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TUDÁS ÉS RÉGIÓ
VAJDASÁGI MAGYAR TUDÓSTALÁLKOZÓ 2015

n

A KONFERENCIA SZERVEZőI, bIZOTTSÁGAI
Szervezők

Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács, Újvidék
MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, budapest

Társszervező
Hungarológiai Kutatóközpont, Újvidék (Újvidéki Egyetem, bTK, Hungarológia Tanszak)

Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka

Időpont
2015. április 25. (szombat) 10:00

Helyszín
Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka

Tudományos programbizottság és szervezőbizottság
Barak Ottó
Bence Erika

Berényi János
Csányi Erzsébet

Dujmovics Ferenc
Gábrity Molnár Irén

Horváth Futó Hargita
Hózsa Éva

Ispánovics Csapó Julianna
Jeges Zoltán

Kastori Rudolf
Kocsis Károly

Lepeš Josip
Novák Anikó
Papp Árpád

Pásztor Kicsi Mária
Tarnóczy Mariann

Utasi Csilla
Várady Tibor
Vincze István
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PROGRAM

10:00–10:30 MEGNYITÓ
 Berényi János elnök, Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács 
 Csányi Erzsébet alelnök, Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács
 Kocsis Károly elnök, MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki bizottság
 Fülöp Ferenc elnök, MTA Szegedi Akadémiai bizottság
 Lepes Josip megbízott dékán, Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar

10:30–12:00 Párhuzamosan folyó szekcióülések – első rész

 n HUMÁN TUDOMÁNYOK I.

 Elnöklők: Katona Edit – Samu János Vilmos

10:30–10:45 Beke Ottó
A HANGFELVÉTEL MINT PARTTALAN bIZONYOSSÁG

10:45–11:00 Bús Natália
TALÁLKOZÁSOK (Pilinszky János, Ted Hughes és Vasko Popa költészetéről)

11:00–11:15 Csányi Erzsébet
AZ IRODALMI NÉV MINT SZÓMASZK

11:15–11:30 Horváth Futó Hargita
A MEGALÁZÁS DÉL-AMERIKAI „ISKOLAPÉLDÁI” 
(Mario Vargas Llosa: A város és a kutyák)

11:30–11:45 Hózsa Éva
PÁLMA-ÁLMOK, PÁLMA-DIALÓGUSOK (Ami a szövegeket összeköti)

11:45–12:00 Novák Anikó
A RAKTÁR MINT A VÉGTELEN LEHETőSÉGEK TERE
(Terepszemle egy lehetséges Tolnai-kunstkammer raktárában)

 n TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK I.

 Elnöklők: Takács Zoltán – Muhi B. Béla

10:30–10:45 Csíkos Tímea – Forgács Attila
A GASZTRÁLIS NEOFÓbIA ÉS NEOFíLIA EGY SZAbADKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 
GYEREKEINEK KÖRÉbEN

10:45–11:00 Hódi Sándor
PSZICHOLÓGIA ÉS POLITIKA – POLITIKAI PSZICHOLÓGIA

11:00–11:15 Grabovac Beáta
AZ AFFEKTíV TÉR ÉS AZ ÉRZELMEK DIMENZIONÁLIS ELMÉLETEI
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11:15–11:30 Varga Brigitta
A POZITíV ÉS NEGATíV MINőSíTÉS

11:30–11:45 Lepeš Josip – Halasi Szabolcs
OKTATÁSI-NEVELÉSI bEAVATKOZÁSI PROGRAMOK A KEDVEZőTLEN 
SZOCIÁLIS HELYZETbEN ÉLő GYEREKEK ESETÉbEN

11:45–12:00 Major Lenke
GYERMEKEK KÖRNYEZETI ATTITűDJÉNEK MÉRÉSE A CHEAKS SKÁLA 
SEGíTSÉGÉVEL

 n TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK II.

 Elnöklők: Kovács Vilmos – Ágyas Réka

10:30–10:45 Badis Róbert
MÁSODIK DEMOGRÁFIAI ÁTMENET A VAJDASÁGI MAGYARSÁG ESETÉbEN

10:45–11:00 Papp Árpád
MIGRÁCIÓ ÉS MIGRÉN (A vajdasági migrációs trendek kutatásának huszonöt éve és 
ezek társadalmi hasznosulása)

11:00–11:15 Palusek Erik
MIÉRT NEM MEGY A SZERb?

11:15–11:30 Lendák-Kabók Karolina – Lendák Imre
MAGYAR NEMZETI KÖZÖSSÉG VAJDASÁGbAN – HOVA ÉS MIRE IRATKOZNAK 
AZ ÉRETTSÉGIZő DIÁKLÁNYOK?

11:30–11:45 Tóth Glemba Klára
A KULTÚRAKÖZISÉG VÁLSÁGA VAJDASÁGbAN – A NYOMTATOTT SAJTÓ 
TüKRÉbEN

11:45–12:00 Hódi Éva
KULTURÁLIS ÉRTÉKőRZÉS ÉS ÉRTÉKROMbOLÁS

 n TERMÉSZETTUDOMÁNYOK ÉS MŰSZAKI TUDOMÁNYOK

 Elnöklők: Pósa Mihály – Takács Márta 

10:30–10:45 Bagi Ferenc – Varga János – Tóth Beáta – Vera Stojšin – Đorđe Jocković 
 – Kocsubé Sándor – Budakov Dragana – Szabó Balázs – Mesterházy Ákos

KUKORICAHIbRIDEK ELLENÁLLÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A CSőROTHADÁS 
KÓROKOZÓI ELLEN

10:45–11:00 Czékus Géza
bIODIVERZITÁS A bIbLIÁbAN

11:00–11:15 Horák Rita – Slobodanka Pajević – Milan Borišev – Nataša Nikolić – Milan Župunski
AZ ERDőK ÉS A KLíMAVÁLTOZÁS

11:15–11:30 Lálity Zsolt
AZ ELMÚLT 5-6 ÉV SZAMÓCAFAJTÁINAK ÁTTEKINTÉSE, ÉRTÉKELÉSE

11:30–11:45 Lantos Csaba – Nagy Éva – Purnhauser László – Fu Daolin – Wu Jiajie – Pauk János
A SZÁRAZSÁGTűRÉS KOMPLEx VIZSGÁLATA bÚZÁbAN

TUDÁS ÉS RÉGIÓ

P r o g r a m



8

11:45-12:00 Zaj András
A VÁLTOZÓ KERESZTMETSZETű TARTÓK LEHAJLÁS VIZSGÁLATA 

12:00–13:00 Állófogadás 
13:00–16:35 Párhuzamosan folyó szekcióülések – második rész

 n HUMÁN TUDOMÁNYOK I. 

 Elnöklők: Beke Ottó – Bús Natália 

13:00–13:15 Máté Petrik Emese
A LÉLEKFILOZÓFIA TüKRÖZőDÉSEI
(Kulcsfogalom-pár: érzékelő központjaink teljessége (szív–lélek) – kapcsolat minél több 
életjelenséggel)

13:15–13:30 Samu János Vilmos
LADIK KATALIN EROTIKUS KÖLTEMÉNYEI 

13:30–13:45 Huszár Elvira
A VEZÉNYLÉS ALAPJAI 

13:45–14:00 Takács Izabella
A CIKKCíMEK HATÁSMECHANIZMUSA

14:00–14:15 Kávészünet 

 Elnöklők: Hózsa Éva – Takács Izabella

14:15–14:30 Katona Edit
A KIVITELEZÉS HIbÁI MINT MEGAKADÁSJELENSÉGEK KÖZÉPISKOLÁSOK 
FOGALMAZÁSAIbAN

14:30–14:45 Pásztor Kicsi Mária
INTERNET – TUDÁS – REGIONALITÁS 
(Egy kérdőíves felmérés nyomán)

14:45–15:00 Molnár Csikós László
TÁRSNYELVEK ÖNÁLLÓSODÁSA EURÓPÁbAN 

15:00–15:15 Gaudényi Tivadar
SZERbIAI MAGYAR NYELVű KÖZSÉG- ÉS VÁROSNÉVTÁR 
– LEHETSÉGES-E PRObLÉMÁT MEGOLDANI?

 n HUMÁN TUDOMÁNYOK II. 

 Elnöklők: Utasi Csilla – Bence Erika

13:00–13:15 Madarász Kulcsár Sarolta
A KOLDUSOK ÉS A HAJLÉKTALANOK SZTEREOTíPIÁINAK VIZSGÁLATA 
AZ INTERTExTUALITÁS TüKRÉbEN 

13:15–13:30 Berta Irma
ENCIKLOPÉDIA – KÉT NYELVEN (Danilo Kiš: A holtak enciklopédiája) 

13:30–13:45 Ispánovics Csapó Julianna
A REGIONÁLIS KULTÚRA ISMÉRVEI PAPP DÁNIEL NOVELLASZÖVEGEIbEN

TUDÁS ÉS RÉGIÓ

P r o g r a m
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13:45–14:00 Németh Ferenc
EGY TUDÓS bÁNÁTI ÉLETPÁLYA 
(Lambrecht Kálmán (1889–1930) a paleantológus, ornitológus és etnográfus) 

14:00–14:15 Kávészünet

 Elnöklők: Ispánovics Csapó Julianna – Németh Ferenc

14:15–14:30 Utasi Csilla
EGY bAROKK SZEREPVERS (Zrínyi Miklós: Ariánna sírása) 

14:30–14:45 Bence Erika
EGY „TETSZHALOTT” MűFAJ ÚJRAÉLESZTÉSE
(Térey János és Szálinger balázs regényírásáról) 

14:45–15:00 Rajsli Ilona
PRAGMATIKUS HELYZETMONDATOK A VAJDASÁGI 
FRAZÉMA-ÁLLOMÁNYbAN

15:15–15:30 Törteli Telek Márta
AZ OLVASÓVÁ NEVELÉS METODIKÁJA

 n TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK I.

 Elnöklők: Lepes Josip – Dobó Róbert

13:00–13:15 Nagy Szilvia – Esztelecki Péter – Kőrösi Gábor
A Z GENERÁCIÓ TANULÁSI SZOKÁSAIRA HATÓ TÉNYEZőK A 21. SZÁZAD 
DIGITÁLIS VILÁGÁbAN 

13:15–13:30 Námesztovszki Zsolt – Kőrösi Gábor – Esztelecki Péter – Vinkó Attila – Kovács Cintia
MAGYAR NYELVű ONLINE KURZUSOK A VAJDASÁGbAN 

13:30–13:45 Kőrösi Gábor – Esztelecki Péter
OKOSTELEFONNAL TÁMOGATOTT TANíTÁS LEHETőSÉGEI A VAJDASÁGI 
MAGYAR KÖZOKTATÁSbAN 

13:45–14:00 Simonyi Dénes – Kőrösi Gábor
A TANULÓK INTERNETHASZNÁLATI SZOKÁSAI A bIZTONSÁG TüKRÉbEN

14:00–14:15 Kávészünet

 Elnöklők: Námesztovszki Zsolt – Major Lenke

14:15–14:30 Muhi B. Béla
A MARKETING SZEREPE AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK MűKÖDÉSÉbEN 
– NEMZETKÖZI ÉS HAZAI HELYZETKÉP 

14:30–14:45 Takács Zoltán
AZ EGYETEMEK REGIONÁLIS-GAZDASÁGFEJLESZTÉSI SZEREPE 

14:45–15:00 Dobó Róbert
VAJDASÁG MAGYARSÁGÁNAK JÖVőJE – GAZDASÁG, MARKETING 
ÉS PROPAGANDA A VALÓSÁG FüGGVÉNYÉbEN

15:00–15:15 Ördögh Tibor
HATÁRÚTON (A nemzetközi migráció problémája Szerbiában és Magyarországon)

TUDÁS ÉS RÉGIÓ

P r o g r a m
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15:15–15:30 Kovács Sárkány Hajnalka
INNOVÁCIÓS LEHETőSÉGEK AZ ÉLELMISZERIPARbAN

 n TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK II.

 Elnöklők: Papp Árpád – Beretka Katinka

13:00–13:15 Ágyas Réka
VALÓbAN FELELELőS VÁLLALATOK – „EMbERbARÁT VÁLLALATOK” 
MAGYARORSZÁGI PÉLDÁKON KERESZTüL 

13:15–13:30 Dujmovics Ferenc
ELÉGEDETTSÉGI VIZSGÁLAT A VAJDASÁGI KLINIKAI KÖZPONT DOLGOZÓI-
NAK KÖRÉbEN

13:30–13:45 Stojić Karanović Edit – Imamović Enisa
KORSZERű REGIONÁLIS EGYüTTMűKÖDÉSI FORMÁK SZERbIA ÉS MAGYAR-
ORSZÁG RÉSZVÉTELÉVEL

13:45–14:00 Szügyi Éva
SZERbIA RÉGIÓI 

14:00–14:15 Kovács Sárkány Hajnalka – Kovács Vilmos
A SZERbIAI ÉLELMISZER-bIZTONSÁG ÉS MINőSÉGüGY HELYZETE 2013-bAN

14:15–14:30 Kávészünet 

 Elnöklők: Ágyas Réka – Szügyi Éva

14:30–14:45 Major Gyöngyi
A JÓLÉTI ÁLLAM ÚJ PARADIGMÁJA 

14:45–15:00 Beretka Katinka
KISEbbSÉGVÉDELEM VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY NORMATíV 
HATÁSKÖREINEK TüKRÉbEN 

15:00–15:15 Dudás Attila
A TRUST TÉRHÓDíTÁSA AZ EURÓPAI JOGbAN 

15:15–15:30 Pap Tibor – Léphaft Áron
A NEMZETI TANÁCSOK INTÉZMÉNYÉNEK A bEÁGYAZÓDÁSA A SZERbIAI 
POLITIKAI RENDSZERbE 
(A kisebbségpolitika szerepe a képviseleten alapuló demokratikus 
intézményrendszerben a Vajdaság példáján bemutatva)

15:30–15:45 Rózsa Rita
SZERbIA ELSő LÉPÉSEI AZ EU FELÉ

 n TERMÉSZETTUDOMÁNYOK ÉS MŰSZAKI TUDOMÁNYOK

 Elnöklők: Horák Rita – Czékus Géza 

13:00–13:15 Pósa Mihály
AZ ETILIDÉN-OxOEPESAVSZÁRMAZÉK-ANION MICELLÁK AGGREGÁCIÓS 
SZÁMÁNAK A MEGHATÁROZÁSA 

TUDÁS ÉS RÉGIÓ

P r o g r a m
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13:15–13:30 Purnhauser László – Kapás Mariann – Tar Melinda – Szőke Anita – Pauk János  
 – Lantos Csaba – Fu Daolin – Wu Jiajie – Csősz Lászlóné

bÚZA NEMESíTÉSE ROZSDAREZISZTENCIÁRA MOLEKULÁRIS MARKEREK 
FELHASZNÁLÁSÁVAL 

13:30–13:45 Takács Márta
NAGY ADATHALMAZOK ELEMZÉSE LÁGY SZÁMíTÁSI MÓDSZEREKKEL 

13:45–14:00 Gogolák László
KIÁLLíTÁSI CÉLOKRA SZÁNT MECHATRONIKAI ESZKÖZÖK FEJLESZTÉSE 

14:00–14:15 Kávészünet 

 Elnöklők: Gogolák László – Zaj András

14:15–14:30 Lendák Imre – Farkas Károly
KÖZÖSSÉGI ÉRZÉKELÉS SZIMULÁCIÓJÁT SEGíTő ESZKÖZÖK ELEMZÉSE

14:30–14:45 Lovra Éva
TIPOLÓGIAI PÁRHUZAM – bUDAPEST/bÉCS/PRÁGA 
(Városszerkezet minta kialakulása a műszaki fejlődés hatására) 

14:45–15:00 Simon János
AZ IoT ALKALMAZÁSI TERüLETEI 

15:00–15:15 Lengyel László – Rúzsa Szabina
LEGELTETÉSES SZARVASMARHATARTÁS GYAKORLATA ÉS LEHETőSÉGEI EGY PADÉ 
MELLETTI SZIKES-PUSZTÁN

15:15–15:30 Péics Hajnalka – Rozsnyik Andrea
FOLYTONOS IDEJű KÉSLELTETETT DIFFERENCIAEGYENLET-RENDSZEREK 
ASZIMPTOTIKUS VISELKEDÉSE

15:30–15:45 Koós László – Szedlák Otília
OPTIMÁLIS TERMELÉSI PROGRAM MEGHATÁROZÁSA DÖNTÉSTÁMOGATÓ 
MATEMATIKAI MODELLEK HASZNÁLATÁVAL

15:45–16:00 Zélity Attila
A DARUK SZERKEZETI ELEMEINEK FÁRADÁSI ANALíZISE

16:00–16:15 Esztelecki Péter – Kőrösi Gábor
TEHETSÉGGONDOZÁS AZ INFORMATIKÁbAN

16:00–16:30 A konferencia kiértékelése és bezárása – Moderátor: Horváth Futó Hargita

TUDÁS ÉS RÉGIÓ

P r o g r a m
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ELőSZÓ HELYETT

n

A Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács idei konferenciájára, amelyet április 25-én tartottak a Magyar 
Tannyelvű Tanítóképző Karon Szabadkán, több mint 70 előadást jelentettek be a tudományos kutatás-
sal foglalkozó vajdasági tudósok. A munka öt szekcióban folyt. A konferencián a vajdasági és külföldi 
előadók mellett részt vettek a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki 
bizottsága és az MTA Szegedi Akadémiai bizottságának képviselői is. A résztvevők a tanácskozás végén 
zárónyilatkozat formájában foglalták össze és értékelték a hazai magyar felsőoktatás és tudományosság 
jelenlegi helyzetét.

TUDÓSTALÁLKOZÓ 2015 

Zárónyilatkozat

1. A Tudóstalálkozó 2015 c. konferenciára bejelentett több mint 70 előadás a vajdasági magyar 
tudományosság jelenlegi állapotának egyféle metszetét adja. Tükrözi a kutatási területeknek, a 
tudományos diszciplínáknak, a humán erőforrásnak, a junior és senior kutatók eloszlási erővi-
szonyainak, az intézményes háttérnek az arányait, hiányosságait és megoldatlanságait is.

2. A Tudóstalálkozó 2015 fontosnak tartja egy átláthatóbb felsőoktatási-tudományos helyzet-
kép kialakítását Vajdaságban, ezért támogatja egy internetes adatbázis és portál létrehozását a 
Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács honlapján (www.vmat.rs). Az anyag gyűjtése elkezdődött. 
Az MTA külső vajdasági köztesületi tagságának adatbázisa szolgál alapul. A személyes szakmai 
bibliográfiákhoz linkek csatolhatók (MTMT, tanszéki weblapok, KNR – Karton naučnih radnika, 
Linked, researchgate.net, academia.edu, Google Scholar stb.)

3. A vajdasági magyar tudományosság hatékonyságának növelése érdekében a dezorganizált civil 
szféra és a már meglévő, állami tudományos és felsőoktatási intézmények tevékenységének 
összehangolására, valamint – ahol az lehetséges és indokolt – a civil szféra államivá fejlesztésére 
van szükség. A Tudóstalálkozó 2015 kezdeményezi a jobb szervezettségi szint, együttműködési 
stratégia és hatékonyabb kommunikáció kialakítását a VMAT segítségével.

4. A Tudóstalálkozó 2015 szükségesnek tartja egy új felsőoktatásfejlesztési-kutatási stratégia mielőb-
bi kidolgozását, a regionális fejlesztési elképzelések, prioritások, forrásstruktúra meghatározá-
sát, a vajdasági magyar egyetemi káderállomány fejlesztési, és tudományos utánpótlási tervének 
meghatározását a VMAT koordinálásával, az MTA külső köztestületi tagságának bevonásával.

5. A Tudóstalálkozó 2015 sürgeti és támogatja új, magyar tannyelvű, Szerbiában akkreditált alap-
szakok beindítását, a magyar tannyelvű mesterképzési paletta bővítését és doktori iskolák indí-
tását, hiszen elsősorban a hazai egyetemi képzés biztosítja fiataljaink itthon maradását.

6. Külön feladat a szerb nyelv hatékonyabb elsajátításának biztosítása az iskolarendszerben.



14

7. A Tudóstalálkozó 2015 szükségesnek tartja új felsőoktatási intézmények (Szabadkai Egyetem) 
és kutatóintézetek létrehozását. Követeli a vajdasági magyar tudományos-felsőoktatási szférának 
a tervezésben, kidolgozási folyamatban, döntéshozatalban való tényleges részvételét, ami eddig 
– megengedhetetlen módon – elmaradt. A fenti stratégia kidolgozását a Tudóstalálkozó 2015 
résztvevői magukra vállalják, egyúttal kérik az illetékes politikai testületeket, hogy a Tudóstalál-
kozó 2015 szakmai kompetenciáit tudomásul véve tekintsék azt egyenrangú partnernek közös, 
jól felfogott jövőnk érdekében. 

