A gépészeti osztályon, a CNC-oktatás laboratóriumában az EMCO Concept sorozat cserélhető (PC)

vezérlésű, asztali megmunkáló központja (EMCO Concept Mill 55) van felszerelve. Ez egy cserélhető 
vezérlésű, háromtengelyes marógép, amely a következő műszaki adatokkal rendelkezik:

A maróasztal méretei: 420×125 mm
Munkatér, X/Y/Z irányú szánelmozdulás: 190 /140/260 mm
Fordulatszám-tartomány: 150–3500/perc
Gyorselőtolás X/Y/Z irányban: 2000 mm/perc
Befogható szerszámok száma: 8/0
Max. szerszámátmérő: 40/60 mm
Max. szerszámhossz: 75/100 mm
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Az ipari termelésre és oktatásra egyaránt alkalmazható szerszámgép vezérlő szoftverei (EMCO 
WinNC – Sinumerik 810D/840D, EMCO Win 3D-View) csoportos, hálózatos oktatást tesznek lehe-
tővé. Az eredeti ipari CNC-kezelőtábláknak megfelelő billentyűzetű vezérlőtasztatúrák könnyen csat-
lakoztathatók bármely számítógéphez. A megfelelő elméleti, gyakorlati készségek elsajátítása a diákok 
számára jó alapot biztosít az üzemi folyamatokba történő beilleszkedéshez (DEVERDŽIĆ 2009).

5. kép. Az EMCO Concept Mill 55 a CNC oktatás laboratóriumában 

A CNC-oktatás laboratóriumában folyamatban van még a prototípus gyors előállítására, illetve a 
reverse engeneering-hez való felszerelés beszerzése, mellyel egy nemzetközi projekten való közremű-
ködés alkalmával ismerkedtek meg munkatársaink. 

A CAD/CAM (Computer-aided design and Computer-aided manufacturing) rendszerek laborató-
riumában az IT felszerelés megfelelő szoftverekkel (SolidWorks, SolidCAM) van ellátva. A számítógé-
pen képzett modellek jól alkalmazhatóak a gépelemek gyártásában a gépészeti üzemekben, és könnyen 
elkészíthetőek a prototípus gyors előállítására szolgáló gépeken (LEE 1999).

6. kép. Egy SolidWorks szoftverrel készült diplomamunka része
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A CNC-oktatás laboratóriumának és a CAD/CAM rendszerek laboratóriumának felszerelését 
a „Numerikus szimulációs és digitális/gyorskidolgozású prototípus központ“ (Center for Numerical 
Simulation and Digital/Rapid Prototyping) cím alatt megvalósított projekt biztosította, melyet az EU 
IPA „Határontúli együtműködési program, Románia–Szerbia“ támogatott.

A tudományos kutatómunka lehetőségei:
•	 hagyományos	megmunkálási	technológiák	vágással,	új	megmunkálási	technológiák,	nem	

konvencionális, magas produktivitással rendelkező megmunkálási eljárások,
•	 a	vágással	való	megmunkálási	folyamatok	kutatása,	szimulálása,
•	 a	vágásfolyamat	elemzése,	optimizálása,	alkalmazható	szoftverek	kidolgozása,
•	 szerszámok	és	kiegészítők	tervezése	a	SolidWorks	és	CATIA	szoftverek	alkalmazásával,
•	 új	eljárások	alkalmazása	a	megmunkáló	rendszerek	tervezésében	a	végelem-metódus	

alapján,
•	 új	kiképzőeljárások	kifejlesztése	az	NC	és	CNC	gépek	programozásában	és	a	CAD/CAM	

modellezésben.

4. Virtuális hegesztés (CS WAVE)
Az EU „Regionális társadalmi-gazdasági fejlesztési program (RSDEP2)“ keretein belül beindított 

projekt, „A Bánáti hegesztők oktatása és minősítése“ egy új laboratórium berendezését eredményezte 
a főiskolán – a virtuális hegesztési környezet (CS WAVE) létrehozását. Ez egy számítógép által vezé-
relt, szimulációs berendezés, amelynek segítségével a hegesztési feladatokat megfelelő eljárással lehet 
gyakorolni. Reméljük, hogy általa főiskolánk jelentős szerephez jut a körzeti hegesztők európai szintű 
felzárkóztatásában, továbbá, hogy a munkaerőpiaci követelményeknek, szakmai elvárásoknak megfe-
lelő szakképzés hatékonyságát is növeli.