8. A Tudóstalálkozó 2015 résztvevői a vajdasági magyar felsőoktatás és tudományosság érdek-
képviseletét a Magyar Nemzeti Tanács bizottságaiban elégtelennek tekintik és haladéktalanul 
kezdeményezik ennek orvoslását. Állami felsőoktatási intézményeink vezetőinek (1. ÚE, MTTK 
– Szabadka, 2. ÚE, bTK, Magyar Tanszék – Újvidék, 3. bE, Filológiai Kar, Magyar Tanszék – 
belgrád, 4. Műszaki Szakfőiskola, Szabadka, 5. ÚE, Művészeti Akadémia, színitagozat, Újvidék), 
valamint civil tudományos és felsőoktatási szevezeteinknek a legitim képviselete megkerülhetetlen 
a további tevékenység során, hogy valós képet kapjunk értékeinkről, lehetőségeinkről, jövőnk-
ről. A Magyar Nemzeti Tanács testületeiben a vajdasági magyar felsőoktatás és tudományosság 
mielőbb meg kell, hogy kapja méltó helyét. 

 Szabadka, 2015. 4. 25. Tudóstalálkozó 2015

n

Dr. Hódi Sándor:

TUDÓSTALÁLKOZÓ 2015 – ZÁRÓNYILATKOZATHOZ

A Tudóstalálkozó 2015 Zárónyilatkozata kiváló, a legfontosabb konstruktív javaslatokat tartalmazza. 
A közös eszmecserét azonban, ahogy a Szervezők írják, folytatnunk kell, mert nem babra megy a játék, 
amikor „a vajdasági magyar tudományosság hatékonyságának növelése érdekében” szót emelünk, valójá-
ban a jövőre irányuló, társadalomformáló (politikai) alapeszmék ütközésének vagyunk részesei. 

Ez a küzdelem körülöttünk egy ideje zajlik, melynek folyományaként az értelmiség társadalmi szerep-
vesztése a térségben gyakorlatilag már mindenütt végbement, amennyiben a rendszerváltozással mindenütt 
a szellemi középszer került előtérbe, amely szemmel láthatóan képtelen a felmerülő társadalmi, gazdasági, 
politikai, kulturális problémákkal megküzdeni. A szellemi középszerre alapozó politikai hatalom az értel-
miségre mint „felesleges tehertételre” tekint, mert úgy látja, hogy egy szabad értelmiségi réteg kialakulása 
útjában van a privatizációnak nevezett szabad rablásnak és a társadalom kifosztásának, amit a politikai 
elit nem átall ma „a demokrácia győzelmének” nevezni.

Dióhéjban itt csak ennyit arról a szellemi és politikai térről (és küzdelemről), amelyben a képzett 
fiatalok százai, ezrei keresik a helyüket, jövőjüket a társadalom lecsúszott többségével együtt. Ezeket 
a megkerülhetetlen politikai háttértörténéseket itt tovább nem részletezem, a kérdés iránt érdeklődők 
szíves figyelmébe ajánlom azokat az elemzéseket, amelyekben az értelmiség társadalmi szerepvesztésével 
kapcsolatos problémák valamelyest részletesebb kifejtésre kerülnek. Lásd.: A középszer uralma, avagy az 
értelmiség árulása és bukása. http://hodisandor.com/tanulmanyok; A magyar értelmiség bukása, avagy a 
szabadságszerető ember tízparancsolata. http://hodisandor.com/tanulmanyok

Ettől függetlenül „A Tudóstalálkozó 2015” célkitűzése, amely a VMAT segítségével a vajdasági magyar 
tudományosság hatékonyságának növelése érdekében kezdeményezi a dezorganizált civil szféra és a már 
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meglévő, állami tudományos és felsőoktatási intézmények tevékenységének összehangolását, vélhetően 
nemcsak a fiatal tudósjelöltek, hanem az erősen fogyatkozó, elöregedő, jövőjében elbizonytalanodó közös-
ségünk egésze részéről támogatásra talál. 

Természetesen a Széchenyi Stratégiai Intézet (Társaság) messzemenően támogatja a jelenleginél 
jobb szervezettségi szintű együttműködési stratégia kialakítását az MNT-vel és a pártokkal, beleértve egy 
hatékonyabb kommunikáció kialakítását Vajdaságban. Az elmúlt 25 évben – a társadalmi önszerveződés 
kezdeti lendülete után – talán ez, mármint «A Tudóstalálkozó 2015», illetve a VMAT kezdeményezése 
szellemi téren az egyik legelőremutatóbb fejlemény kisebbségi társadalmunkban.

Dr. Hódi Sándor
Széchenyi Stratégiai Társaság, Ada
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A hangfelvétel-készítés technológiájának kidolgozásáig a beszédnek csak az írásos formá-
ban történő rögzítése bizonyult megvalósíthatónak. A maguk hangzósságában megragadott 
megnyilatkozások pedig immár a feltartóztathatatlanul zajló diskurzus részeivé válnak. Ez 
a folyamat alapvetően intertextuális jellegű, miközben különböző írásos és auditív megnyi-
latkozás-típusokat egyaránt magába foglal. A diskurzust a nyelvi közlések írásba foglalása 
és a hangfelvétel-készítés megszakíthatja, de nem rögzítheti.

A különböző területekhez tartozó beszédmódok egyaránt kitüntetett szerepkörrel ruház-
zák fel az emberi hangot. A közvetített hang ugyanis eredetére nézve szolgál bizonyságul. 
Felhangzása kiváltójára, hangadóra enged következtetni. Mivel a hang eredete a technikai 
közvetítettség révén láthatatlan marad, a hang kísértetiessé válik, az általa tanúsított bizo-
nyosság pedig szükségszerűen problematizálódik.
Kulcsszavak: hangfelvétel, hangzóanyag, diskurzus, bizonyosság

n

Úgy tűnhet, hogy az eredeti diskurzusfolyamból, avagy kommunikációs szituativitásából kiragadott, 
leírt, avagy a későbbiek folyamán kinyomtatott jelsorozat, vagyis ismételten csak két dimenzióban megje-
lenő, síkszerű nyomtatvány (HAYLES 2004: 157) önmagában, tehát olvasótól és olvasástól függetlenül is 
szövegként működik, illetve a potencialitást hangsúlyozva: működhet.

Walter J. Ong A szöveg mint interpretáció című tanulmányában fel is teszi a kérdést: „Mikor számít 
valamely szöveg megnyilatkozásnak? Mikor »mond« a lejegyzett mű valamit?” (ONG 1998). Válasza a 
lejegyzett szöveg létmódját a befogadással, a jelentéseket folyamatosan megképző (értő) olvasással és 
az annak keretét alkotó diskurzív beágyazottsággal, illetve ismételten, nemcsak a verbális diskurzusra 
összpontosítva, kommunikatív szituativitással kapcsolja össze. Koncepciójában a jelentések kidolgozása 
az olvasók és a szövegek, valamint egyéb, le nem írt megnyilatkozások közötti folyamatos, meghatározó 
temporális vonatkozású interakciók függvényévé válik.

A többes szám iménti használatát az intertextualitásnak a szöveg meghatározó jellemvonásaként való 
megközelítési módja indokolja. Ongnak a különböző megnyilatkozás-típusokat egyaránt magában foglaló, 
általános diskurzuselmélete szerint ugyanis „minden szöveg – azon szükségletből adódóan, hogy megnyi-
latkozásként létezzen – része valamilyen diskurzusnak, méghozzá […] minden szöveg olyan diskurzus-
nak része, mely nemcsak az orális diskurzust vonja be itt-ott, hanem egyre-másra egyéb szövegeket is. A 
szövegek lényegileg intertextuálisak” (ONG 1998).

A lejegyzés gesztusa a verbális megnyilatkozást kiragadja megszületésének abból a nem csupán nyelvi 
elemeket integráló eredeti kommunikációs szituációjából, amely a térbeli jellemvonások, a szükségszerű 
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percepciós és nem csupán szemantikai behatároltságok által meghatározott és időben kibomló diskurzus 
éltető közege. Miként Ong fogalmaz: „Amennyiben a szöveg statikus, rögzített, »kívülálló«, nem megnyi-
latkozásnak, hanem vizuális konstrukciónak számít” (ONG 1998).

Ong a nyelv koncepciója szerinti eredendő és nélkülözhetetlen szóbeliségével, azaz artikulált, a szubsz-
tancia efemer jellegét hangsúlyozandó: felhangzó és hallható (auditív) szóbeliségével kapcsolatban teszi 
a következő releváns megállapításokat: „Ahhoz, hogy értelme legyen, az írott szövegnek minden esetben 
kapcsolódnia kell valamiképpen, közvetlen vagy közvetett módon a hangok világához, a nyelv természe-
tes közegéhez. Egy szöveg »olvasása« együtt jár annak hanggá alakításával – ténylegesen vagy a képzele-
tünkben –, akár lassan, szótagról szótagra olvasunk, akár csak átfutunk egy szöveget, amint az gyakori a 
fejlett technológiájú kultúrákban. Az írás sohasem függetlenítheti magát a szóbeliségtől” (ONG 2010: 15).

Kimondhatatlanul hosszú ideig a beszédnek csak a vizuális, majd pedig – ami nem mindig egy és 
ugyanaz – írásos-grafematikus formá(k)ban történő rögzítése bizonyult megvalósíthatónak. Nem függet-
lenül természetesen az adott kommunikációtörténeti korszakok technikai meghatározottságaitól, hiszen 
azt kell látnunk, mármint technikát és részben technológiát magában az írásban, illetve a legkülönbözőbb 
írásformákban és -típusokban egyaránt. Friedrich Kittler érvelése szerint magától értetődő, hogy mindig 
is létezett technikai médium, a jelek akusztikus vagy vizuális formában történő küldése ugyanis önmagá-
ban is technikai jellegű (KITTLER, internetes forrás).

Maurizio Ferraris a maga markáns másodlagosszóbeliség- és egyáltalán: szóbeliség-kritikájában a 
nyelvnek az Ong által is alapvetőként értelmezett auditív természetét vitatja el (FERRARIS 2008: 96–142). 
Derrida írásfilozófiájában, a Grammatológiában pedig a hangzóanyagnak a látszólag csupán származé-
kos funkciót betöltő írással szembeni ilyetén, az ongi diskurzusban is manifesztálódó, történeti és főleg 
logikai elsőbbségét „az általában vett lét mint jelenlét történeti meghatározottságával” (DERRIDA 1991: 
33) eggyéolvadó fonocentrizmusként határozza meg. A fonocentrizmus, ami egyúttal logocentrizmus is 
– miként Derrida fogalmaz – „abszolút közelisége hangnak és létnek, a lét hangjának és a lét értelmének, 
a jelentés hangjának és a jelentés eszmeiségének” (DERRIDA 1991: 32–33).

A jelentéssel nem, azt azonban potencialitásként magában hordozó szöveg – olvasható az Ongtól 
származó megállapítás – „kizárólag élő személy elméjében létező és működő kód által tehető megnyi-
latkozássá. Ha a megfelelő kódot ismerő személy átfutja a vizuális struktúrát, és – hangosan vagy képze-
letben, közvetve vagy közvetlenül – hangok temporális szekvenciájává konvertálja – azaz ha a szöveget 
valaki elolvassa –, csakis akkor válik a szöveg megnyilatkozássá, s csakis abban az esetben folytatódik a 
felfüggesztett diskurzus, vele együtt pedig a verbalizált jelentés. A szövegek csak annyiban bírnak jelen-
téssel, amennyiben extratextuális elemekké alakítódnak át” (ONG 1998). Ellenkező esetben a lejegyzett 
szavak úgy működnek, mint az alább meghatározott krematóriumok (DEÁK 1968: 84).

A leírás vizuális konstrukciót hoz létre. Ez a konstrukció a diskurzus megfelelő nyelvi szeletét konver-
tálja át auditívból vizuális médiumba, stabil képi struktúrát alkotva, az olvasástól függetlenül vagy annak 
híján azonban nem része a diskurzusnak, hovatovább annak átmeneti felfüggesztését, de nem rögzítését 
jelenti. Miként Ong fogalmaz: „A diskurzust »rögzíteni« […] semmiféle módon nem lehet, még írással 
vagy nyomtatással sem. A szöveg minden bizonnyal elválasztja a megnyilatkozást szerzőjétől, aki, ha 
egyszer leírta szövegét, akár halott is lehet. Az írás ebben az értelemben autonóm diskurzust teremt. Ám 
a megnyilatkozás szerzőjétől történő eltávolítása nem jelenti a megnyilatkozás diskurzusból történő eltá-
volítását” (ONG 1998).

A diskurzus rögzíthetetlenségének fentebb idézett ongi tételét példázza Samuel beckett Az utolsó 
tekercs című, 1958-as drámája. A műben a főszereplő, a vénember Krapp évekkel, sőt, évtizedekkel korábbi 
monológjait tartalmazó magnetofontekercsek között kutat „egy régi lajstromos könyv” (bECKETT 1970: 
142) segítségével.
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A dráma idejéhez képest egy körülbelül harminc évvel korábban rögzített hangfelvételt hallgat meg ala- 
posan, többszöri szünetek, töprengések közbeiktatásával Krapp (a vénember Krapp). Közben egy-egy rész-
letet többször is lejátszik, meghallgat, értelmez, vagyis beleteker a felvételbe, megváltoztatva ezzel a beszéd-
szekvenciáknak a felvétel elkészítésekor rögzített sorrendjét. Ezáltal multilineáris formákkal gazdagodik 
a beszédprodukciót rögzítő hangszalag fonikus képe a különböző lejátszási módok következtében. Ennek 
megfelelően kell kiegészíteni az auditív természetű nyelvi jelölő linearitására vonatkozó saussure-i tételt.

A beszédhangok mint jelölők valóban rendelkeznek kiterjedéssel, és „ez a kiterjedés – Saussure érve-
lése szerint – csak egy dimenzióban mérhető” (SAUSSURE 1997: 94), ez pedig egy vonal. Csakhogy a 
rögzített beszédprodukciónak az időtől kölcsönzött egydimenziós kiterjedését a rögzítés és az újrajátszás 
különböző módozatainak következtében jelentkező, eltérő irányokba mutató temporális vonaltípusok 
keresztezik, teszik bonyolulttá, vagyis multilineáris formákkal gazdagítják. Saussure értelmezése szerint 
„[a]z akusztikai jelölőknek […] csak az idő vonala áll rendelkezésükre; elemeik egymás után jelennek 
meg; láncot alkotnak” (SAUSSURE 1997: 94–95). A temporális láncba rendeződő akusztikai jelölők 
hangzóanyagként való rögzítése által lehetőség nyílik arra, hogy a hangszalagon tárolt beszédprodukciót 
különböző módokon keltsük életre, miként azt Krapp teszi beckett drámájában. Lauri Sommer a hang-
környezet sebességének, hangzásának és tartalmának a megválasztását „az ember alapvető joga[ként]” 
(SOMMER 2010: 22) határozza meg.

A beckett-drámában a nagyjából három évtizeddel korábbi, fentebb említett hangfelvétel egy részlete 
egy még régebbi, körülbelül tíz-tizenkét évvel korábban rögzített, szintén Krapptól (az ifjúkori Krapptól) 
származó monológot tematizál. A dráma ily módon különböző időkben keletkezett nyelvi megnyilatko-
zásokat von be saját diskurzusába, azokat aktualizálja, miközben közülük egyet, a harminc évvel korábbit 
nemcsak elképzelhetővé, hanem delinearizálva, illetve pontosabban fogalmazva: multilineáris formákkal 
gazdagítva közvetlenül hallhatóvá is tesz.

A műben megjelenő magnetofontekercsek nem magát a diskurzust rögzítik, az ugyanis feltartóztat-
hatatlanul zajlik, hanem csupán egy-egy verbális megnyilatkozást.

Ongnak az írás működésmódjára vonatkozó, fentebb idézett meglátásai a verbális kommunikáció 
céljait szolgáló, tehát jelentéssel teli hangzóanyag rögzíthetőségének kérdésköréhez idomíthatók. Ennek 
megfelelően jegyezhetjük meg, hogy a hangfelvétel, avagy egy-egy hangfelvétel szintén elválasztja a 
megnyilatkozást annak létrehozójától, a beckett-dráma példájánál maradva Krapptól, aki mellesleg a 
megnyilatkozások létrehozója és rögzítője is egy személyben. A beszéd felvételezése ebben az értelemben, 
miként az írás is, – Ongot idézve – „autonóm diskurzust teremt” (ONG 1998). Ám a megnyilatkozásnak, 
a beszédszekvenciának a létrehozójától „történő eltávolítása nem jelenti [nem jelentheti] a megnyilatko-
zás diskurzusból történő eltávolítását” (ONG 1998).

„Mily remek / krematórium / az emberi szó!” (DEÁK 1968: 84) – olvasható más összefüggésben Deák 
Ferenc Áfonyák című 1968-as drámájában. S miként láthatjuk, a leírt vagy pedig a maga fonikus jellegé-
ben rögzített szó is az: krematórium.

„Diskurzuson, tranzakcionális beágyazáson kívül megnyilatkozás nem létezhet” (ONG 1998) – idéz-
hető ismét Ong. A beszéd felvételezése az íráshoz hasonlóan „csak megszakíthatja a diskurzust, időben és 
térben pedig a végtelenségig nyújthatja a megnyilatkozást. »Rögzíteni« ellenben nem »rögzítheti«” (ONG 
1998). A nem vizuális struktúrák által, hanem hangzó formájukban rögzített élőnyelvi megnyilatkozások 
válnak – miként azt a beckett-mű is példázza – részeivé később a diskurzusnak. Arról nem is beszélve – 
arról nem is írva –, hogy a beckett-dráma jelen idejében Krapp (a vénember Krapp) egy hatalmas szótárt 
hív segítségül egy idegen, a tekercs lejátszása közben felhangzó szó pontosabb értelmezéséhez.

A különböző típusú megnyilatkozásokat egyaránt integráló diskurzusnak még az írás, a lejegyzés – vagy 
miként azt a fentebb értelmezett beckett-dráma példázza: a hangfelvétel-készítés – révén sem rögzíthető 
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jellege kapcsán érdemes idézni Farkas Péter Gólem című internetes regényesszéjének alábbi gondolatait: 
„Az írás folyamatában van valami végtelen. Még ha minden éjszaka megszakad is, egyetlen szövegfolyam” 
(FARKAS 1997–2005; FARKAS 2004: 132).

A különböző területekhez tartozó és egyben más-más hang-felfogással operáló beszédmódok egyaránt 
kitüntetett szerepkörrel ruházzák fel az emberi hangot, annak tagolatlan és tagolt formájában is. A hang 
fenomenológiájának ilyetén diskurzív relevanciája a tünékeny természetű jelenség technikai közvetítettsé-
ge és a létrehozójától való más típusú elválasztottsága szempontjából is megnyilvánul. A közvetített hang 
ugyanis eredetére nézve szolgál bizonyságul. Felhangzása kiváltójára, hangadóra enged következtetni, azt 
előfeltételezi. Mivel a hang eredete a technikai közvetítettség révén láthatatlan marad, a hang kísértetiessé 
válik, az általa tanúsított bizonyosság pedig szükségszerűen problematizálódik.

A telekommunikáció különböző módozatai iránt élénken érdeklődő Philip K. Dicknek Az utolsó 
szimulákrum című regénye a helyettesített szubjektumok szövevényes – és mondani sem kell: tarthatat-
lan – hálózatában játszódik. Ebben a bonyolult és képlékeny, folyamatosan változó viszonyrendszerben 
hangzik el a következő, a hang tradicionálisan eredetet (valós, látható eredetet) bizonyító erejét példá-
zó mondat: „Hallom magát, valóságos kell hogy legyen” (DICK 2013: 184). Amennyiben pedig a hang 
valóban a (jelen)lét és az individuális élet(ben lét) bizonysáágul szolgál (DERRIDA 1991: 43), annyiban 
valóban „[a] hangon múlik minden” (DICK 2003: 201) – miként az a szerzőnek Az ember a Fellegvárban 
című művében a verbális kommunikáció szupraszegmentális dimenziójának fontosságát hangsúlyozó 
összefüggésében olvasható.

A hang még közvetített formájában is bizonyosságként szolgál, hiszen az individuális emberi hang 
csupán korlátozott mértékben utánozható. A hangot – miként Jean-Louis baudry fogalmaz – „a legnehe-
zebb reprodukálni. Mivel nehéz szimulálni, nem működik úgy, mint a kép, a látvány; a hallást a látással 
ellentétben nem lehet becsapni” (bAUDRY 1999).

A közvetített hang szakrális dimenzióval gazdagodó jellege szolgál magyarázattal arra, hogy miért 
jelenik meg a Philip K. Dickhez hasonló módon cyberpunk íróként számon tartott, a telekommunikáci-
ót és a számítógépes kultúrát előszeretettel tematizáló William Gibson Neurománc című regényében az a 
megállapítás, mely szerint „[h]allani annyi, mint engedelmeskedni” (GIbSON 1992: 83).

H. G. Wells A láthatatlan ember című regényében a címszereplő, amikor áttetszővé, vagyis láthatat-
lanná válik, a testi interakciókat leszámítva egyedül a hangja, továbbá az általa keltett zajok, zörejek által 
érzékelhető. Az ő esetében a hang valóban a lét(ezés)ének végső bizonyítéka, jele. A Láthatatlan Embert 
a Wells-szöveg emiatt is említi, nevezi meg gyakran „csupán” hangként, a Hangként (WELLS 1986: 53, 
59–62, 73, 82–84, 92, 106–109, 188). „A hang tulajdonos[ának]” (WELLS 1986: 57, 109) helyébe maga a 
hang lép; a „légüres térből” (WELLS 1986: 52), a semmiből (WELLS 1986: 65) érkező Hang. A láthatatlan 
beszélő meghatározhatatlan pozíciójából és hangjának kísértetiességéből kifolyólag különleges hatalom 
birtokosának tűnik. A Wells-regény átlátszó-láthatatlan címszereplője ennek megfelelően a hangra, saját 
hangjára szeretné alapozni a „Rettegés Uralmát” (WELLS 1986: 171).

Amennyiben az individuális hang – miként azt baudry fentebb idézett tétele nyomatékosítja – nehezen 
és csupán korlátozott mértékben szimulálható, utánozhatatlan eredetisége tárolt változatában is megma-
rad, és minduntalan aktualizálható. Ez teszi lehetővé, hogy Lauri Sommer az általa „a diktafonnal megva-
lósítható misztikus önszemlélet[ként]” (SOMMER 2010: 17) meghatározott diktafonsámánizmusában 
poétikus hangnemben a világmindenséget rögzített és az Isten által bármikor életre kelthető, hallatható 
hangok végtelenjeként írja le: „Lemezek vagyunk, melyek minden irányban forognak az isteni turntablism 
körhintáján, miközben élő anyagból készült tűk és lézersugarak énekelnek át rajtunk. És miért ne lehetne 
a világ is éktelenül nagy halom lemez Isten lemeztartójában, amelyet egy kis ködfolton tart a kozmosz 
lemezjátszója mellett” (SOMMER 2010: 22).
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A tanulmány a perui Mario Vargas Llosa 1962-ben megjelent A város és a kutyák című 
regényét elemzi térpoétikai szempontból. A regény 1971-ben jelent meg magyar fordításban. 
Az egyén és a hatalom harcát megjelenítő, egyetemes problémákat felvető regény helyszíne 
a limai Leoncio Prado Katonai Kollégium, a tizenéves fiúk, a „kutyák” nevelésének „szoci-
alizációs” tere, brutális beavatás-rítusok, megalázások helyszíne. A kinti „városi” világ és a 
benti, a „kutyák” társadalma egymásra vetítődik a szövegben. A mű a magyar olvasó számára 
Krleža, valamint Ottlik és Musil regényvilágát idézi.
Kulcsszavak: iskola-narratíva, iskolai megalázás-regény, térpoétikai és intertextuális aspek-

tusok, beavatás-rítusok, a térfelek szimbolikája.

n

Szövegtöredékek szövevényében
Mario Vargas Llosa perui író 1962-ben publikálta La Ciudad y los perros című regényét, amelynek 

magyar fordítása A város és a kutyák címmel 1971-ben jelent meg (Gulyás András munkája). A regény 
helyszíne egy limai katonai középiskola, amelyben a nevelés két fontos eszköze az erőszak és a megaláztatás. 
A kötet mottója Jean-Paul Sartre Dumas drámájának átdolgozását, a Kean, a színészt idézi. A mottóval a 
szerző utal a két mű karaktereinek sajátos morális tartására (OVIEDO 1993: 86). A kollégium épületének 
attribútumaival (széljárta, hideg termek, a mosdókban fegyülemlett bűz, szürke, nedvesség marta falak, 
kopott kerítés) a narrátor a szövegkezdetben nem egy meleg, gyermekcentrikus nevelőintézetet idéz fel. 
Az iskola diákjai Peru különböző helységeiből, etnikai csoportokból származnak, családi, társadalmi pozí-
cióik eltérőek: Cava a hegyekből jött, Ricardo Arana, a Rabszolga vidéken nőtt fel, a Poéta Alberto Lima 
egyik előkelő negyedében, Jaguár pedig a limai szegénynegyedben él, az alvilágban nőtt fel... A narrátor 
társadalmi tablókat sorakoztat fel, beleláttat a diákok családjainak életébe. Llosa elbeszéléstechnikájára a 
„közlekedőedény-módszer” alkalmazása jellemző: „egy elbeszélői egységen belül különböző térben és/
vagy időben történő, továbbá eltérő jellegű epizódokat oly módon asszociálni, hogy minden egyes epizód 
sajátos töltése és hangulata átáramoljon a másikba, kölcsönösen feltárják, megvilágítsák egymást, azért, 
hogy az élmény ebből a tarka szövevényből fakadjon” (LLOSA 1969: 36). 

A Leoncio Prado Katonai Kollégium terére az iskola-narratívák szokásos elemei jellemzők: az épüle-
tek szürke magas fallal vannak körülvéve, a falon azonban mindig előbukkan egy kisebb-nagyobb rés 
is. Ottlik Géza Iskola a határon című regényében a bezártságot, a korlátozottságot az iskolát körülvevő 
fal, a kínai nagy fal metaforával leírt kilométer hosszú kőkerítés jelképezi. Ottlik regényében a fal elvá-
lasztja a vidám gyermekkort a boldogtalan kamaszkortól. Az építmény a fizikai-pszichikai határ egyik 

1 A tanulmány a Szerb Köztársaság Oktatási és Tudományügyi Minisztériuma 178017. számú projektumának keretében készült.
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összetevője: „Aki nem tud átmászni rajta, esélytelen. Aki át tud mászni rajta, esélyes lehet. Az átmászás 
az alávetettségből a függetlenségbe vezethet. A személytelentől a személyiséghez. A tömegtől az énhez” 
(POSZLER 2004: 35). Musil regényében, a Törless iskolaéveiben a fal felfelé vezeti a tekintetet, nem elzár, 
hanem kinyit, és elvisz valahová: „Az egyik világból a másikba. A nappaliból az éjszakai világba. A földi-
ből az égibe. A tapasztalaton inneniből a tapasztalaton túliba. Az immanensből a transzcendensbe. De a 
tövében tenyészik valami makacs, legyőzhetetlen élet. Ami a két világot összekötheti. Átvezethet-átnőhet 
egyikből a másikba. De közben minőséget is válthat. Természetesből kísértetiessé lehet” (POSZLER 2004: 
35). Alberto és a harmadéves kadétok, azaz a kutyák a mezőn körbemenve jutnak el az iskola hátsó falánál 
található réshez, ahol túloldalt a föld sima, és lábtörés nélkül is ki lehet ugrani. Medve Gábor a katonais-
kola kilométer hosszú magas kőfalán találja meg a menekülésre szolgáló rést az északi gyakorlótér felső 
részénél, közel az intézeti kis kórházépület kerítéséhez, ahol három-négy tégla ki volt esve, vagy ki volt 
verve a falból. Egy ködös októberi éjszakán tehetetlen nyomorúságában és magárahagyottságában Medve 
ezen a hasadékon keresztül szökik meg az iskolából. Miroslav Krleža Magyar királyi honvéd novellájában 
a fal az Oszrák–Magyar Monarchia bürokratikus rendszerének a metaforája, a csupa magas falon egyetlen 
rés van, ez a frontra nyílik. Az ottliki narrátor meg sem nevezi a várost, ahol a katonai alreáliskola talál-
ható, epizódokat idéz fel a városka történelméből, amiből a befogadó annyit tud meg, hogy a határszéli 
kisváros a függetlenség és a szabadságszeretet terepe. Vargas Llosa Ottlikkal és Musillal szemben nem a 
katonai nevelés lélektani vonatkozásaira koncentrál, hanem a fegyelmezésre, a fiúk megnyomorításának 
módjaira, s a fiúknak a várossal, Limával, azaz a külvilággal való kapcsolatára: „Kiderül, hogy a katonai 
vasfegyelemnél s az ezen belüli lázadozásnál (egészen a gyilkosságig) mennyivel fontosabb ez a külvilág, 
amit a katonáknak szolgálniuk kell. Jelen vannak ezek a motívumok Ottlik könyvében is, de Vargas Llosa a 
perui osztályviszonylatokat inkább érezteti, mint Ottlik a magyarországiakat. Pedig a kettő között meglepő 
azonosság mutatkozik: a két háború közötti Magyarország hasonló hierarchikus osztálytársadalom volt, 
s a »város« ugyanoly sivár, mint Peruban. Nem a tájak, nem a rasszok, nem is a lelkek fontosak, hanem a 
társadalom szerkezete s »rendje«” (KRISTÓ 1993: 866). A regény angol fordításának megjelenése kapcsán 
írt kritikájában ezzel szemben Harry Sylvester azt írja, hiába keressük a könyv borítóján a társadalmi 
jelentést és a társadalom elmarasztalását, mert, eltekintve az egyes iskolai tisztviselők burkolt kritikájától, 
Vargas kevésbé foglalkozik a társadalommal, inkább az egyén fejlődésére és átalakulására, valamint ennek 
a megvalósításának a rejtélyeire koncentrál, s rámutat, hogy a némaság, minden jelentős gesztus vagy 
esemény sokkal kifejezőbb, mint maga a történés. Ez különösen igaz az egyik legfontosabb alakra, Jaguár-
ra, aki erőszakos diák, az iskola számára ismeretlen, büntetett előélettel rendelkezik (SYLVESTER 1966). 

 Az iskola terét sokszor borítja sűrű köd, de a köd a felejtésre is utal, az emlékek ködösítésére. Ottlik és 
Musil regényében az iskolai történésekre, a főszereplők lelkivilágának rezdüléseire a külső világ reflektál. 
Az Iskolában az Én helyzetét az időjárási viszonyok, a nap és a köd váltakozása, a hozzájuk kapcsolható 
jelképes és érzelmi tartalmak mutatják. Október elején leereszkedik a perspektíva hiányát jelképező sűrű, 
kásás halmazállapotú köd, de amikor felcsillan a remény, megnyugszik a lélek, az ablakokon besüt a nap, és 
fénybe vonja a tárgyakat, személyeket. A köd ezután a civil világra, az emlékekre borul rá, Llosa művében 
viszont a köd az iskolai élet rossz emlékeit feledteti. A perspektíva hiányát, a bizonytalanságot és a várako-
zást jelenti a köd a tizenharmadik menet kiszolgáltatott horvát honvédei számára, akik a februári sárban, 
ködben és hóesésben várják a sürgönyt, amelyben parancsot kapnak az indulásra a harctérre, a halálba 
(HORVÁTH FUTÓ 2012: 192). A Törless iskolaéveiben a köd a szomorúságra és az érzékek zavarára, a 
természet, az égen világló mély lyuk pedig az ösztönök útvesztőire (GYÖRFFY 1996: 286) asszociál, a láto-
másokat generáló tájnarratíva összakapcsolódik a matematika és a kozmosz végtelenség-problematikájával. 

Az iskolai közegben játszódó regényekre a különféle bandák, egyletek szerveződése jellemző: a Pál 
utcai fiúk gittegylete, a Móricz-regény lutristái, Llosa regényében pedig a Kör, a titkos társaság, amelyet a 
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civil ruha levételét követő negyvennyolc órában alapítanak a kutyák, hogy megvédjék egymást az avatók-
tól, az idősebb évfolyam diákjaitól. 

A hierarchikus berendezésű tér lakóinak (katona)életét a szabályzat irányítja, a benne foglaltakat minden 
diáknak és tanárnak szóról szóra ismernie kell. A lét szabályozásának célja az individuum megtörése és 
átnevelése a katonaság igényeinek megfelelően, mert „a katonai szellemnek három egyszerű tényezője van, 
engedelmesség, munka, bátorság” (VARGAS LLOSA 2004: 57). Az iskola „a Perura és tágabb értelemben 
a latin-amerikai kontinensre jellemző megalázási rendszernek jelképes színtere. A szereplőket lélektani 
és erkölcsi szempontból a családi körből és az előző társadalmi közegből magukkal hozott megalázási 
tapasztalatok, előítéletek motiválják” (HARASZTI 1977: 14). Cavát a regény bevezetőjében elfogja a vágy, 
és azt kívánja, bárcsak ne lenne akarata, se képzelete, hogy mint egy gép, vakon hajtsa végre a tervet, s a 
megszokás döntsön helyette. Cava a katonaiskolai nevelés célját fogalmazza meg. A regény azért „megrá-
zó és szuggesztív erejű, mert bemutatja, hogy e nevelés eredményeképpen – mint Musil is látta már – a 
gyermekek lelkiismeretfurdalás nélkül átveszik az erőszak és a megaláztatás módszerét: a legszörnyűbb 
elnyomó gépezetnek is kiszolgálóivá válhatnak” (KÖPECZI‒PÓK 1968: 428). 

beavatási agorák, nemi sztereotípiák, a férfiasság kódjai
Az iskola szimbolikus tér, beavatási agora, amelyet az iskola történeti idejében megkövült hitek és 

filozófiák, rítusok és mítoszok tesznek járhatóvá (PERJÉS 2003: 12). A beavatás tereként is funkcionáló 
nevelési intézmény kiszakadást jelent a régi, megszokott környezetből, a diák próbákon, megpróbáltatá-
sokon esik át, az avatás során titkok tudójává válik, feltárul előtte a társadalmi hierarchia, a társadalmi 
különbségek sora és szexuális tapasztalatot is szereznek (ARATÓ 2001: 141‒142). A kadétok társadalmi és 
faji előítéletekkel érkeznek a katonaiskolába, csoportosulásuk, egymás tetteinek és jellemének értékelése 
ennek megfelelő, s ezek a tényezők befolyásolják egymás megalázásának a módját: „A város és a kutyákban 
a megalázás számtalan formában jut kifejezésre; mégis megállapítható, hogy ebben a regényben Vargas 
Llosa mindenekelőtt a megalázás közvetlen formáit teszi vizsgálat tárgyává, úgy, ahogyan azt a szereplők 
tudatosan átélik, elszenvedik, illetve gyakorolják” (HARASZTI 1977: 16‒17). A tisztek és a diákok által 
alkalmazott sanyargatások és megfélemlítő módszerek változatos formáival találkozhatunk a szövegben: 
a skála a cipőfűzők és zubbonyok ellopásán, az énekeltetésen és köpdösésen át a vizeletivásig és a komoly 
fizikai és szexuális bántalmazásig terjed. A kadétok a beavatás különféle fokozatain esnek át. Arnold van 
Gennep a beavatási modell három fokozatát különíti el: A beavatandót először eltávolítják a társadalmi 
valóságban elfoglalt kiinduló helyzetéből (az elkülönítés rítusa), majd egy köztes állapotban tartózkodik, 
amelyben különböző tabukat érint meg és dolgoz fel (marginális állapot), végül visszatér a társadalomba, 
s elfoglalja új helyét (az aggregáció állapota) mint beavatott (GENNEP 1909). A beavatás első fokozata 
az otthontól, az anyától való szeparációnak, a megszokott környezetből való kiszakadásnak felel meg. Az 
átmeneti állapot szakasza, az iskolában töltött periódus megpróbáltatásokból, kínzásokból, fizikai és lelki 
gyöngítésből, illetve a test megcsonkításából (fejborotválás a katonaiskolában) áll (PÉLEY 1995: 533). A 
beavatási rítus harmadik szakasza a diák hazatérése, a beavatottat visszafogadják a társadalomba. Amikor 
a limai katonaiskola kutyái kikerülnek az életbe, „közülük a legkülönb – társadalmi helyzetéből követke-
zőleg – kis senkivé lesz, s a többi is elfoglalja eleve megszabott helyét a társadalomban, a gazdagok jobbat, 
a szegényebbek rosszabbat – függetlenül attól, miként szerepeltek s mire képesek (KRISTÓ NAGY: 867), 
a bajtársiasság, a kiválóság, vagányság mit sem számít.

Mihály Ildikó az iskolai szertartásokat vizsgáló tanulmányában kiemeli, hogy az iskolai-kollégiu-
mi élet eseményei közül a közvélemény figyelmét felkeltő események közül a leggyakoribbak az újon-
nan érkezettek befogadásához kapcsolódó különféle, nemegyszer durva rítusok: „Az iskola ugyanis az 
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egyik legfontosabb szocializációs tér, itt találkozik az egyén először »igazi« csoporttal (gyerekek, tanárok, 
osztályfőnök közössége), amellyel hosszú távon együtt kell működnie, de alkalmazkodnia kell az iskola 
intézményesített keretéhez is. E célból az iskolában létezik egy legális és egy illegális beavatási struktúra. 
(A legális struktúrákat – értelemszerűen – az intézményvezetés dolgozza ki, jobbára a beavatás ünnepélyes 
jellegével. Az illegális struktúrák viszont ennek éppen az ellenkezőjére törekednek.) A két szférára tehát 
egymástól különböző beavatási formák és értékek jellemzőek, ezek mentén jönnek létre az ugyancsak 
eltérő avató- és avatandótípusok” (MIHÁLY 2010: 238‒239). A beavatásnak az egyén önazonosságának 
kialakításában jelentős a szerepe. Lakatos Gábor a szépirodalom és az informális beavatás kapcsolatát 
kutató tanulmányában Llosa regényét elemezve kiemeli, hogy a műben az erő és a hallgatás („falazás”) 
törvénye alapvető, a verekedések mindennaposak, az erő strukturálja és hierarchizálja a rendszert: „Itt 
is jelen van a domináns vezér karaktere, Jaguár alakjában, aki az egész évfolyam életét s viszonyait ural-
ja. A döntő konfliktus azonban elsősorban az évfolyamok között alakul ki. Az újoncok, a kutyák avatása 
rendkívül kegyetlen. Ennek következtében újfajta trend alakul ki: a frissen avatottak bosszút esküsznek 
az őket felavatók ellen. A kutyák, habár folyamatosan rendszabályozzák egymást is, erre a nemes bosszú-
ra készülnek. A csoporton belüli erőszak a rendszer stabilitását szolgálja. Rabszolga figurája azért fontos, 
mert a regény során számos utalás történik (például a gúnyneve) arra vonatkozólag, hogy fizikai gyen-
geségén kívül, azért került alárendelt helyzetbe társai közt, mert színes bőrű. Ezek szerint a csoportvi-
szonyok, -mozgások, így a beavatási szertartások egyik vezérmotívuma lehet a kisebbségi lét, a másság. 
Az intézményes rendszer és az informális közeg itt is egymástól függetlenül működnek. így mikor – a 
gyilkosságot felderítő nyomozás miatt ‒ a legális hatalomnak be kéne férkőznie a csoport életébe, hogy 
megismerje a viszonyokat, a lehetséges indítékokat, nem jár sikerrel” (LAKATOS 2013: 68‒69). A kato-
naiskola terében a sportpálya is az idősebb nemzedékek, a kutyákat beavató diákok elleni bosszú terepévé 
válik. A kollektív csapatsportokban elért sikerek főleg a feltörekvő és diktatórikus berendezkedésű orszá-
gokban fontosak a mindenkori politikai elitek számára (HADAS 2010: 119), az ezredes a fegyverforgatási 
gyakorlatokat és a sportversenyeket a nagykövet, a püspök, a miniszterek, tábornokok és más magas rangú 
vendég meghívásával szervezi meg. A negyedévesek ezt az alkalmat használják ki, hogy a kötélhúzásban, 
az ügyességi és futószámokban ügyességükkel, rátermettségükkel próbálják legyőzni, megszégyeníteni 
az ötödikes diákokat, de a verseny verekedésbe, káoszba fullad. A sportesemény is a nemzedékek közötti 
küzdelmet reprezentálja.