7. kép. A CS WAVE hegesztést szimuláló munkapad

A vezérlőközponton ellenőrizhető a hegesztés valós időben lezajló folyamata. A gyakorlás után elemez-
hetőek az eredmények, felfedezhetőek a hegesztési hibák, nyomonkövethető a gyakorlat fejlődése. 
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8. kép. A CS WAVE vezérlőközpont – a hegesztés elemzése

A tudományos kutatómunka lehetőségei:
•	 új	kiképzőeljárások	kifejlesztése	a	hegesztésben,
•	 virtuális	hegesztés,
•	 az	IT	alkalmazása	a	hegesztés	terén	(adatbázisok	tervezése)
•	 alapkutatások	a	hegesztési	eljárásokban,
•	 anyagvizsgálatok	(anyagrombolással/nélkül)
•	 új	hegesztési	technológiák	kutatása	és	minősítése,
•	 új	hegesztési	eljárások	alkalmazása.

5. A tudományos munka a Nagybecskereki 
Műszaki Szakfőiskolán – SWOT elemzés

ELŐNYÖK GYENGESÉGEK

1. A szakirányok egyeztetettsége az Európai 
felsőoktatási térségben lévő szakirányokkal 
(jelentőség +++)

2. Hagyomány és tapasztalat – 52 éves fennállási, 
munkálkodási idő (jelentőség +++)

3. Az 50 évnél fiatalabb alkalmazottak arány-
lag magas részaránya (33,3 % PhD és 72,7 %  
MSc) (jelentőség +++)

4. Az EU megvalósult/folyamatban lévő projekt-
jein szerzett tapasztalatok (jelentőség ++)

5. Aktív kiadótevékenység a főiskolán (jelentő- 
ség +)

1. A SCI listán szereplő folyóiratokban megjelen-
tetett munkák aránylag alacsony részaránya  
(25 %) (jelentőség +++)

2. A főiskolák kizártsága a Szerbiai tudományos 
projektekből (jelentőség +++)
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6. Felhívás az együtműködésre
A Szerbiai Felsőoktatási Törvény nem teszi lehetővé a tudományos kutatómunkának szakfőisko-

lai tevékenységkét való bejegyzését. Ezért számunkra közvetlenül hozzáférhetetlenek a Tudományügyi 
Minisztérium projektjei. Hisszük, hogy a már említet EU-projekteken szerzett tapasztalataink és egyéb 
feltüntetett adottságaink arra érdemes partnernként tudnak ajánlani bennünket mindazoknak, akik az 
említett szakterületeken folytatnak tudományos kutatómunkát.

n Irodalom
BOZSÓ József 1999. Biotechnológia a nagybecskereki Technológiai Ökológiai Központban. In: Magyar tudomány a 

Vajdaságban. VMTT, Újvidék
BOZSÓ József–MAROVIĆ, Radovan–BOČAROV-STANČIĆ, Aleksandra–GOLOŠIN, Biljana 2001. Bioinszekticidek 

előállitása és alkalmazása. In: Környezetkímélő mezőgazdasági és élelmiszeripari termelés a Vajdaságban. VMTT, 
Újvidék

DEVERDŽIĆ, Goran 2009. CAD/CAM tehnologije. Mašinski fakultet u Kragujevcu, CIRPIS Centar za integrisani raz- 
voj proizvoda i procesa i inteligentne sisteme, Kragujevac 

KUNWOO, Lee 1999. Principles of CAD/CAM systems. Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., Boston, MA, 
USA

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK

1. Adományozó, fejlesztő programok (EU, SAID, 
kétoldali együtműködési programok)  közvetlen 
végrehajtása, közreműködés (jelentőség ++)

2. A gazdasági aktivitás fejlődése Szerbiában 
(jelentőség ++)

3. Szerbia EU-hoz való közeledése (jelentőség ++)
4. A szellemi szakmunka aránylag jelentős kíná-

lata a munkapiacon (jelentőség ++)
5. Hasonló szaktéren tevékenykedő felsőokta-

tási intézménnyel való kapcsolat kialakítása,  
együttműködés (jelentőség ++)

6. A munkapiac igénye a képzett szakmérnökök 
iránt (jelentőség ++)

7. Megfelelő hatósági (szerbiai, vajdasági) prog-
ramokba való bekapcsolódás (jelentőség +)

8. A várossal (Nagybecskerekkel) megvalósítható 
együttműködés fellendítése (jelentőség +)

1. Az alapító (Vajdaság Kormánya) viszonya 
a főiskola támogatásához (a személyi jöve-
delmekben való részvétel csökkentése, stb.) 
(jelentőség +++)

2. A Szerbiai Oktatásügyi Minisztérium viszo-
nya a főiskolák iránt (a foglalkozások  rend-
szerezésében nem ismerhető fel kellőképpen 
a szakmérnök) (jelentőség +++)

3. A főiskolák, egyetemek versengése – az alkal-
mazottak, diákok távozása (jelentőség ++)

4. A gazdaság fejlődésének lemaradása (jelen-
tőség ++)

5. A Szerbiai Tudományügyi Minisztérium és 
a Tartományi Tudományügyi Titkárság nem 
ismeri fel a tudományos kutatómunka lehe-
tőségét a főiskolákon (jelentőség ++)
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