Thun Éva szerint az emberek kategóriákba és csoportba sorolásának egyik legfontosabb szempontja 
a nemek szerinti besorolás, viszont embertársaink vizsgálatánál és értékelésénél, elvárásaink megfogal-
mazásánál a nemi sztereotípiák mellett a faj, etnikum és társadalmi-gazdasági állás szerinti értékelés is 
fontos szerepet játszik. A szerzőnő tanulmányában felsorolja a nyugati típusú kultúrákban kialakult társa-
dalmi sztereotípiákat, többek között ilyen sztereotípia a férfi agresszivitás és a férfiak meghatározó szerepe 
a katonai és politikai körökben: „A társadalmi szerepek léte és érvényesülésük »erőszakossága« mindkét 
nemet korlátok közé szorítja és megakadályozza abban, hogy szabad és széleskörű választási lehetőségük 
legyen személyiségformálódásukat és életútjukat illetően. A sztereotípiák gátat szabnak a személyiségfej-
lődés, képességfejlődés és tulajdonságok sokszínűségének, változatosságának, így rövidre zárják a kriti-
kus gondolkodás és cselekvés lehetőségét” (THUN 1996: 404‒405). Az emberek anélkül, hogy pontosan 
tisztában lennének vele, létezésük során alkalmazkodnak a férfiassággal és nőiséggel kapcsolatos, adott 
helyen és időben érvényes elvárásokhoz. A férfi létezése történetileg mélyen ágyazódik a legfontosabb 
társadalmi intézmények – az állam, az oktatás, a vállalatok és a család – viszonylataiba, konstatálja Hadas 
Miklós A férfiasság kódjai című könyvében (HADAS 2010: 8, 14). A sztereotípiák és a férfiakkal kapcso-
latos elvárásrendszer erősen befolyásolja a katonaiskola kadétjainak a mindennapjait, a viselkedésüket, 
reakcióikat, létüket. A férfiasság kódjai beépültek, beleíródtak a szabályzatba is.
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A limai katonaiskolában minden diák a megalázás áldozatává válik, a személyiség fokozatos romlása 
megy végbe, akár elfogadják a szereplők a megalázást, akár nem: „jóllehet eltérő módon reagálnak rá, a 
megalázás folyamatának következményei alól, amelyekben a társadalom bevallott célkitűzései testesül-
nek meg, senki sem vonhatja ki magát. A kadétok a behódolás módszereként az erőszak legkülönbözőbb 
válfajait ismerik meg, és megtanulják, hogy a felnőttek, feljebbvalóik világa betartatja velük az általuk 
képviselt kaszt játékszabályait” (HARASZTI 1977: 19). 2010-ben Mario Vargas Llosának ítélték az irodalmi 
Nobel-díjat, a hivatalos indoklás szerint „a hatalmi struktúrák feltérképezéséért és az egyén ellenállásának, 
lázadásának és kudarcának erőteljes ábrázolásáért” érdemelte a kitüntetést. Legismertebb regényében is 
sikerült rámutatnia a hatalom és az egyén nagyon bonyolult viszonyára, a rend vagy a szabadság dilem-
májából eredő belső konfliktusokra, az egyéni lét határhelyzeteire és az individum bukásához, elember-
telenedéséhez vezető folyamat mozzanataira.
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n

THE SOUTH AMERICAN “ExAMPLES” OF HUMILIATION 
(Mario Vargas Llosa:  The Time of the Hero)

Hargita Horváth Futó 

The study analyses from space poetic aspect the Peruvian writer’s, Mario Vargas Llosa’s 
novel entitled The Time of the Hero, published in 1962. The novel appeared in Hungarian 
translation in 1971. The scene of the novel evoking the conflict between the individual and 
the authority, raising general problems, is the Leoncio Prado Military Academy in Lima, 
the socialization space of the teenage boys’, “the dogs’” upbringing, brutal initiation rites, 
humiliations. The exterior “urban” world and that of the inward, the “dogs’” society are 
projected onto each other in the text. The work evokes the novel world of Krleža, Ottlik 
and Musil for the Hungarian reader.
Keywords: school narrative, school humiliation novel, space poetical and intertextual 

aspects, initiation rites, the symbolic of the space arrangement
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n

A tanulmány a pálma-diskurzusra összpontosít néhány szöveg segítségével. Az ötletet 
Mándy Iván A pálma című novellájának („mándyjának”) újraolvasása adta, amely a hall(gat)
hatóság szempontja mellett a médiumközi olvasást is előhívja. A mostani vizsgálat néhány 
szöveget emel ki, elsősorban a régió irodalmának pálma-előfordulásait veszi szemügyre, ám 
kitekintésre is törekszik. A pálmához az idő, az áthelyeződés és az identitás kérdése kapcso-
lódik. Az értelmezés az elbeszélő és a pálma kommunikációs lehetőségeire, az önreferenciára 
és a magány megnyilvánulásaira fókuszál.
Kulcsszavak: pálma-látvány, levél, mediterrán közeg, csend, nyelv, magány, közvetítettség, 

performativitás, pálma-dialógus, idegenség, identitás.

n

Miért éppen pálma?
A pálma főként bibliai motívumként említhető, motívum és metaforizáció dilemmái kapcsolhatók a 

pálmavizsgálatokhoz. Reviczky Gyula Pálma a Hortobágyon című versét bori Imre új költői vívmányként 
értelmezte a Heinétől baudelaire-ig vezető úton, és a szimbolizmus diskurzusát vetette fel a szerző opusá-
val kapcsolatban, magány és idegenség, valamint a paradicsomból való kiűzetés problémáját villantotta 
fel interpretációjában. 

A pálma a csenddel beszél, a pálma nyelve vizuális nyelv, hangja láttató hang. A pálma hangját az 
elbeszélői/nézői tekintet adja meg. Kosztolányi Dezső Nero, a véres költő című regényének xII. fejezetében 
Nero kertjének látványa és illata tárul az olvasó elé, a kerté, ahol Nero alkonyattájt tartózkodik, és ahonnan 
átlát az Esquilinus lankáira, ahol temető és nyitott tömegsír húzódott. A terhes illatú kertben látvány, szag 
és hang keveredik, a pálmák a csend őrzőinek funkcióját töltik be. A pálmafa látványa látszólag háttérbe 
szorul, noha ottléte, látványa teszi lehetővé említett funkciójának realizálását: „Mirtusok, pálmák vigyáztak 
a csöndre” (KOSZTOLÁNYI 2011: 219). Kosztolányi elbeszélője a kerti növények differenciáló műveletét 
valósítja meg, ez „eredményezheti a réseket, melyek megszakítják a gondolkodás folyamatosságát, és ezál-
tal kiutat sejthetnek a fogalmak rögzült, hierarchikus rendszeréből” (SÁGHY 2009: 181). 

A mai irodalmi pálma-diskurzus a pálma performatív és/vagy mediális funkcióját helyezi előtérbe. A 
pálma a Mediterráneum közvetítőjeként fogható fel, például Tolnai Ottó Mediterrán képeslap című versé-
ben, ahol a lassítás és kinagyítás nyomán a távoli terek (Trpanj és New York) a pálmák nyomán össze-
szövődnek, kibogozhatatlanná válnak. A Tolnai-opus szövegeiről megállapítható: „Tolnai szövege sem 
rögzít, csak »lelassít«, »kinagyít«, bekeretez valamit, de úgy, hogy annak az anyagnak az állandó mozgása, 
amelyből a képek kiválasztódnak, folyton érzékelhető maradjon az olvasó számára” (MIKOLA 2005: 14).

A pálma-dizájn ironikus nézőpontjai villannak fel a kortárs magyar irodalomban is, különösen a 
növény áthelyezésének, idegenségének látószögéből. Totth benedek írja Holtverseny című első regényében 

1 A tanulmány a Szerb Köztársaság Oktatás- és Tudományügyi Minisztériuma 178017. számú projektumának keretében készült.
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(2014): „bója a tévével babrál. Viki egy napozóágyon fekszik odakint a teraszon, két hatalmas pálmafa 
alatt, és mobilját simogatja. Ez a terasz tiszta Kalifornia, még a növényzet is stimmel” (TOTTH 2014: 85). 
A pálma nevesítése, a referenciális utalás iróniája, azaz a pálmás dekoráció a teraszról, azaz a felső néző-
pontból látható lenti parkkal és egy fasorral lép kapcsolatba, ahol nevenincs fák terebélyesednek. A fák 
neve elhanyagolható, hiszen a régió konvencionális növényeiről van szó, tehát itt is stimmel a növényzet, 
ám nem idegen világot közvetít, tehát elhanyagolható a kiemelés. A meg nem nevezett park és fasor mégis 
kapott nevet, ugyanis egy-egy halott polgármester nevét viselik, vagyis a hely emlékezetéhez köthető, ideo-
lógiai szempontú nevet hordoznak, fentről (az elbeszélő ugyanis megállapítja: „Erről a teraszról minden 
látszik.”) az egész város halottnak, lakatlannak tűnik (TOTTH 2014: 90). 

A jugoszláviai/a posztjugoszláv/a vajdasági magyar irodalomban a tengeri tapasztalathoz és emlé-
kezethez kapcsolódik a pálmafa. Tolnai Ottó második kötete, a Sirálymellcsont (1967) címében is erre a 
világra utal, ahol a szubjektum közvetlen érintkezésbe lép a pálmával mint a táj jellegzetes növényével, 
referenciájával. Ladányi István írja a címadó versről: „A versben egy olyan teret választ, teremt Tolnai 
ehhez a lebegéshez, a mediterrán közeget, amelyben természetszerűen történnek meg csodálatos dolgok, 
egy-egy kitágult vagy kimerevített pillanatnak általános, mindenre kiterjedő jelentősége van, amely-
ben nagy kultúrák, nagy vallások születnek. Ilyen kimerevített pillanat verse, az apró csoda ábrázolása a 
Képeslap. Egy pillanatkép a rekkenő hőségben, a tenger megpillantása egy konkrét helyszínen, a rijekai 
révkapitányság sarkánál »… valaki vagy egy pálma megfogja a kezed…« A verssor ennek az időszaknak 
a jellemző sora lesz, maga Tolnai ennek az időszaknak a tengerábrázolására ennek a sornak az említésével 
utal a Balkáni babér egyik különösen fontos versében, az Adriadalomban” (LADÁNYI 2013: 140). Katona 
Edit állapítja meg a fa vonatkozásában a következőket: „A fa kognitív szempontból kettős szerepet tölthet 
be a képalkotásban: Egyfelől antropomorf formájában megjelenő, emberi tulajdonságokkal felruházott, 
megszemélyesített, az ember ősi, animisztikus felfogásán alapuló kép elemeként szerepelhet, a kognitív 
nyelvészet kifejezésével élve: A FA EMbER leképezéseként. Másfelől mint fává alakuló ember: AZ EMbER 
FA azonosításként” (KATONA 2013: 55). Az említett Tolnai-idézetben a két szerep, illetve a kétféle szem-
léletmód elválaszthatatlan egymástól. 

Az előtolakodó reflexív kép és a kiélesedő parthatárok
Danyi Zoltán Párhuzamok, flamingóval című kötetének alcíme egy egységes, nagyobb szöveg fiktív 

széttördelésére utal: Fejezetek egy regényből. A kötetkompozícióban középre került a fa és a kép problé-
mája. A fával kapcsolatos címek a régió flórájára utalnak, ezek a következők: Kőris, tölgy, juhar és A nyár-
fák mögé. A Mézédes fügében előfurakodó kép a tengerparti tájat, növényeit, gyümölcsáruját láttatja. A 
paratextus és a látvány sem meglepő Danyi Zoltán opusában, amelyben kiemelkedő helyet foglalnak el a 
gyümölcsversek. Négyévi öntisztítás után a sétáló elbeszélő visszagondol a múltra, arra, amikor számos 
egymásra csúszó képpel kellett megküzdenie, kedélyét lecsillapítania. A sok kép közül egyetlen tartott 
ki makacsul, szívósan, az elbeszélő a kép figyelmeztetését szeretné értelmezni. A felmerülő kép kivezet 
a régióból, a tengerparti tájhoz, a mézédes fügéhez, a rétegződő perspektívához, az utazási irodalomhoz 
kötődik. Oly módon tér vissza, mint Ottlik Géza szereplőjének tudatában a Trieszti Öböl. A képkonstruk-
ció lassú, a megidézett látvány részekből áll össze, majd fokozatosan élesedik ki, a filmképekre való utalás 
és „a hitelesség fikciója” (SZTANÓ 2014: 33) könnyen felismerhető. A visszatérő kép, illetve jelenet így 
épül fel: „Egy tengerparti város kanyargó utcáit látom, az egyik utcasarkon egy gyümölcsárust, napernyők 
alatt, és Mareetát, ahogy egyenes derékkal előrehajolva válogat a nagyra nőtt, érett, mézédes fügék közül, 
ennyi a kép. A többi jelenet, amely kezdetben rám tört, fokozatosan egyre halványabbá, egyre színteleneb-
bé vált, ez viszont éppen ellenkezőleg, szép lassan egyre erősödött és egyre élesedett, mind több és több 
részlettel bővült. Először csak Mareeta előrehajló alakját láttam, ez jelent meg folyton, azután kivehetővé 
vált a karja, meg hogy valami felé nyúl, és sokáig nem volt más, mindössze ennyi. Egy idő után megje-
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lent a gyümölcsös láda a duzzadt fügékkel, majd a ládák mögött ülő szikár, borostás öreg, sötétre barnult 
bőrrel. Legvégül a kép háttere teljesedett ki, a napsütötte, kanyargó utcák megteltek színnel, kiélesedett 
minden, a legapróbb részletekig. A járdakövek repedéseit is láttam, és a pálmafákat, ahogy a leveleik közt 
fényfoltok szűrődnek át” (DANYI 2009: 57). 

A figyelmeztetés megfejtését a rések között, azaz a járda repedéseinek kinagyítása és a pálmafák leve-
lei között átszűrődő fények nyomán kellene kutatnunk. A kép többé nem tud visszamerülni oda, ahonnan 
előbukkant, holott az empirikus megfigyelés töredékei végig ott kísértenek. Az elbeszélő prousti gesztussal 
készülődik a lefekvéshez, egyúttal pedig a kép aznapi elhagyásához, a zöld tea friss, a nyírt fűszálak illatát 
idéző zamata sütemény nélkül, önmagában is élvezetet okoz, személyes emlékeket hív elő. Az emlékké-
pek megidézésében a mozgás válik hangsúlyossá: a kép lassan élesedik, a kontúrok fokozatosan láthatóvá 
válnak, a fényfoltok áthatolnak.

Ladik Katalin Hvari naplójának 2002. március 17-én kelt bejegyzése az idő hasadékára, a téridőre 
összpontosít a napfogyatkozás emléke, a spliti pálmák árnyéka nyomán. A képzettársítások messzire vezet-
nek, teret és időt legyőznek: „2000 nyarán a teljes napfogyatkozáskor éppen Splitben voltam a kikötőben, 
a Hvarra induló Lastovo hajóra vártam. Délben beállt a szürkület. A sirályok vijjogása szürke kaviccsá 
dermedt a levegőben. Az aszfaltos úttestre kirajzolódó havazó pálmák árnyékát bámultam mereven, akár 
Carlos Castaneda indián varázslói a mexikói hegyek sziklahasadékait, a világok közötti átjárót. Én is az 
idő hasadékát figyeltem, és átsiklottam a szürkén vibráló téridő szövedéken. Alice most felszállt a mély-
séges üregből és a Csodaországból, ahová a mese elején zuhant” (LADIK 2007: 17). A Ladik-szöveg a 
délszláv háborúk záróaktusának idején, a pálmák árnyéka nyomán tetten éri a téridőt, amely a naplófel-
jegyzésekben máshol is feltűnik, például Robert Wilson színháza és az álarcváltogató Szentkuthy Miklós 
lakása kapcsán (LADIK 2007: 31).

 

Összepofozni egy novellát?
A pálma című Mándy-novella az Átkelésben jelent meg (1983), a kötetkompozícióban majdnem 

középen helyezkedik el ez az önképként, önreprezentációként értelmezhető novella. A pálma idegensé-
ge nem mediterrán jellegéből fakad, itt a Zsámboky-lakás szobanövényének átváltozása, terebélyesedése 
okozza a problémát, a pálmától való megszabadulás kényszerét, a „deportálást”. A pálma, amelyet egykor 
egy szemüveges lány ajándékozott gazdájának, útra készen, felöltőben, csomagolópapírban, összekötözött 
levelekkel vár és megvár. Megvárja a már réginek tekinthető gazdáját, és várja, hogy eljusson az új címre, 
dr. Marosvári béla fogorvos Perczel Mór utcai lakásába, előtte azonban az elbeszélőnek szembesülnie kell 
a sértődött gőggel várakozó pálmával. „Két felöltős alak” áll az előszobában, a magányos pálma (nő és 
sűrűsödik körülötte a magány) és a mentegetőző gondolatokat leküzdeni akaró magányos gazda, majd 
elhangzik a felismerhető Mándy-mondat: „Magunkra maradtunk a pálmával” (MÁNDY 1983: 113). A 
pálma ingerültsége növekszik, régi gazdája pedig faképnél hagyja őt az előszobában, az üvegajtón túl. A 
szobában üresen áll a kopottas láda, a pálma ládája, amelynek távlata egyelőre bizonytalan. A személyes 
emlékezetet a pálma hiánya hívja elő, az elbeszélő a pálma beavatását, az öntözés szertartását és a növény 
kaján, fölényes magatartását idézi fel. A lány elmaradt látogatásai után a gazda egyedül gondoskodott a 
növényről, amely alattomosan engedte ki a vizet, mintha fürdőt akarna venni (a zuhanyozás a pálma emlé-
ke!), az emlékezés során egy önironikus mulasztásleltár áll össze. A pálmával való foglalatosság a kezdet-
hez, az induló naphoz kapcsolódik: „Éppen csak magamra kaptam a házikabátot, és már indultam is a 
kannával. be se ugrottam a fürdőbe. Föl se tettem a teát. Hozzá se kezdtem a kenyérpirításhoz. Le se ültem 
az asztalhoz, hogy mégis megpróbáljak összepofozni egy novellát, vagy egy rádiójátékot, vagy egyáltalán 
valamit! Veled indult a nap” (MÁNDY 1983: 116). A pálma bűne a térhódítás, a birtoklási vágy, amely 
abszurd méreteket ölt: „A rekamién is túl kellett volna adnom. Az asztalon. A könyvszekrényen. Semmi se 
maradt volna a szobában. Csak ez a vad, erőszakos pálma. Semmit se tűrt meg maga mellett. Rátelepedett 
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az asztalra. Lesodorta a kéziratokat. bekúszott a takaró alá. A leveleket lehetett érezni a párnán. Azokat a 
hosszú, éles leveleket. Nem tudtam úgy feküdni, hogy ne érezzem. befeküdt mellém” (MÁNDY 1983: 118). 

A pálmától való szabadulás lehetetlen, rossz címre vitték, de kérdés, hogy van-e egyáltalán jó cím. A 
pálma otthontalanul bolyong a Mándy-színhelyeken: a kapualjban, a városban, majd ismét a liftbe és a lakás elé 
kerül. A pálma visszatér, de már kopottan és öregen áll az ajtóban. A Mándy-féle pálma alakja, szúrós leve- 
leinek színrevitele, valamint a hangfoszlányok az opus sajátos tárgyi világával állnak összefüggésben, pl. a le- 
csúszott londoni gereblye látványa a pálmáéhoz hasonlítható, csavargása és váratlan felbukkanása a zömök, 
fekete nyelű szicíliai késéhez. A pálma jelleme, gőgje, alattomossága, pozícióváltása többször és többfélekép-
pen leplezhető le, az idő múlása pedig emberi léptékű. A hajléktalan, bolyongó pálma szituációja a modern 
világirodalom labirintusképeit idézi fel, a pikareszk hagyomány töredékei ugyancsak megnyilvánulnak, 
sőt az életrajzi és a fejlődésregények tradíciójának hatása is belejátszik a szövegbe. A kamasz pálma, amely 
(aki) a peremlét visszásságait is megtapasztalja, tapasztaltan, kopottan és öregen tér vissza egykori ottho-
nába, noha befogadása nem válik teljesen bizonyossá az olvasó számára. „A pálma motívumvezetésében 
hangjátékszerű, a hangon és a hangok által láttató novella. Olyan »dialógus«, amely a pálma beszédét az 
én-narrátor pálma-látása által közvetíti. A pálmalátvány egy emberi életutat vezet végig a kamaszkortól 
a hatalomra kerülésig, majd a deportáción át a perifériára jutásig. A végső állomás az öregség, amikor az 
egyén otthonra vágyik. Ismétlődő motívumként jelenik meg az ajándékozó, pálmát öntöző lány alakja, 
a hang a telefonban (testetlen hang) pedig szintén ismétlődő elem, hangelem Mándy prózavilágában. A 
pálmatörténet – ha fragmentumokban is – valamiféle folytonosságot, kontinuitást teremt, szinte a teljesség 
illúzióját kelti” (HÓZSA 2003: 72). A pálma előbb a tág térbe kerül ki, horizontális utat jár be, majd a lift-
be kerülve vertikális mozgást végez, ismét feljut a szűk térbe, közben azonban időbeli távlata is beszűkült. 

 

A könnyező pálma és a móló édeskés szaga
Mándy régebbi novellája (mándyja?) dialógusba léptethető a szabadkai származású Szathmári István 

novellájával, noha itt másfajta növénnyel marad magára az elbeszélő, ez pedig a könnyező pálma, a névre 
való rájátszás szinte adódik, noha a növény kiléte háttérben marad, akár bármilyen síró pálma lehetne. 
A Könnyező pálma expozíciójából kiviláglik, hogy egy lánytól származik a növény, és noha más régióban 
valósult meg az ajándékozás, az elbeszélő személyes emlékezete a szülőföldön kívül a tengerhez is kötődik. 
A lány külföldi, neki is van tengere, majd egy messzi földrészre költözik. A novella a finom áttűnésekre 
éleződik ki, az egykori szülőhely bányatavának letűnt strandja és Palics a pesti Csarnokkal és a Dunával, 
a növényt ajándékozó, vonzó testű lány pedig Hédivel gabalyodik össze. Szathmári „uram”-at megszólító 
elbeszélője is magára marad a növénnyel, ám ők szinkronba kerülnek egymással: „Néha együtt sírok a 
könnyező pálmával, uram, hol ő kezdi el, hol én, de van, hogy egyszerre indulunk, nem is vesszük észre, 
csak később, micsoda szinkron, Istenem, igen, évekkel ezelőtt kaptam a növényt, nem is akartam, nem 
is kellett, de rám tukmálták, rám tukmálta az a fiatal nő, akivel még lány korában ismerkedtem össze, a 
barátom mutatta be őt a bányatavi strandon, ahol nem kellett fürdőruha, úgy jöttek, hogy én már napoz-
tam a csillogó víz mellett, büfé is volt a közelben meg valódi mediterrán zene, akárha a tengeren lettem 
volna, uram, éveken át játszottam el ezzel a gondolattal, ha így hunyorítasz, ha úgy, az óceánt látod, mint 
Algarve szikláiról, valamikor életem ókorában, amikor nem számított annyira a pénz és a távolság […], 
tehát napfürdőztem a bányató partján és hunyorítottam, hol így, hol úgy, hogy lássam azt, ami nincs, ami 
csak képzelet, de már-már megfogható, mikor jöttek a haver és a lány, nyári ruhában, fehér kalappal a fejü-
kön, és erősen sütött a nap, a víz meg csak csillogott, ezernyi fénycsillag, -folt szikrázott a szemünk előtt, 
szinte elkápráztatott, bele-beleszédültem, igen, alig láttam, uram, tényleg hunyorognom kellett, keltem a 
törülközőről, nyújtottam a kezem, és a lány nevetett ott a napban, fogai fehérje elvakított engem, ha még 
egyáltalán lehetett, nyújtotta ő is, és akkor a mutatóujjával pajkosan megcsiklandozta a tenyerem, döbbenten 
néztem rá, felé, oda, ahol sejtettem, hogy van, a szemét kerestem, az arcát az ellenfényben, de csak árnyé-
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kot, sötétet láttam, és újból hallottam az önfeledt kacagást, és hirtelen, szinte öntudatlanul végigpásztáztam 
magam, és láttam kívülről mindent, azt, hogy állok teljesen pőrén egy bányató partján és ismerkedem egy 
rövidnadrágos, kalapos lánnyal, aki nevet, nevet, már-már megállíthatatlanul” (SZATHMÁRI 2014: 20). 

A nézőpontokat váltogató novella végül a palicsi látványtöredékekbe, illetve ezek mitizálásába torkol-
lik. A növény a zárlatban jut újra kulcsszerephez, a szinkron könnyezés, a korunkban luxusnak számító 
szenzibilitás és „űzöttség-érzet” beismerése (bENCE 2007: 97) nyomatékot kap. A növény mediális pozí-
ciója is kimagasló, az elbeszélő másoktól elzárt érzelemvilágát közvetíti, a könnyezés ellentétben áll a lány 
megismerésekor tapasztalt megállíthatatlan nevetéssel. A könnyező pálma közvetít terek és idők, hangok 
és illatok, valamint a szereplők között. A tér- és időbeli áttűnések, a múlt megőrzésének lehetőségei a 
befejező részletben kapnak igazán hangsúlyt: „[…] a palicsi villamost nagyon szerettem, rajongtam érte, 
főleg nyáron, mikor nyitott kocsikkal közlekedett, ültem a padon, illatos szellőben fürdettem az arcom, 
hunyorogva néztem a karcsú nyárfákat, és alig vártam, hogy ahhoz érjünk, amin gólyák tanyáztak ez idő 
tájt, szinte emberemlékezet óta. Majd a tavat is láttam, azt, ahogy ezer és ezer pirinyó nap himbálózik rajta, 
és ha sokáig néztem, beleszédültem, uram, örvény kapott el, ahogyan az említett barátot a Duna-parton, 
csak a fal volt még messze. Akkor még, igen. És a Női Strandra is gondoltam a villamoson, a móló össze-
téveszthetetlen, édeskés szagára, a pőre, kéjes nyújtózkodó testekre a szálkás deszkákon, és arra, hogy a 
kabinok fülledt homályában bármi megtörténhet, uram. És a közeli bagolyvár tornyát is láttam, meg a 
szomszédos villák türkiz díszeit, és mindezt meséltem a havernak, és ő csak hallgatott, hallgatott engem. 
Majd egyszer, teljesen váratlanul, azt kérdezte, mi van a pálma igazi tulajdonosával, az exszel. Eljön-e 
érte, elviszi, vagy itt hagyja örökre. És én csak húzogattam a vállam, és később arra gondoltam, ha esetleg 
megjelenne, elképzelhető, hogy a pikkelyes kígyót is hozná magával, valahogy belegyömöszölné egy ládá-
ba, kereket szerelne rá, és húzná, húzná maga után, igen, és ha kifárad, elfárad, megállna, a láda tetejére 
tenné a kezét, és érezné a tenyerén a bizsergést, a mélyből jövő meleget, hogy valaki szereti őt, bizony, 
és támaszkodhat rá, kapaszkodhat belé mind a tíz ujjával, és azt a bizonyos kagylót is elképzelem, uram, 
de már igen nehéz, és akkor megyek a Csarnokból a szobámba, leülök a könnyező pálmámhoz, de még 
előbb kinézek az ablakon, és kezdjük, igen, hol egyszerre, hol külön, de valahogy mégis együtt, az akti-
vitást, a tettet, mert olyan jó ez néha, uram, szinte luxusnak, fényűzésnek érzem ebben a világban. Igen” 
(SZATHMÁRI 2014: 23). Az esszéisztikus szöveghelyek gyakran tűnnek fel Szathmári István novellái-
ban, itt a befejezés tekinthető ilyen eljárásúnak. Mándy elbeszélője az üvegen keresztül szemléli deportált 
pálmáját, Szathmári elbeszélője kinéz az ablakon, majd kizárja a külvilágot, így marad magára könnye-
ző pálmájával, melynek kontúrjai nem játszanak szerepet, csak a „tett” emelkedik ki. A tájelemek szinte 
filmszerűen peregnek, „elevenszerűvé, folyton alakuló arculatúvá”, „élőlényszerűvé” válnak (MEGYASZAI 
2003: 31), átveszik és felnagyítják a szubjektum emócióit, ám sokkal hangsúlyozottabb az az elmélyült és 
impulzív viszony(háló), amely az emlékező elbeszélőt a szülőföldhöz köti, illetve amely önértelmezésre, 
önreprezentációra is lehetőséget ad. 

 

A pálma csendje
A vizsgált szövegek esetében a képi kultúra térnyerése, a látvány iránti fogékonyság emelhető ki. A 

jugoszláviai és a vajdasági magyar irodalom nézőpontjából a pálma leginkább a Mediterránium közvetítője, 
a tengerparti táj nélkülözhetetlen eleme, amely gyakran emlékképekhez kapcsolódik. Számos mai szöveg 
médiumközi olvasást feltételez. Szathmári István novellájában Kosztolányi őszi reggeli című verséhez 
hasonlóan „a közvetlenség látszatát közvetítő műveletek sokasága, s részben a jelölő önkénye eredményezi. 
Az olvasásban érzéki jelölők és érzékelő rendszerek áthelyeződő mozgása rejlik, de a médiumok csere-
forgalmában az olvasás mindig visszatér a nyelvhez. A nyelv tételező működése teszi lehetővé a jelentés 
átviteleit az irodalomban jelen lévő társművészetek közegei között is” (DObOS 2008: 65). 
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PALM-DREAMS, PALM-DIALOGUES
(That connects the texts)

Éva Hózsa

With the help of some texts, the study focuses on palm-discourse. The idea was given by 
reading again Iván Mándy’s short story (“mándy”) entitled A pálma (The palm) that beside 
the aspect of audibility evokes the intermedial reading as well. The current examination 
emphasizes some texts; in the first place it takes a close look at palm-occurrences in the region’s 
literature, though it aspires for an outlook as well. Time, transposition and the question of 
the identity are attached to the palm. The interpretation focuses on the communicational 
opportunities of the story teller and the palm, on self-reference and manifestations of the 
solitude.
Keywords: palm sight, leaf, Mediterranean medium, quiet, language, solitude, transfer, 

performativity, palm dialogue, strangeness, and identity
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A RAKTÁR MINT A VÉGTELEN 
LEHETőSÉGEK TERE

(Terepszemle egy lehetséges Tolnai-Kunstkammer raktárában)
n

Novák Anikó
Újvidéki Egyetem, bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék

uneco84@gmail.com

n

Tolnai Ottó műveiben a lista, a leltár, a leltározás meghatározó cselekvésforma. Gondol-
junk Csömöre bácsi katalógusára, vagy a tárgyi világot leltározó, csodakamraszerű költe-
ményekre. Amikor a Tolnai-életművet fiktív kiállításként, csodakamraként próbáljuk leírni, 
elképzelni, minden esetben szembetalálkozunk azzal a problémával, hogy nem tudjuk bemu-
tatni a teljességet, hiszen minden egyes verssor számtalan új univerzumot nyit. A lista mámo-
rának engedve számtalan új, a hierarchikus rendet háttérbe szorítható listába kezdhetünk. 

A szelektálás mindig önkényes, és magában hordja a hiány égető fájdalmát. A kiemelt 
gyűjtemények elképzelhetőek a kiállítás tereként, míg mindazok a témák, motívumok, 
szövegek, interpretációk, amelyek kimaradtak, háttérbe szorultak, a múzeum raktáraként. A 
múzeum nagysága éppen ebben áll, a raktárban „porosodnak” (a muzeológusok ezt termé-
szetesen kikérnék maguknak) az igazi kincsek, s csak egy részük szerepel a bemutatótérben, 
nem feltétlenül a legértékesebb darabok. A por konzerválja, megőrzi a műveket, a Polgár 
baba és a függőleges fakír narrátora a poros kép kategóriájának bevezetését szorgalmazza, 
a por múzeumi minőségként, esztétikai kategóriaként tűnik fel. 

Ha a teljes Tolnai-életmű múzeumi bemutatását kíséreljük meg, az csak időszaki kiállí-
tások sorozataként lenne elképzelhető, és még egy hosszú folyamat után is minden bizonnyal 
maradnának hiányosságok. A gyűjteményt a hiány tartja életben, a hiány szervezi, a hiány 
késztet újragondolásra, újrarendezésre. Éppen ezért a dolgozat célja feltárni a fiktív Tolnai-
kunstkammer raktárát, melyre a végtelen lehetőségek tereként tekint, a kimondatlan, még 
láthatatlan kapcsolatok gyűjtőhelyeként. 
Kulcsszavak: Tolnai Ottó, múzeum, kunstkammer, raktár

n

Tolnai Ottó művészete több szálon fonódik össze a múzeummal, mely tematikusan és a szövegszerve-
zés szintjén is meghatározó a szerző írásaiban. Igazi, tolnais abszurd feladat a teljes Tolnai-életmű múzeu-
mi bemutatása. Ez a lehetetlennek tűnő küldetés több megoldási lehetőséget is magában rejt. Egyik ezek 
közül az időszaki kiállítások sorozata, amely minden bizonnyal még hosszú idő után is hiányérzetet kelt-
het a befogadóban, de ez nem feltétlenül probléma, hiszen a gyűjteményt a hiány tartja életben, a hiány 
késztet újragondolásra, újrarendezésre. Jelen dolgozat célja a lista, leltár motívumára összpontosítva egy 
lehetséges Tolnai-kunstkammer raktárának a feltárása. 

Tolnai Ottó műveiben a lista, a leltár, a leltározás meghatározó cselekvésforma. Gondoljunk például 
Csömöre bácsi katalógusára vagy a tárgyi világot leltározó, csodakamraszerű költeményekre. Az 1975-ös 
Versek kötet, melynek alcíme Rekapituláció már utal a leltár poétikai formájára, s alkalmazza is azt: 
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„minden tárgyat megjelöltem
körül- és leírtam én már minden tárgyat
hiába ugrál ide-oda tekintetem
raktárként zsúfolt szobámban
aranyos rézkörtéim
kedvenc kliséim
bige jóska vesalius és a többiek
édeskeserű pipáim
minden pipa egy történet
minden történet tehát az élet” (TOLNAI 1975: 33)

A lírai én „raktárként zsúfolt szobája” a műalkotások forrásvidéke, melynek említésére a tapasztalt 
Tolnai-olvasó felidézi többek között az apa gyarmatáru-kereskedését, a vakvágányok szemétlerakóinak 
gazdagságát, a budapesti utcák képét lomtalanítás idején vagy éppen ómama almáriumának csodákat rejtő 
fiókjait. A raktárban szunnyadó tárgyak, melyek mindegyike egy vagy éppen több történet, egyszer csak 
új életre kelnek, s e művészet központi kategóriáivá magasztosulhatnak. 

A Versek lírai leltára nem hagyományos költői visszapillantás, nem vers-, hanem motívumválogatás 
bányai János szerint, aki különösnek tartja, hogy a költő „saját költészetének nem minden lényeges felis-
meréséből és eredményéből teremt hagyományt új versei számára”, költészetének nem a legjellemzőbb 
vonulatát foglalja össze. A Homorú versek és a Sirálymellcsont költeményei újra követendő példaként 
tűnnek fel, míg a Gerilladalok és az Agyonvert csipke versei háttérbe szorulnak (bÁNYAI 1977: 170–171). 
A lírai én önkényesen szelektál a felhalmozódott versanyagból, rendezi a korábbi motívumait, szövegeit, 
ahogyan a verseiről írt kritikákat is: 

„az almárium felső fiókjában őrzöm
a verseimről írt kritikák egy részét
néhány elkallódott
s biztosan van olyan is
amely elkerülte figyelmemet
rendeznem kellene már ezt az anyagot is
mert vannak anyagok amelyeket már rendeztem
külön rakni az elismerőeket
amelyek elismerően szólnak verseimről
elismerően rólam
külön rakni az elmarasztalóakat
amelyek elmarasztalóan szólnak verseimről
elmarasztalóan rólam
ismét külön
amelyek elmarasztalóan szólnak verseimről
elismerően rólam
külön amelyek elismerően szólnak verseimről
elmarasztalóan rólam
természetesen külön
amelyek nem vesznek tudomást verseimről
vagy nem vesznek tudomást rólam
nem tesznek különbséget

N o v á k  A n i k ó



TUDÁS ÉS RÉGIÓ

37

vagy igenis különbséget tesznek
külön a mélyen szántóakat
külön a felszínen munkálkodókat
külön a magánvéleményeket
és külön a különvéleményeket
de az is meglehet
nem kellene szétválasztani őket
inkább valami megfelelő dobozt szerezni nekik
csizmám doboza tán megfelelne
és hurcolkodás vagy árvízveszély idején
műanyag zacskóba dugni
ezt a számomra oly nagy kincset érő
paksamétát
és természetesen átkötni manilával
átkötni arany manilával többszörösen is” (TOLNAI 1975: 45–46).

A rendezgetés kényszerének tudatosításán túl az idézet nagyon pontosan jelzi a kategóriákba rendezés 
nehézségeit is. Ezzel szembesül a szövegek értelmezője is, aki a Tolnai-életmű múzeumi kiállítására törek-
szik. A kategóriák vég nélkül sorolhatóak, s mindig vannak olyan elemek, melyek sehová sem sorolhatóak, 
vagy éppen több helyre is beillenek. A lírai én felsorolása borges híres állattipológiáját juttatja eszünkbe 
A John Wilkins-féle analitikus nyelv felé című esszéből, mely rávilágít az osztályozás és a káosz rokonságá-
ra: „Amaz ősi feljegyzések szerint ugyanis az állatok lehetnek a) a Császár állatai, b) balzsamozottak, c) 
idomítottak, d) malacok, e) szirének, f) mesebeliek; g) kóbor kutyák, h) olyanok, amelyek ebben az osztá-
lyozásban szerepelnek, i) őrülten rázkódók, j) megszámlálhatatlanok, k) olyanok, akiket a legfinomabb 
teveszőr ecsettel festettek, l) másfajták, m) olyanok, akik az imént törtek össze egy vázát, n) olyanok, akik 
távolról légynek tűnnek” (bORGES 1987: 206). A látszólag rendet teremtő osztályozás egyáltalán nem a 
rend, hanem a káosz irányába mutat. Ehhez hasonlóan a Tolnai-vers lírai énjének rendezőtevékenysége 
sem eredményezhet rendet, s egy ponton elutasítja az elrendezés lehetőségét is („de az is meglehet / nem 
kellene szétválasztani őket”), s a megőrzést helyezi előtérbe. A szelektálás és az elrendezés a kiállítás sajátja, 
a megőrzés, a konzerválás, amit a költeményben a bedobozolás testesít meg, a múzeum raktárához kötődik. 
A „kincset érő paksamétát” a legnagyobb szakértelemmel kell biztonságba helyezni, hogy a papírokban az 
árvíz se tehessen kárt. A versrészletben a csizma dobozába helyezett irományokat műanyag zacskó védi, 
a Polgár baba és a függőleges fakír című szövegben a por képez különleges védőréteget a műalkotásokon. 
A narrátor a poros kép kategóriájának bevezetését szorgalmazza, a por múzeumi minőségként, esztétikai 
kategóriaként tűnik fel. „Mert ha oldalról nézel képeket, olykor szép porréteget látsz rajtuk. A kép póru-
sainak ez a finom berakódása, ez a hamvasság mind fontosabb számomra” (TOLNAI 2007: 37). 

A raktár mint különleges hely jelenik meg a Rovarházban, az olvasó nyomon követheti metamorfó-
zisait. A narrátor visszaemlékszik arra, hogy gyermekkorában kitakaríttatták vele a nagy raktárt, melyből 
ezután mosókonyha lett. E tevékenység, bár igen hosszadalmas volt, mégis igazi élményt jelentett számára, 
hiszen gyermekkora kulisszáinak maradványai között forgolódhatott. A valamikori bolt fiókjaiból még 
mindig össze lehetett kaparni egy kis gyömbért, borsot, fahéjat, szegfűszeget. A gyarmatárukat a mosó-
szappanok piramisa váltotta fel. S mivel a raktár megszűnt raktár lenni, ideiglenes elnevezést kapott, az 
elbeszélő azonnal ráeszmélt feladatára: „menteni a menthetőt”. A megőrzés feladatát mindeddig ellátta a 
raktár, nem kellett aggódni a „gyarmatáruknak a pultok elejére polcok szekrények oldalára szögezett karton- 
és zománcozott pléhreklámjai” (TOLNAI 1968: 78) miatt, amelyeket ekkor a padlásra kellett átmenteni. 
A kisfiú jól érezte a veszélyt, hiszen másnap kocsira dobáltak mindent egy pult és egy mázsa kivételével. 
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Ezután a kiürített raktárhelyiséget a kőművesek vették birtokukba, kemence épült, a raktárból pékség lett, 
majd a pékségből újra raktár, melyben a vegyeskereskedés maradványai helyett már a pékségét őrizték. 

A Tolnai-szövegvilág motívumai is ugyanígy cserélődnek, változnak. „Tolnai művei koncentrikus 
körökben térnek vissza néhány alapelemhez, amelyeket egyik szövegből átemelnek a másikba, regény-
ből versbe és fordítva, minek következtében a motívumok emblémákká alakulnak át, és erősítik a mű- és 
szövegközi tér jelentőségét. Folyamataikat követve Tolnai szövegeinek eredeti olvasata bontakozik ki” – 
írja Thomka beáta (THOMKA 1994: 57). A Tolnai-opus különleges, egymáshoz hol lazán, hol szorosan 
kapcsolódó motívumok csodakamrára emlékeztető gyűjteménye, melynek rendezőelve az asszociatív logi-
kában érhető tetten. A szerző művészetének, az elemek összekapcsolódásának működésmódját szemlé-
letesen írja le bosnyák István, aki szerint „»ugrásokkal« szaggatott evolúciós vonal jellemzi” a szerző útját. 
Ugyanő egy évtized távlatából eszmél rá e költészet másik alkati tulajdonságára, mégpedig a folyamatos 
összefüggésekre, a szerves folytatásokra, a következetes kontinuitásra, a különbségek ellenére megvalósuló 
benső egységre, az egy-tőről-fakadottságra, az alkotói monolitásra (bOSNYÁK 1982: 256). Tolnai Ottó 
folyamatosan mozgásban tartja teljes eszközkészletét. A raktárban szunnyadó elemek bármelyik pillanat-
ban felszínre törhetnek újabbnál újabb kontextusokan, újabbnál újabb megvilágításban. 

A lista mámorának engedve a raktárban „porosodó” tárgyakból számtalan új, a hierarchikus rendet 
háttérbe szorító listát állíthat össze az értelmező is, melyek mentén megpróbálja bejárni e sokirányú 
univerzum szövegtájait. Umberto Eco a listát a primitív kultúrák sajátjának tartja, melyek még nem 
rendelkeznek pontos képpel a világról, így felsorolnak minden általuk megnevezhetőt, ám a felsorolások 
a középkor, a reneszánsz és a barokk idején is fontosak voltak, csakúgy, mint a modern és posztmodern 
korban (ECO 2009: 18). 

A listák, felsorolások kedvelt formái Tolnainak is, erre példa a következő idézet: „a porcelán éjjeli, a 
kardbojt, az utcatábla, legyező, a félkarú kaucsukbaba, a volt államelnök drágán berámázott képe, a régi 
orvosságos tégely, a bélyeg és a kártya, a levelezőlap, az előző államalakulat térképe (amely ilyenkor még 
olcsó, most kell tehát elkezdeni azt is gyűjteni) és a kínai doboz” (TOLNAI 2007: 325). Sajátos enumerá-
cióként, a gyűjtés káosz-állapotának felvázolásaként foghatjuk fel az egymáshoz nehezen köthető tárgyak 
sorjázását. A gyűjtés kedvez a heterogenitásnak, állítja Eco is (ECO 2009: 169), és Tolnai igyekszik megőriz-
ni a kollekciók kezdeti, laza káosz-állapotát. Ez a nem kötött, hierarchikus elrendezés is kedvez annak, 
hogy bármikor új viszonylatokban mutatkozzon meg egy-egy tárgy, motívum. 

Heterogenitás, képlékenység, dinamikus változás – e fogalmakkal írhatjuk le egy fiktív Tolnai-
kunstkammer raktárát, mely minden pillanatban változik, átformálódik. A teljesség megragadása helyett 
inkább hiánylistákat készíthetünk. Az enyémre mindenképpen felkerül a Képzelt lények könyve mintájára 
az elképzelt irodalmi alkotások katalógusa, vagy az alföldi por irodalomtörténete; komolyabb, mélyreha-
tóbb stúdiumokat kellene folytatni ómama almáriumáról, a vulkánfíberről, az én-elbeszélő és az alakmá-
sok bélyegberakóiról, barnabás vesszőseprűjéről és az orosz takarítónő tollseprűjéről. E problémakörök 
a raktárban fejthetők fel, mely a végtelen lehetőségek tere, a kimondatlan, még láthatatlan kapcsolatok 
gyűjtőhelye. A raktárba bármikor visszarejthető egy-egy téma, motívum, gondolat, de onnan bármikor 
elő is hívható. A raktár vagy egy Tolnai-szöveg is olyan, mint az UNRRA-doboz, mindig meglepetés, mit 
találunk benne, mi minden kerül egymás mellé.
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THE STORAGE AS THE SPACE OF THE ENDLESS POSSIbILITIES
(Reece in storage of Ottó Tolnai’s feasible cabinet of curiosities)

Anikó Novák

The list and the inventory play a very important role in Ottó Tolnai’s works. Just think 
of uncle Csömöre’s catalogue or poems which enumerate specific items as a cabinet of 
curiosities. It is hard to describe the oeuvre of the author as a feasible exhibition, because 
we cannot show the complete picture, since every line of poetry opens a gate toward a new 
universe. We can always start a new list. Selection is always arbitrary and it is accompanied by 
the burning pain of an absence. The discussed collections can be imagined as the exhibition 
space, and all the themes, motifs, texts and interpretations that have been left out form the 
museum’s storage. This enlarges the museum; the true treasures are in storage “collecting 
dust” (a term museologists would most certainly object to), the exhibition space is filled 
with only a portion of the available pieces and not necessarily the most valuable ones. The 
dust preserves them. Even the narrator of Polgár baba és a függőleges fakír campaigns for 
the introduction of the category of “the dusty picture” and dust appears as a marker of the 
quality of the museum and as an aesthetic category.

To attempt to show the entire Tolnai oeuvre would mean the organization of a long 
series of temporary exhibitions, and gaps would certainly remain even after this long process 
has taken place. The collection is kept alive by a “lack,” and it is this lack that organizes it 
and prompts us to re-imagine and re-organize the collection. The paper’s aim is to map the 
storage of this possible cabinet of curiosities, which can be regarded as the space of endless 
possibilities. 
Keywords: Ottó Tolnai, museum, cabinet of curiosities, storage
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A LÉLEKFILOZÓFIA TüKRÖZőDÉSEI
Kulcsfogalom-pár: érzékelő központjaink teljessége (szív–lélek) 

– kapcsolat minél több életjelenséggel
n

Máté Petrik Emese
Óvóképző és Edző Szakfőiskola, Szabadka

turulemese12@gmail.com

n

A szív–lélek érzékelő központunk révén az élővilág jelentősen több életjelenségéhez 
kapcsolódhatunk. A tudatos cselekvésnek ez a lehetősége megadja azt a szabadságot, hogy 
szívvel-lélekkel az élet az egység felé rendezhető: a diszharmonikus állapotok harmonizál-
hatóak. Gyakorlati alkalmazása jelen van már az oktatási intézményekben.
Kulcsszavak: érzékelő központ, szív, lélek, egység, harmónia, oktatás.

n

Platón és Arisztotelész megteremtették a lélekfilozófia fogalmát, amely a mai napig meghatározza a 
gondolkodásmenetünket: „A lélek az élőlények teljesültsége” (ARISZTOTELÉSZ 2006: 221). Ezt a telje-
sültséget, egység állapotot kívánja az ember élete folyamán minél teljesebben megtapasztalni, megélni. 
Ebbe az irányba lelkesedése vezeti, minél több életjelenséggel kíván kapcsolatba kerülni: „A lélek ismerete 
a teljes igazság megismeréséhez is nagyban hozzá fog járulni, kiváltképp pedig a természet megismerésé-
hez: a lélek ugyanis az élőlények mintegy princípiuma. Feladatunk, hogy tanulmányozzuk és megismerjük 
természetét és szubsztanciáját, majd pedig járulékos jellemzőit” (ARISZTOTELÉSZ 2006: 7). A lélekké-
pünk részét képezik az egyetemes ősképek is.

Az egység, teljesség képünk aszerint rendeződik, hangolódik, hogy mit helyezünk lélekképünk, saját 
egyéniségünk fókuszpontjába fő szervezőerőként, és keressük-e a kapcsolódást lélekképünkkel. Önismereti 
visszajelzőként ráhangolódhatunk, hogy milyen a legbelső viszonyunk önmagunkkal. belső párbeszédként 
feltehető a kérdést: oktatóként mit kívánunk megszólítani az ismeretbefogadóban, az információs tenger-
ben milyen központi szervezőtengelyt állítunk középpontba? Folyamatosan változó középpont esetében a 
vonzómező is folyamatosan átrendeződik. Egyetemes élővilággal harmonizáló ismerettengely esetében az 
élő világ egyetemes információi nyernek megszólítást. Az életet hordozó információs mezők vonzókörét 
hozzuk mozgásba, és az életet éltető energiákkal kapcsolódunk folyamatosan érzékszerveinkkel.

Arisztotelész Lélekfilozófiai írások című kötetében az öt leggyakrabban említett érzékszervek (látás, hal- 
lás, tapintás, szaglás, ízlelés) mellett a szív-lélek érzékelő központunkat bőven taglalja, mely révén még több 
életjelenséget, életérzelmet tapasztalhatunk meg az érzelem szintjén: „A lélek az, amivel az első értelemben 
élünk, érzékelünk és gondolkodunk” (ARISZTOTELÉSZ 2006: 40). Ezen keresztül érzékelhetjük az élővilág 
jelzését az egyetemesség folyamatos jelenében. Platón középső alkotói korszaka a visszaemlékezés (anam- 
nészisz) a lélek hallhatatlanságára utal: „Az ismereteit a lélek nem a természeti világ keletkező és pusztuló 
tárgyaitól szerzi. E tárgyak szemlélése csupán fölébreszti a megfelelő ideák szunnyadó ismeretét, amelyre az 
emberi lélek a testi születést megelőzően, az ideák birodalmában időzvén tett szert” (ARISZTOTELÉSZ 2006: 
220). A lélekérzetünk olyan kapcsolódási lehetőséget jelent, mellyel az öröktől létező egyetemes értékeink 
ősi képéhez tudunk kapcsolódni, hozzá tudunk rendeződni. A jelenkori gyakorlati érzelmi kutatásoknak ez 
az alapszemlélet képezi a kiindulópontját. Jól megfigyelhető, hogy a pillanatnyi érzelmi állapotunk, milyen 
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mértékben tér el az összhang egyetemes állapotától. Dr. Emoto Masaru japán professzor tudományos feltárása 
az egész világ számára ismert: testünk vízháztartása tükrözi pillanatnyi érzelmi állapotunkat, s egyúttal ar- 
ról is jelzést ad, mennyire térünk el az egységtől, lélekképünktől. S amiben e tudományos kísérletének 
óriási feltáró hatása rejlik, hogy tudatos teremtőerőnkkel változtathatunk rajta. Rajtunk áll a változtatás ha- 
talma! Kísérleti csoportjai a tanintézmények ebédlőiben étkezés alkalmával nemcsak az ivóvíz, hanem az 
étek, ill. a bennünket övező vizek minőségének a javítását célozták meg három lépésben. Első lépésben az 
ember belső világa, gondolatai, érzelmei rendeződtek a csoportgyakorlatok során, majd csoportos összehan- 
golódás következett az egyetemes értékrend egy-egy ősképével pl. szeretet, hála, köszönet… Majd harma-
dik lépésként csoportosan ráhangolódtak a táplálkozásra szánt ivóvízre, étekre, a környezetükben lévő ta- 
vakra. Dr. Emoto által kifejlesztett technikával a megfagyasztott vízkristályokat felnagyította, és így kris-
tályszerkezetük látványosan láthatóvá vált. A kísérlet előtti víz-kristályszerkezetek a kísérlet végére rend-
kívül magas szintűen rendeződtek. Több alkalommal is a vegyileg ihatatlannak minősített víz ihatóvá vált. 
Kísérleteinek felvételei a világhálón tömkelegével megtekinthetőek. A rezgésszámok átminősítése, a minő-
ségi váltás szív-lélek szintjén történt, s történik. Arisztotelész részletesen foglalkozik Homérosz eposzainak 
szereplőivel, akik folyamatosan szívük által cselekszenek, örülnek, bánkódnak, terveznek, gondoskodnak, 
éreznek, töprengenek, felismernek. Összegezve az eposzok szereplői a tapasztalást követően érzelmeiket 
folyamatosan átalakítják. Öt érzékszervükkel együtt a szív-lélek érzékszervükkel is élnek. Az ókori bölcse-
ket követően többek között William Shakespeare, Johann Wolfgang Goethe, Arany János, Kosztolányi 
Dezső is felteszik a kérdést: miért szegényedett el mára a teljesség szemlélésnek a világképe? Az emberi 
tapasztalat világának bőségéből csak az emelődik be jelen korunkba, ami elhelyezhető a jelenlegi világ-
modellben. Egyre több érzékelő képességünk marad pihenőben. 

Amint lélekképünkre hangolódva rendezni kezdjük érzelmeinket, rezgéseinket, a változás figyelem-
mel kísérhető vízháztartásunk kristályszerkezetén. S ezek a rezgések tovább áramlanak, alakítva közvetlen 
környezetünk rezgését. Az egységben való teremtés tudatosságán keresztül az élet csodás ajándéka tárulkozik 
fel: a forrásától elszakadt részek a korlátlan szabadság és a szeretet erejével újból egységbe rendezhetőek. A 
tudatos cselekvésnek ez a lehetősége megadja azt a szabadságot, hogy szívvel-lélekkel az élet az egység felé 
rendezhető, s önmagunkban pedig kapcsolódni tudunk lélekképünkkel: „Azt, amivel élünk és érzékelünk, 
kétféleképpen értjük, miként azt is, amivel megismerünk: ez utóbbin egyrészt a tudást értjük, másrészt 
a lelket, mert mindkettőjükről azt mondjuk, hogy velük tudunk valamit” (ARISZTOTELÉSZ 2006: 39).
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PAINTING OUR MENTAL PHILOSOPHY PICTURE IN EDUCATIONAL PRACTICE
Emese Máté

With our heart and our spiritual center we are associated with many life phenomena. 
With deliberate intentions we get and seek the freedom to establish the harmonious or 
disharmonious situations. Developing intuitive intelligence is the path and is already present 
in the pedagogical practice as the approach to professional development.
Keywords: emotional intelligence, and integrity of their symbiosis with the whole life
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n

A könyv a vezénylés első lépéseitől középfokig vezeti el a tanítókat, tanárokat, általános 
iskolai kórusvezetőket, középiskolai és szakiskolai kórusvezetőket, amatőr kórusok vezetőit 
és kisebb zenekari együttesek vezetőit, akik el szeretnék sajátítani a vezénylés alapjait, hogy 
manuálisan képessé tegyék magukat a szakszerű karvezetésre, kisebb együttesek vezetésére.

Minden más tankönyvtől, szakkönyvtől különbözik A vezénylés technikája című 
útmutató. Jellegénél fogva ezt a könyvet nem lehet csak úgy elolvasni, tartalmát megtanulni, 
mint például a zenetörténetet, zenepszichológiát, zeneesztétikát stb. Mindazt, amit elolva-
sunk, nemcsak gyakorolni, hanem be kell gyakorolni (a leírás alapján ez bizton megvalósít-
ható). Csakis jól begyakorolt kezdetre építhetjük a következő lépést. Ha mindez alaposan, 
a kontinuitás elvei alapján történik, biztosak lehetünk abban, hogy igyekezetünk nem volt 
hiábavaló; szert tehetünk a vezénylés helyes manuális technikájára. Mindenki addig juthat el a 
vezénylés technikájának elsajátításában, ameddig képességei és zenei adottságai megengedik.

Mindenki, akinek hiányos a tudása a vezénylés manuális technikája terén, megfelelő 
útmutatásra talál ebben a könyvben.
Kulcsszavak: vezénylés, alapok, technika, karvezetés, általános iskola, középiskola, egyszerű 

ütemmutatók, avizó, befelező mozdulat, tempó

n

A könyv a vezénylés első lépéseitől középfokig vezeti el a tanítókat, tanárokat, általános iskolai kórus-
vezetőket, középiskolai és szakiskolai kórusvezetőket, amatőr kórusok vezetőit és kisebb zenekari együt-
tesek vezetőit, akik el szeretnék sajátítani a vezénylés alapjait, hogy manuálisan képessé tegyék magukat 
a szakszerű karvezetésre, kisebb együttesek vezetésére.

Minden más tankönyvtől, szakkönyvtől különbözik A vezénylés technikája című útmutató. Jellegénél 
fogva ezt a könyvet nem lehet csak úgy elolvasni, tartalmát megtanulni, mint például a zenetörténetet, 
zenepszichológiát, zeneesztétikát stb. Mindazt, amit elolvasunk, nemcsak gyakorolni, hanem be kell gyako-
rolni (a leírás alapján ez bizton megvalósítható). Csakis jól begyakorolt kezdetre építhetjük a következő 
lépést, gyakorlást. Ha mindez alaposan, a kontinuitás elvei alapján történik, biztosak lehetünk abban, 
hogy igyekezetünk nem volt hiába; szert tehetünk a vezénylés helyes manuális technikájának az alapjaira.

A karvezetéshez nem elég csak a tehetség (mint minden máshoz sem). A kéz nem funkcionál magától, 
annak hatékonyságát automatikussá kell tenni, ami sok gyakorlást igényel. Szorgalommal sok mindent 
(nem mindent) el lehet érni, szívesebben látjuk a dobogón a zeneileg középszerű, de precíz karvezetőt, mint 
egy „tehetséges” hadonászót, a leginkább azonban a tehetséges és technikailag precíz művészeti vezetőket, 
mert csak ők képesek együttesüket tökélyre vinni a maguk és együttesük képességeinek keretein belül.

A hivatásos karmesterré válás legalább akkora erőfeszítést, tehetséget igényel, mint bármelyik hang-
szer magas fokú művelése, de azoknál összetettebb feladat. Zenei ismeretekben messzemenően szélesebb 

1 Részlet Huszár Elvira a Vezénylés technikája című tankönyvéből.
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skálájú. Ezt már nem lehet megtanulni. A tehetség, a rátermettség, a határozott egyéniség, a különleges 
kisugárzás, a temperamentum vagy része az egyéniségnek, vagy nem, megszerezni sehonnan sem lehet. 
Mindezek nélkül nincs jó karmester.

Az útmutató kézikönyv, mint már említettem nem kizárólag együttesek művészi vezetőinek készült, 
tanítóknak, tanároknak is. A tanítónak is szüksége van a karvezetés alapjaira, hiszen hogyan indítja el az 
osztály éneklését a zeneórán, ha legalább az alapokat nem tudhatja magáénak? Hogyan vezethet énekkart 
az általános iskolában, ha nem rendelkezik a manuális technika alapjaival. 

A közép- és szakközépiskolákban kórust vagy zenekart (ebben az esetben jóval bonyolultabb a feladat) 
vezető tanároknak elengedhetetlen a fenti tudás birtoklása.

Mindenki addig juthat el a vezénylés technikájának az elsajátításában, ameddig képességei és zenei 
adottságai megengedik. Mindenkit, akinek hiányos a tudása a vezénylés manuális technikája terén, megfe-
lelő útmutatásra talál ebben a könyvben.

Testtartás, kéztartás
Sajnálatos módon gyakran találkozhatunk kórusvezetőkkel, akik méltatlan mozdulatokkal „vezetik” 

énekkarukat. Lábbal dobognak, rugóznak, kézzel riogatnak, testüket riszálják, s ebben az a szomorú, hogy 
csak elvétve, alig találkozunk kiművelt kezű karvezetőkkel.

Ez a könyv, mint vezénylési útmutató azzal a szándékkal íródott, hogy segítsen a karvezetőknek abban, 
hogy a vezénylés alapszabályait elsajátítsák, ne váljanak nevetségessé sem együttesük, sem a közönség 
számára, s nem utolsósorban sikeresen vezessék kórusukat, zenekarukat. 

Nemcsak a karvezetéssel kapcsolatos a szabály, de bármelyik hangszer kezelésének mottója a termé-
szetes kéz- és testtartás. Természetes kéz- és testtartás nélkül nem alakulhat ki jó hangszerkezelés, jó tech-
nika. A görcsösség, mely sokszor karöltve jelentkezik a természet- ellenes, helytelen hangszerkezeléssel, 
nem vezethet eredményességre, ami a karvezetésre is vonatkozik.

A karvezető testtartásának rugalmasan szilárdnak kell lennie, mert ez kizárja a lagymatagságot, de a 
görcsös merevséget is, mert a test kizárólag rugalmas szilárdságában tud mozgásba jönni.

A helyes testtartás kiindulópontja a mindkét talpon elhelyezett, egyformán elosztott testsúly. Talán 
banális, ám annál inkább hasznos útmutatásnak tűnik, de a terpeszállás kb. olyan távolságú legyen, mint 
az autóbuszban való egyensúlyozás, ami a stabil állást biztosítja. A kórus előtt való stabil állás hiánya, az 
egyensúlyra való koncentrálás elvonja a vezető figyelmét feladatáról. 

Minél erőteljesebben vezényelünk, annál fokozottabban követelendő meg a szilárd testtartás. Az 
erőteljes vezénylésnél a leggyakrabban tapasztalható, hogy a vezénylő testének mozgásával „besegít” a 
vezénylésbe, holott ez az imbolygás közömbösíti a határozott erőteljes mozdulatokat. Ennek az ellentéte 
viszont az, ha a karvezető merev „karót nyelt ” testtartása elvonja a kéz mozdulatáról a figyelmet.

A karvezetés egyenes testtartást követel. Deréktól lefelé szigorúan tilos a mozgás; a fenék riszálá-
sa, előre-hátra való mozgatása, a lábak rugózása és a séta. Ez egyrészt nem esztétikus, másrészt teljesen 
elvonjuk a figyelmet a zenéről, „széttáncoljuk” a zenét, s nem utolsósorban a közönség is megmosolyog, 
rosszabb esetben jót mulat az ilyen nemkívánatos karvezetői megnyilvánulásokon.

Sajnos, gyakran voltam szemtanúja a fent említetteknek, ugyanis sokáig jártam az országot zsűritag-
ként középiskolai kórusok, zenekarok versenyein, fesztiváljain. Tragikus (számomra tragikus) megnyil-
vánulásoknak voltam a szemtanúja, ugyanis a karvezetők nagy része minősíthetetlenül vezette együttesét. 
Dobogott, balettozott, riszált, rugózott „vezénylés” közben, odaszaladgált a szólamokhoz, s hogy a kezével 
mit csinált, azt nem lehetett megállapítani, riogatta kórusát. Mindenesetre jelenléte inkább ártott a kórus 
produkciójának, mint használt, mert sikerült szétvernie a zenét. bár ezeken a versenyeken a közönség 
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is többnyire zeneileg képzett emberekből, zenetanárokból, azoknak diákjaiból állt, ennek ellenére, vagy 
annál is inkább kuncogás hallatszott soraikból, ami a karvezetőnek szólt. Sajnos, ezt rajtunk kívül nem 
tette szóvá senki, „nem tanultak vezényelni” hangoztatták, de ez az eredményen aligha változtatott. Ám, ha 
valaki zenei együttes elé áll, vegye magának a fáradságot, frissítse fel vezénylési tudását, mert nem helyt-
álló a kijelentés, miszerint „nem tanultak vezényelni”, hiszen a karvezetés kötelező tantárgyként szerepel 
a zenei szakiskolákban és a zeneakadémián.

A vezénylés történjék akár egyszerű ütemezés formájában. így sokkal jobban segítheti a kórus munkáját 
mind a próbákon, mind a fellépéseken. Az utóbbin kerülendő az esztétikailag bántó vizuális megnyilvánulás.

A testnek minden fölösleges mozdulata rossz, főként azok a mozdulatok, melyek az ütést kívánják 
helyettesíteni. ütni csak kézzel szabad. Ne segítsünk rá az ütésre térdrugózással, fejbólintással, lábdobban-
tással, mert mindezek hatástalanítják azt a mozdulatot, amelyik a legfontosabb. Mindezekkel a vezénylő 
manuális technikájának a hiányosságát kívánja pótolni.

Gyakorlott, kiforrott karvezetőknél, karmestereknél (semmiképpen sem amatőröknél), akik komoly, 
technikai alapokkal rendelkeznek, eredményes zenei pályafutást tudhatnak maguk mögött, megengedhetőek 
a művészi vezénylés színvonalán az egyéni megnyilvánulások, kéz- és testmozdulatok, de ezek kizárólag a 
zene mély értelmezését hivatottak szolgálni, semmiképpen sem az ütés helyettesítésére alkalmazhatóak. A 
szabadabb mozdulatokkal való vezényléssel a karmester a zene kifejezőerejét hivatott zenekarára átvinni 
kellő precizitással. Ebben az egyéni, zenét kifejező mozgásban is kizárólag a felsőtest vehet részt.

Helytelen test- és kéztartás
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Helyes test- és kéztartás

A zene értelmezésének mélysége az arcon és a szemeken sugárzik ki. A fej is tehet energikus, figyel-
meztető mozdulatot, de semmiképpen sem az ütés rovására. Nem szárnyalhatja túl az ütés intenzitását, 
tehát szinkronban kell lennie azzal.

Ezeket a testmozdulatokat azonban kezdő fokon mellőzni kell. Ne essünk az esetlenség csapdájába. 
Csak jó, biztonságos vezénylő mozdulatok (iskolás precizitású mozdulatok) birtokában tudjuk vezénylé-
si technikánkat biztos alapokra helyezni. Csak maximálisan kifejlesztett vezénylési technika birtokában 
tudjuk testünk mozdulatait tudatossá tenni, a felesleges testmozdulatokat kiiktatni.

Kezünket testünk mellől csípőszélességben emeljük fel, szigorúan megőrizvén a két kéz közötti 
távolságot vezénylés közben is. A kéz olyan magasságba legyen felemelve, hogy karunk egyenesen álljon 
(ha karunk lefelé mutat, nem látja kezünket az együttes, ha felfelé, nem tudunk határozott avizót adni). 
Kézfejünket természetesen félig zártan tartsuk, úgy, ahogy testünk mellől felemeltük. Ujjainkkal ne muto-
gassunk (ne éljenek külön életet), az ujjak simuljanak egymáshoz. Csuklónk lazán tartsa kézfejünket. Ezt 
nevezzük alaphelyzetnek, kiinduló, indító helyzetnek.

ütemmutatók, ütemrajzok
Egyszerű ütemmutatók:
Az egyszerű ütemmutatók csoportjába tartoznak a kettes, hármas és a négyes elosztású ütemek. A 

leírás alapját a precíz iskolás, ütemezéses vezénylés képezi.
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Kettes elosztású ütemmutató:
Kiinduló helyzetből kezünk kb. fejmagasságig emelkedik, leüt, de kizárólag csak a kiinduló helyze-

tig, onnan elasztikusan kissé oldalra mozdul el, majd újra felvezetődik. A leütés mindig nyílegyenesen 
történik (hangsúlyos ütemrész), mert csak így tudjuk az együttessel érzékeltetni az „egyeket”, a hangsúlyos 
ütemrészt, ami elengedhetetlenül fontos.

Leütés után kezünket hagyjuk, hogy automatikusan oldalra ugorjon, mozduljon kissé, majd a vissza-
vezetés útja kicsit rézsútosan (átlósan) indul, és csatlakozik a lefelé ütés térbeli vonalához.

Hármas elosztású ütemmutató:
Az egyre való leütés ugyanúgy történik, mint a kettes elosztású ütemmutatónál, csak itt a leütés után a 

kéz ugyanazon a térbeli vonalon felfelé ugrik, mozdul automatikusan egy kissé vissza, melyen lefelé ütöttünk. 
A második ütemrész, a kettő oldalra, míg háromra hasonlóan ível felfelé, mint a kettes elosztású ütemnél.

Négyes elosztású ütemmutató:
Hasonlóan, mint az előző ütemmutatónál a leütés után a kéz ugyanazon térbeli vonalon lendül auto-

matikusan kissé felfelé, amelyen lefelé ütöttünk. A második ütemrész, a kettő hangsúlytalan, így ütemrajza 
is jelentéktelen, parányi elmozdulás fordított U alakban (ha kettőre bevisszük kezünket az ún. „sérthetet-
len” térbe, kezeink nemcsak, hogy összeütköznek, de az ilyen mozdulattal ellehetetlenítjük a harmadik 
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időbeli ütést, s annak felfelé vezetését négyre), a három oldalra, míg a négy felfelé vezetődik ugyanazon a 
módon, mint a hármas elosztású ütemnél.

Az avizó
Egyenes testtartással, leengedett karokkal álljon együttese elé a karvezető, a karmester. Tekintetével 

pásztázza végig a kórust, zenekart, győződjék meg arról, megvan-e a biztos kezdéshez nélkülözhetetlen 
fegyelem. Teljes figyelmét összpontosítsa a műre. Csak ekkor emelje fel kezét kezdésre.

Az avizónak, előkészítő mozdulatnak utalnia kell a tempóra, a hangerőre, a zene jellegére.
Lassú tempónál az avizó mozdulata hosszabb, míg a gyorsabb, gyors tempónál az avizó felfelé ívelése 

gyorsabb. Tehát az avizónak olyan tempóban kell lennie, amilyen tempóban indítani, előadni kívánjuk a 
művet.

A dinamikának megfelelő intenzitású előkészítő mozdulatot adjon a művészeti vezető. Forte indítá-
sánál erőteljes, míg piano esetében az avizó lágyabb, de mindenképpen akkor is határozott legyen.

Az avizónak utalnia kell a zene jellegére, amit úgy fejez ki a karvezető, a karmester, hogy karját a jelleg-
nek megfelelő mozdulattal emeli fel. Ez lehet súlyos ütésű, nyugodt méltóságú, támadó hevességű, vagy 
könnyű lendítésű mozdulat. A határozott avizó a különböző intenzitású mozdulatoknál is örök érvényű. 
Mindezt fokoznia kell az arckifejezésnek, és a szemen keresztül sugárzó akaraterőnek is.

Az előkészítő helyzet fő követelménye a teljes mozdulatlanság. 
Tétovázásnak semmi helye, mert az együttes koncentrációjában olyan visszaesést jelent, amit már egy 

új előkészítő helyzettel nem tudunk megteremteni.
A jó avizó veszélybe kerül, ha a karvezető, karmester figyelmen kívül hagyja, hogy a kórusnak indításhoz 

levegőt kell vennie, a zenekarban a vonósnak kezdésre kell emelnie vonóját, hogy indíthasson, a fúvósnak 
szintén levegőt kell vennie. Nagy segítséget nyújthat mindehhez a jobb kézzel, csuklóból történő elő-ütem 
az avizó előtt, ami megelőlegezi a tempót, és hatványozott biztonságot nyújt a precíz belépéshez.

Az avizót ajánlatos egyszerű gyermekdalokon gyakorolni, egyben a balkéz függetlenítését is megold-
hatjuk ezzel.

Két kézzel, elő-ütemes avizóval indítunk, majd balkezünket testünk mellé helyezzük. Levegővételnél 
(mini avizó a harmadik ütem végén) a bal kéz csatlakozik a jobb kézhez. Ez megismétlődik. Ismétlés után 
a hatodik ütem végén újra csatlakoztatjuk a balkezet, majd testünkhöz húzzuk. Az utolsó három ütemnél 
a bal kéz (zeneileg ez tartozik össze, egyébként az utolsó két ütemnél praktizáljuk) a befejezést előkészít-
ve halad a jobb kézzel.
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 A következő gyermekdal esetében elő-ütem után két kézzel indítunk, majd minden levegővételkor 
csatlakozik a balkéz a jobbhoz, minden levegővétel után testünk mellé helyezzük. Az utolsó előtti ütemnél 
levegővételre, és a befejezést előkészítve halad párhuzamosan a jobb kézzel.

A B CD

A 4/4-es ütemmutatóban íródott dalgyakorlatot a fentiek alapján végezhetjük. Avizó előtt csuklóból 
elő-ütemet adunk, amivel biztosabbra vehető a megkívánt tempóban való kezdés. Főként elengedhetetlen 
ez az elő-ütem amatőr, kisiskolás, középiskolás együttesek vezetésénél.

Jó avizót könnyű adni, ha a karvezető is levegőt vesz (azt követi keze) előkészítő mozdulat közben. 
Ez a biztosítéka annak, hogy a kórus is levegőt érkezett venni a kezdéshez.
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A ritmus sokkal precízebben jut kifejezésre az együttes előadásában, ha a kéz, főleg az ütőkéz, képes 
olyan mozdulatok végzésére, amely minden ritmusegységet, ritmusképletet megkülönböztetett módon 
tud érzékeltetni az ütemrajz torzítása nélkül. Kezünknek szigorúan reagálnia kell a zene dallam- és 
ritmusjelenségeire.

Az egyenletes negyed mozgást elasztikusan, simán vezetjük: nem csapkodunk, nem hadonászunk. Ha 
az egyenletes negyed mozgáshoz kisebb értékek is csatlakoznak, kezünk enyhe lendítésével érzékeltetjük azt.

A leintés mozdulata
A leintés mozdulata vonatkozhat az egész együttesre vagy egy-egy szólamra, egy-egy hangszerre, hang-

szercsoportra, amelyre azért van szükség, hogy ezek egyszerre tudják abbahagyni az éneklést, a zenélést. 
A leintő mozdulat történhet a mű folyamán és a mű végén is.

Ez a mozdulat a mű folyamán mindig a bal kéz feladata, mert a jobb kéz ütemrajza sértetlen kell, 
hogy maradjon.

A leintés mozdulata legyen határozott, precíz. Csuklóból a bal kéz balról jobbra teljes körmozgást végez.
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A bal kéznek kettős feladata is lehet, ugyanis egy adott ütemrészen, egy adott leintő mozdulat után 
(ha azt a mű úgy kívánja meg) a jobb kézzel együtt avizót kell adnia a mű folytatásához. Ilyen esetekben 
a két mozdulat „összeolvad ” a kettős feladatból kifolyólag: leint, lendül avizóra.

Ahogy az avizónak, a leintés mozdulatának is van tempója, mind a mű folyamán, mind a mű végén. 
A körív csakis abban a tempóban történhet, amelyben előadjuk a művet. A lassú tempó nagyobb, míg a 
gyors tempó kisebb, élesebb befejező mozdulatot igényel.

A tempó
Főként kezdő együtteseknél, de a nem kezdőknél is, ha a karvezető biztos akar lenni abban, hogy a 

kívánt tempóban induljon el a mű, amit vezényel, ne hanyagolja el a csuklóból adott elő-ütemet, így nem 
érheti meglepetés sem a karvezetőt, sem az együttest. Az avizó és az elő-ütem azonos tempóban történik.

A kézmozdulat térben elfoglalt mérete a zeneműnek nemcsak a tempóját és ritmikusságát fejezi ki, 
hanem a jellegét is. A tempó megadása határozott vezénylési beavatkozást kíván. A már biztosított tempó 
után térben csökkentsük a vezénylő mozdulatokat, ami nem jellegtelen vezénylést jelent, mozdulataink 
szabályosak maradjanak.

A karmester – Az élményszerű előadás
Erős egyéniség és kellő temperamentum nélkül nincs jó karvezető, sem karmester. Kivonulása az 

együttes elé legyen határozott, magabiztos, mert minden megnyilvánulása, ami nem is tartozik közvetle-
nül a vezényléshez, befolyásolja az előadás sikerességét.

Mindenekelőtt szükséges, hogy a karmesternek világos képe legyen az előadásra, illetve betanulásra 
kerülő mű fő vonásairól és jellegéről. Figyelembe kell vennie a szerző által előírt tempókat, hiszen a zene-
szerzők manapság gondosan odaírják a mű elejére és a döntőbb helyekre azokat.

Vannak karmesterek, akik csak a kottát látják, és olyanok, akik azt is, ami mögötte van. Vannak, akik 
az egységet is szétdarabolják, míg mások olyan képességekkel rendelkeznek, hogy a szétesőt is képesek 
egybefogni.

Nemcsak a zenekarnak, de a karmesternek is tökéletesen kell a művet magában hordoznia, és töké-
letes formában kell láthatóan megjelenítenie.

 A karmesternek látnia és hallania kell, erőteljesnek kell lennie, ismernie kell a hangszerek szerke-
zetét, természetét és hangterjedelmét, értenie kell a partitúraolvasáshoz, és azon a különleges tehetségen 
kívül, amelynek megkíséreljük leírni az összetevőit, más, szinte meghatározatlan adottságokkal kell rendel-
keznie, amelyek nélkül nem jöhet létre láthatatlan kapcsolat közötte és azok között, akiket vezényel. Ha 
nincs meg a képessége arra, hogy átadja érzelmeit, ennek következtében teljesen elveszíti vezető szerepét. 
Mindenkinek éreznie kell azt, hogy a karmester maga is érez, megért, átél, így érzelme és átélése átszáll 
azokra, akiket vezényel, belső lángja átmelegíti, izzása felvillanyozza, ösztönző ereje magával ragadja őket. 
Ha viszont tehetetlen és hideg, mindent megdermeszt maga körül.

Egyesek sokat mozognak, mások megmeredve vezényelnek. Esztétikailag mindkettő zavaró, de az utób-
bi elfogadhatatlan. Ne felejtsük el, hogy gyakran vannak a zenében olyan pillanatok, amikor a karmester 
dirigálás közben nekiengedheti magát, ha van vér az ereiben, mert temperamentum nélkül nincs magas-
rendű előadás. Ezt azonban sem tanulással, sem szorgalommal nem lehet megszerezni, ezzel születni kell. 
A temperamentum nem az értelemből, hanem a szívből fakad. Az igazi művésznek feltétlenül meg kell 
zaboláznia temperamentumát, a művész értelmének és szívének együttesen kell megnyilvánulnia. A teljes 
összhangot zene és mozgás között a karmester csak sokévi gyakorlattal és kemény önfegyelemmel érheti 
el. Nem véletlenül fordítanak óriási figyelmet a karmester szerepére, hiszen az ő vállára olyan súlyos fele-
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lősség nehezedik, mint régebben soha; már nem a teremtő géniusz alakítja a kor stílusát, hanem az egyes 
művek stílusát neki önmagából, azaz a különböző művekből kell kialakítani. Nem őt hordozza a kor, ő 
hordozza korát. Ebből nyilvánvalóan kiviláglik, hogy milyen fontos szerepet tölt be a karmester, és miért 
olyan ritka manapság az igazi karmester. Mindazok a jelenségek, amelyekről a fentiekben beszéltünk, az 
előadó művészet külső és belső megjelenési formáját tárják fel, mind technikai, mind zenei szempont-
ból. A technika az előadó művészet külső alkotója, míg a zeneileg való megnyilvánulás csakis belső lehet, 
mert művészileg csak a belülről jövő alkotást tekinthetjük jelentősnek. Hogy milyen technikai megoldás 
a legjobb bizonyos zenei jelenségeknek a megoldására, adjuk az együttes tudtára. Ha szükséges, mutassuk 
meg, énekeljük el akár a kórusnak, akár a zenekarnak, vagy zongorán mutassuk be, hogy mit, hogyan, 
és miért így, vagy úgy szeretnénk megoldani: lassítást, gyorsítást, osztást, agogikát, stb. Nagyon fontos, 
hogy amit kérünk a kórustól, a zenekartól, „benne legyen a kezünkben”annak kifejezési módja. Erre kell 
az együttesnek reagálnia úgy, hogy szinkronban legyen kéz, zenekar, kórus. A kéz technikailag és zenei-
leg is úgy formálja meg a művet, hogy az együttes tükörképe legyen a kéz kifejezési megnyilvánulásainak.

Mindaz, amiről a fentiekben szó volt az előadó művészet külső és belső megjelenési formáját tárja 
fel technikai (külső) és zenei (belső) szempontból. Minden technikai jelenséget, zenei sajátosságot helye-
sen, világosan, félreérthetetlenül oldjunk meg, ahogy a kompozíció szerkesztési és jellegbeli sajátosságai 
megkívánják azt.

Egy hangversenyre való felkészülés komoly pedagógiai munkát is igényel. A vezetőnek tisztában kell 
lennie együttese képességeivel. Ahhoz mérten kell összeállítania repertoárjukat, megszerveznie a próbá-
kat (szólampróbákat, összpróbákat). Ha állandó együttesünk van, be kell iktatnunk az elkészített zenemű 
„megérési” idejét; félretenni, majd felújítani. Ha már nem kell a hangokra, szövegre figyelniük, csak akkor 
„gyúrhatjuk” zenévé a művet mind tempó, dinamika, hangszín, mind eszmei tartalom, forma, zenei sajá-
tosság szempontjából. 

A vezénylés akkor fejezi ki, kelti életre a partitúrában lévő kottafejeket, s azon túl akkor tölti meg 
élettel azt, ha a tempó, a ritmus, dinamikai érzékeltetésen kívül arra is képes, hogy a zene jellegét világo-
san ábrázolja. birtokában kell lennie azoknak a széles skálájú technikai eszközöknek, hogy ennek a nagy-
igényű követelménynek eleget tehessen. A vezénylési technika minden lehetséges változatát használjuk 
ki: lendületes, vagy vezetett mozgás, az ütés súlyossága, vagy súlytalansága, éles és tompított ütések, a kar 
könnyűsége, vagy megterheltsége, a mozdulatok gyorsasága, magassága, szélessége, a bal kéz dallamot 
formáló és értelmező képessége, és végül az arc kifejező, a szem, megbabonázó ereje.

A felsorolt eszközök széles skálájú gazdag lehetősége képezheti a vezénylés mesteriskoláját.
Élményszerű előadáshoz kizárólag a karvezető, a karmester határozott fellépésével, belülről jövő 

erejével, az együttes „felpörgetésével” juthatunk el. biztos kiállás, biztonságot sugárzó szemek, pszichika-
ilag emelkedett hangulat (nem lámpaláz) eredményezhet sikeres előadást. A lámpaláz, a bizonytalanság 
átvivődik az együttesre, ami sikertelen produkcióhoz vezet.

Lámpalázas egyén ne legyen se karmester, se előadóművész, mert a lámpaláz nem hagyja kitelje-
sülni az előadóművészt. Nem lehet rettegve zenélni, főleg nem zenekart vezetni. Erős egyéniség és kellő 
temperamentum nélkül nincs jó karvezető, sem karmester. A karmester kivonulása, az együttes elé állása 
legyen határozott, magabiztos kiállás szükséges, mert minden egyes megnyilvánulás azonosul a kórussal, 
zenekarral. A „bocsássanak meg, hogy létezem” hozzáállással „elvérzik” a produkció. A karmester legyen 
dobogótípus. A jó karmester mindig a hangversenyen nyújtja a legjobb teljesítményt, s ez magával ragad-
ja együttesét és a közönséget is. Ha elegancia és könnyedség sugárzik magatartásából, ugyanakkor biztos 
kézzel, keményen fogja a „gyeplőt”, csodákra lehet képes zenekarával. Nem elég a négy fal között jónak 
lenni, ott, az adott pillanatban, a koncerten kell a legjobb produkciót nyújtania. A lámpalázat váltsa fel az 
emelkedett hangulatot árasztó magatartás, mind a karmester, mind a zenekar élvezze az adott mű előadá-
sát, mert csak így nyújthat kellemes perceket a közönségnek, élményszerű előadást.
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THE bASIC ELEMENTS OF CONDUCTING
Elvira Huszár

The book guides teachers, elementary school, secondary school and technical school 
choir leaders, as well as leaders of amateur choirs and minor orchestra leaders from the first 
steps of conducting to intermediate level. It is comprised for those who would like to master 
the basic elements of conducting and this way making themselves capable of professional 
conducting and also to become qualified to lead smaller orchestras. The book differs from 
all so far published course books. `The technique of conducting` is a guidebook. Due to its 
special character, it cannot be simply read through and its content memorized, as is possible 
in the case of music history, music psychology, aesthetics of music, etc. In our case, it is not 
just an option to practice, but it is inevitable to practice (which can be achieved through the 
descriptions). However, one has to carefully master the first steps, and then consequently 
approach practice. In case these steps happen in a thorough manner following the principles 
of continuity, one can be certain that the efforts were not in vain; and the proper techniques 
of conducting will be adopted. One can reach that level of perfection in conducting, which 
her/his musical talent and abilities allow.

I believe that everyone who is interested in acquiring knowledge in conducting shall 
find a proper and useful guidance in this book.
Keywords: conducting, basic elements, technique, choir leader, elementary school, 

secondary school
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A KIVITELEZÉS HIbÁI MINT MEGAKADÁSJELENSÉGEK
KÖZÉPISKOLÁSOK FOGALMAZÁSAIbAN1

n

Katona Edit
Újvidéki Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék

katonae.zenta@gmail.com

n

A tanulmány középiskolások fogalmazásainak hibajelenségeit elemzi. A munka a 
beszédprodukció-kutatások pszicholingvisztikai eredményeire támaszkodik, hisz akárcsak 
beszéd alkalmával, az írásos mű létrehozásánál is a gondolatnak megfelelő szavakat keressük 
meg a mentális lexikonban, majd a nyelvtani szabályoknak, kommunikációs helyzetnek, 
pragmatikai viszonyoknak megfelelően rendezzük sorba. Az írásban és beszédben közös, 
hogy ugyanaz a tudatbázis és ugyanazok vagy hasonló tervezési készségek mozgósíthatók a 
nyelvhasználat mindkét módjában. A hibajelenségek vizsgálatából is kiderül, hogy a terve-
zési és kivitelezési folyamat egységei nehezen választhatók el egymástól. 
Kulcsszavak: beszéd, írás, nyelvbotlás, tollbotlás, megakadásjelenségek, lemma- és 

lexémakeresés, helyettesítés, felcserélés

n

bevezető
Az elmúlt négy évben foglalkoztam a középiskolás tanulók fogalmazásainak szöveg- és mondattani 

vizsgálatával, grammatikai és stilisztikai jellegzetességeivel, igekötő-használati sajátosságaival, a szólásis-
merettel, a tágabb értelemben vett frazeológiai egységek ismeretével a metaforikus és anyanyelvi kompe-
tencia megnyilvánulásaival, a kognitív metaforák használatával. Természetesen a normától való eltérések 
mindenhol adódtak, komolyabb normahibák: szerkezetek keveredése, vonzattévesztés, stílustévesztés is. 
Jelen dolgozat nem csupán egy-egy jelenségre koncentrál, hanem a fogalmazások kivitelezési hibáit vizs-
gálja támaszkodva a beszédprodukció-kutatások pszicholingvisztikai eredményeire, hibatípus-vizsgálatára. 
A beszédprodukció írásos moduljában se érdektelen hibaelemzéssel foglalkozni, mivel épp a rendellenes-
ségek vizsgálata világíthat rá a rendszer működésének jellegzetességeire.

A beszédprodukció vizsgálata
A hibaelemzések metodikája és tipizálási rendszere a nyelvi szintekhez kötődik, kiforrottabb rendszer-

rel általában az idegennyelv-oktatásban találkozunk. Az anyanyelvi kutatások a pszicholingvisztika bevo-
násával inkább a beszédprodukció rendellenességeinek a hálózatával foglalkoztak az elmúlt időszakban. A 
beszédprodukció vizsgálatakor is nehézségeket okoz annak megállapítása, hogyan jutunk el a gondolattól 
a szóig. Az írásos szöveg is a nyelvhasználat egyik formája (modulja), noha a neuropszichológiai kutatások 
rámutattak arra, hogy a nyelvhasználat két formáját feltehetőleg nem egyetlen rendszer határozza meg. 
Külön szótárak tárolják a szavak kiejtett és írott formáját, mégis számos folyamat közös a beszédben és írás-

1 A tanulmány a Szerb Köztársaság Oktatás- és Tudományügyi Minisztériuma 178017. számú projektumának keretében készült.
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ban. Mindkét esetben arról születik döntés, hogy egy bizonyos jelentéstartalmat akarunk közölni, s ehhez 
kapcsolódik a nyelvi produkció, mely tagmondatról tagmondatra halad (vö. EYSENCK–KEANE 2003).

Az írásbeli szöveg megalkotásánál is beszélhetünk tervezésről és kivitelezésről. A gondolatnak megfe-
lelő szavakat kell megkeresnünk a mentális lexikonban, toldalékokkal ellátni, a nyelvtani szabályoknak, 
kommunikációs helyzetnek, pragmatikai viszonyoknak megfelelően sorba rendezni, csak nem kell kimon-
dani. Az afáziakutatás hoz eredményeket a beszédprodukció vizsgálatában, míg az írásbeli modalitásnál 
a szövegformázás és kézkoordináció vizsgálata játszhat fontos szerepet. 

A beszédprodukció és percepció hibáinak, megakadásjelenségeinek besorolása nem lehet teljes mérték-
ben példaadó a kézzel írott szövegek vizsgálatakor. Mindazonáltal ezek a kutatások segítséget nyújthat-
nak az írott modalitás jelenségeinek a feltérképezésehez is. Az írásvizsgálatoknál az áthúzások, javítások 
adnak sok lehetőséget a gondolatmenet feltételezett folyamatának a leképezésére. A beszédprodukcióval 
kapcsolatosan a legtöbb elmélet három vagy négy szintben gondolkodik. Dell négyszintes rendszere a 
szemantikai, mondattani, morfológiai és fonológiai szint összefonódását mutatja be. Mind a négy szin-
ten működnek a kategoriális szabályok elfogadható reprezentációs kombinációi (vö. HUSZÁR 2005: 33). 

A beszédprodukció létrehozása során a behelyettesítő szabályok alapján kiválasztjuk a megfelelő 
elemeket. „A megfelelő kategóriához tartozó legnagyobb aktivációval rendelkező csomópont kerül kivá-
lasztásra”. Aktiváció alkalmával sok csomópont aktiválódik egyszerre, „s az adott pillanatban egy helytelen 
elem aktivációs szintje magasabb lehet, mint a helyesé” (EYSENCK–KEANE 2003: 357).

A kutatás adatai
Jelen felmérésben 84, a 2014/15-ös iskolaévben született iskolai dolgozatot vizsgáltam meg (17 elsős 

gimnazista első és második dolgozatát (összesen 34), 16 másodikos, 16 harmadikos és 18 negyedikes 
gimnazista első dolgozatát). 43 fiú és 24 lány munkáját vettem számba. Az elsősöknél 10 fiú és 7 lány 
két-két dolgozatát, így adódik ki a fiúk által írt 53, és a lányok által írt 31 írásbeli munka. A dolgozatok 
témája az első és második osztályban jobbára lehetővé tette a teljesen szabad fogalmazást. Az elsősök két 
dolgozata közül az első beleélő fogalmazás volt (Egy kutya története, Egy kopott saru meséli vagy Messze 
még a kikötő címmel), a második a szülőkhöz intézett szónoklat volt Nekem is lesz! vagy Mit vegyek fel? 
címmel. A másodikosok első dolgozata A sziget, illetve A barlang címet viselte, aki e helyett a szónoklatot 
választotta: Játékban él az ember címmel fogalmazhatott. A harmadikosok esszét vagy novellát írhattak. 11 
tanuló Arany balladái kapcsán a bűn és bűnhődéshez kapcsolódó címekből választott, öten pedig novellát 
írtak (Rémek tánca van körűle). A negyedikesek (18-an) a későmodern regény jellemzői foglalták össze 
esszé vagy kisértekezés formájában. Az esszé, a kisértekezés az irodalmi anyaghoz kötődött, ismeretekre 
kellett építeni, nyilvánvalóan nagyobb erőfeszítést igényelt, de a felsőbb évfolyamokra járó diákok is írták. 

Megakadásjelenségek 
„A megakadásjelenség kifejezés valójában gyűjtőfogalom, a spontán beszédben fellépő, különféle 

hibákat értjük alatta. E fogalom szükségszerű bevezetését indokolja az is, hogy a ’nyelvbotlás’ nem hasz-
nálható szakszóként, mivel az lényegében a megakadásjelenségek egy (pontosan nem definiált) részét fedi 
le” (GÓSY 2002: 193). 

Gósy a megakadásjelenségeket két csoportra osztja, a bizonytalanságból eredőkre és a kivitelezés 
hibáira. Magam ez utóbbiak vizsgálatára vállalkozom, amit Gósy a következőképpen határoz meg: „A 
téves kivitelezés jelenségei a nyelv szabályainak mondanak ellent, tehát ebben az értelemben hibák. Ide 
tartoznak az elszólások, a nyelvbotlások, a „grammatikai” és lexikai hibák, téves szótalálások, a változta-
tások és „a nyelvem hegyén van” jelenség” (GÓSY 2002: 193).
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Kihagyások. A beszédben a hezitálás, nyújtás stb. jelenségeivel találkozunk, íráskor is megtapasztal-
ható a megtorpanás, amikor újra kell fogalmazni a mondanivalót, más szintaktikai formát, más lexémát 
kell keresni. Az írásművekben nehéz nyomon követni a javítási folyamatot a javítótoll alkalmazása miatt. 
Azonban még így is sokszor tapasztalhatunk áthúzást, s ilyenkor általában a korrekció során valami kima-
rad a szövegből. (A hiányjel √ utal a kimaradt szövegre.)

A hét végére √ átlag általában a pihenés napjai. – Ahogy a jel is mutatja, kimarad az ige: esnek.
Sokan állítják az idősebb értve a szülők- vagy nagyszülőkre hogy generációjából, hogy – 
Sokan állítják a szülők és nagyszülők generációjából, hogy…
viszont itt a király élete végéig azt fogja √ amiért, ami helyett sokan inkább a halált választanák. – azt 

fogja érezni /olyan érzések fogják gyötörni.
Hasonló az eset a Tetemre hívásban is. Megint két fiatalról, Bárczi Benőről és Kund Abigélről √. Itt a 

bizalommal… két fiatalról van szó. 
Senki nem mondta, hogy éljen Edvárd király, ezért 500 ember fejét (lefestés) és aztán… –veszi. 
Eszti nem tudta ezt elviselni, és belehalt √ rejtélyes körülmények között – bánatába

Nyelvbotlás/tollbotlás vagy kompetenciahiba?
Lapsus linque lapsus calami, tartja a latin mondás. Ebben bizonyára sok igazság van, hogy ami rosszul 

jön a nyelvünkre, azt rosszul is írjuk le, azonban az írás mégis egy másik modalitás, amit nem, vagy nem 
feltétlenül előz meg a kimondás. Az írás során esetlegesen működő belső beszéd lehetőségét sem lehet 
teljesen elvetni. íráskor fennáll a javítás, a hosszabb gondolkodás lehetősége, de nem feltétlenül hajtja ez a 
helyesség malmára a vizet, jól látjuk ezt helyesírási versenyeken, amikor a túlellenőrzés hibákat eredményez.

 A szakirodalom egyetért abban, hogy nyelvbotlásnak a beszélő normatudatának nem megfelelő, hibás 
beszédprodukció tekinthető (vö. HUSZÁR 2005: 15). Azonban sok esetben nem lehetünk biztosak abban, 
hogy nyelv-, illetve tollbotlásról vagy kompetenciahibáról van-e szó, vagyis hogy a beszélő/szövegalkotó 
esetleg nincs is tisztában egy-egy nyelvi elem jelentésével, használati helyével, szabályaival. A nyelvbot-
lások tipizálásakor Gósy elvi megalapozása nyújt segítséget, de gyakorlati vonatkozású rendszert Huszár 
Ágnes dolgozott ki (HUSZÁR 2005), így munkámban főleg erre a felosztására támaszkodom. 

A tipizáció nehézségeket okoz akkor is, ha a kutató tudja, miféle hibákra számíthat, milyen kategorizáció 
szerint akarja elvégezni a munkát. Mivel középiskolában is tanítok, a saját diákjaim dolgozatait vizsgálom, 
s a többéves gyakorlatból is ismerem már a hibatípusokat, mégis bekövetkezhet elbizonytalanodás, a hibák 
multikauzalitására való rádöbbenés, illetve egyes diákok esetében a kétnyelvű lexikon működésének az 
észlelése, illetve az elterjedt tükrözések alkalmazása is színezi a képet.

Az írásmű megalkotásának zavarai
A beszédprodukció létrehozásakor, s nyilvánvalóan az írásmű megalkotásakor a mondanivaló 

konceptualizálása után, a lemmaszinten „egy absztrakt, szintaktikailag meghatározott prefonológiai álla-
potban lévő lexikai egységig” jutunk el (KEMPEN–HUIJbERS 1983: 208, idézi HUSZÁR 2005:78).

A (szintaktikai-szemantikai egység a) lemma megtalálásának zavarai
A lemmához tartozó szintaktikai keret feltöltésével kapcsolatosan eltérő nézetek léteznek. Egyes kuta-

tók a lexikai egységek irányító szerepét hangsúlyozzák, mások a mondat szintaktikai vázának a kialakulását 
tekintik elsődlegesnek. Akármelyik is az elsődleges, a nyelvi kivitelezés szintjén számos zavar keletkezhet 
a mentális lexikonban való keresés során.
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A kívánt nyelvi egység helyett megjelenhet szinonima, antonima, a szóval metonimikus viszonyban 
álló vagy alá-fölérendeltségi viszonyban álló kifejezés (vö. HUSZÁR 2005: 84).

Helyettesítés (hasonló jelentésű szóval). A végére ebbe belebolondul, és épp ez az, ami szerintem 
erősebb a halálnál is – súlyosabb.

Ezekben a bűnösök mindig elnyerik megfelelő büntetésüket – méltó.
Apám nevelt fel, már ha azt lehet nevelésnek hívni – nevezni.
…az öregasszony már várta a folyosó végén, majd egy teljes idősekből álló csoport – csupán idősek-

ből álló csoport/ idősekből álló csoport
A szómező más eleme – rokon értelmű kifejezés – tükörszó is kerülhet a szerkezetbe. A szerb paprena 

cena kifejezés lép a borsos ár helyébe az alábbi példában.
 Mikor meglátták a kicsit csípős árú címkét – a borsos árat a címkén 
Az alábbi hiba nyilván multikauzális is lehet, hiszen szómezőbeli és hangzásbeli átfedésről is szó van: 

És közben a tudatodon kívül olyan drága dolgot vesztesz el – tudtodon kívül. 
A kihagyás és szótévesztés kettős jelenségére is gondolhatunk az alábbi példában.

Ezt Franz Kafka magyarázza meg az Átváltozás műben, ahol a kötött embernek a világ csak egy lelki 
börtön – az Átváltozás című művében……bezárt, elnyomott? Az idő vasfoga sok képzavaros szerkeze-
tet szokott produkálni, íme, egy soktényezős példa: Az idő vasfoga vagy megfordult, vagy pedig teljesen 
megőrült – Az idő kereke vagy megfordult, vagy őrülten kezdett forogni. 

Stílustévesztés – helyettesítés más stílusrétegbe, szövegkörnyezetbe tartozó szóval
mivel ők sem énekeltek dicsőítő dalt, őket is kivégeztette. Eme fantasztikus cselekedet után visszatért 

Londonba – szörnyű cselekedete.
Ha nem az írói pályát választotta volna, biztosan remek bíró vált volna belőle, hiszen az irományai 

alapján egy kegyetlen igazságosztó volt – művei alapján.
Az öreg halász és a tengerben az öregség és a halál gondolata, valamint az egymásrautaltság üti fel a 

fejét – az egymásrautaltság gondolata merül fel.
Leginkább észrevehető a lant, valamint a bűn és bűnhődés motívuma – legjellemzőbb.

Metonimikus-metaforikus összefüggések
A metonimikus jelleg működésére felfigyelhetünk a sajtónyelvben, tanítványaink fogalmazásaiban 

egyaránt. Szó lehet itt idegen nyelvi hatásról, és univerzális metonimaműködtetési rendszerekhez való 
igazodásról egyaránt. így megtapasztalhatjuk, hogy a mozi átvette a film jelentését – érdekes, a metonímia-
alkotáskor megtapasztalható rész-egész viszony működik itt. A tanulóknál a magasabb rendszertani egysé-
get képviselő líra szó rendszeresen átveszi a lírai alkotás jelentését. Pl. Az Őrizem a szemed című lírájában. 

íme, egy jellemző példa a most vizsgált fogalmazásokból: Egy őszi borús reggelre kelt fel a kisváros-
unk – áll az egyik fogalmazásban. Metaforikus ábrázolási szándékról van itt szó, csak nem a megfelelő szót 
hívta elő a szerkezetben a szerző. Szabatosan így állhatna: felébred a város (itt metonimikusan a lakóira 
gondolunk). Felkelnek a város lakói, de a város nem. A felkel más jelentésben vonatkoztatható metonimi-
kusan a városra: Felkel az uralkodó ellen az egész város (ill. a lakói).

A tartály metafora működése. Magam is számos dolgozatomban foglalkoztam a tartály metafora 
működésével a tanulók munkáiban, a költészetben, a fogalmazásokban is rálelhetünk: Meg akarunk felelni 
mindenkinek. Nem akarunk kitérni, vagy ha mégis, akkor azt úgy akarjuk tenni, hogy becsüljenek érte. 
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Az elvárt kifejezés: nem akarunk eltérni, különbözni, ez lexikalizálódott az adott szerkezetben, ám a tanuló 
példája a tartály metaforát működteti: a csoport egy tartály, ebből nem akar kiválni.

Szerkezetkeveredés
A szakirodalom szerint a lemmakereséssel egy időben tagmondatszinten töltődik fel a szintaktikai 

keret. A lemmakeresés során a frazeológiai egységeket is keressük a mentális lexikonban, s a mondatok 
szintaktikai formája is kialakul. A felidézésben zavar is keletkezhet. Nyelvünkben ennek oka lehet, hogy a 
magyar agglutinatív nyelv, nincsenek prepozíciók, melyek a zárt szóosztályokhoz tartoznak, az esetrago-
kat kell kiválasztani, ezek keveredhetnek (HUSZÁR 2005: 84). Ezért a frazeológiai szerkezetek elemeinek 
felcserélődésével gyakran találkozunk javítás, kutatás során (KATONA 2014a, 2014b).

Szabad fogalmazásban természetesen ritkább a frazeológiai szerkezetkeveredés, mint teszthelyzetben, 
amikor nagyszámú példával kell szembetalálkozniuk az adatközlőknek. Fogalmazáskor nincs kényszer-
helyzet, a tanulók maguk választanak kifejezési formát, a felidézés mégis lehet sikertelen. Például: 

kegyelmezzen rajtunk – könyörüljön rajtunk, kegyelmezzen nekünk 
ha nem tart Vilmossal erre az útra – vele tart ezen az úton, elmegy vele erre az útra.

Nap mint nap új szenvedés nyomta a vállát – Nap mint nap új szenvedés várta, napról napra egyre 
súlyosabb gondok nyomták a vállát. 

A gyengébbik nem számára sokkal több lelki, társadalmi s etikai fájdalmat rótt ki, mint az erős, bátor 
férfiakra, akiknek inkább a fizikai fájdalmakból jutott – lelki megpróbáltatást kell elviselniük, több etikai 
követelménynek kell megfelelniük, több feladatot ró ki rájuk a társadalom.

A frazeológiai szerkezet felbontásával is találkozhatunk: belejött a szerzetesek dolgába. 
A belejött a dologba fordulatból nem alkotható analitikus szerkezet, ezzel a vonzattal működhetnek 

más szerkezetek, amelyekben szerkezetes a bővítmény: beleszokik/beletanul a szerzetes életbe.
 Aktív ige is kerülhet tévesen a mediális helyére a fogalmazásban: Azonban e tettének súlya és emésztő 

bűntudata a történet végére megbolondítja az uralkodót – Tettének és emésztő bűntudatának hatására a törté-
net végére az uralkodó megtébolyul. (Az aláhúzott hibát maga a tanuló helyesbítette a dolgozat javításakor).

Az Átváltozásban ez a kapcsolat egy alá- és fölérendelt viszonyt ír le – Az Átváltozás című műben a szerző 
egy alá- fölérendeltségi viszonyt ír le – ez a kapcsolat egy alá- fölérendeltségi viszonyban mutatkozik meg.

A lexémamegtalálás zavarai
A lemma megtalálása után indul el a lexémakeresési folyamat, az írott modalitásban itt kell elérni a 

leírt szóig. Természetesen a jelentéstani-szintaktikai tervezés és a lexémává formálás szoros kapcsolatban 
vannak egymással. 

Helyettesítés (hasonló alakú szóval) 
A feldolgozási szintek együttműködéséből eredhet, hogy hangzásbelileg közel álló szó jön a helyes 

helyére: Mindenesetre én a gimnáziumi végzésemmel többre szerettem volna vinni – végzettségemmel; a 
balladai homálynak köszönhetően nem derül ki a haláluk mibenléte – mikéntje; Végsősoron (!) a kedvenc 
balladámat taglalnám – végül.

Lexémán belüli betűhiba igen ritka tanulóim írásaiban. Mindössze két példát találtam. Ezek közül az 
első meglehet, inkább helyesírási hiba: megigazította nyakkendőét (nyakkendőjét), harcosként alunk meg 
(halunk). Fejből megtanult, leírt szövegnél fordult már elő betűhiba, amikor a szómagyarázat ellenére se 
jegyzik meg a szó alakját, s egy számukra „értelmeset” írnak, amolyan népi etimológiai eljárást alkalmaz-
nak: a szeretet nem kárkodik, a szeretet nem kétkedik – a kérkedik helyett. Témazárónál szómagyarázat 
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esetén is téves szótalálásra kerülhet sor, mert erőlteti az agyát a tanuló, keresgél a mentális lexikonban, 
így írhat a passió meghatározáskor szenvedélyt, a szenvedéstörténet helyett. 

Helycserék
 A beszéd tervezése során a mondat minden eleme aktiválódik. A legtöbb hiba anticipációs, vagyis 

egy helyes elem korábban jelentkezik. 
Anticipáció a morféma szintjén: E műben Arany leírja V. László bűntudatából való félelmet – V. 

László bűntudatból eredő félelmét; Én is nagyon érdekfeszítően hallgatom a szüleim vicces régi történeteit 
– szüleim érdekfeszítő történeteit.

Perszeveráció. A fogalmazásokban is előfordul (leginkább az ismétlésekben), hogy a megnyilatkozás 
egy-egy eleme szükségtelenül újra megjelenik. A lexémán belüli perszeveráció ritkán találkozom a fogal-
mazásokban: Az alkohol, a kábítószerek hatása alalatt ellazulsz. 

A szerkezet szintjén megjelenőknél: már indulásra kész volt – amikor megállásra parancsoltam (a 
megállást parancsoltam) a szerkezetkeveredés esete is felmerül (megállásra késztettem – megállást paran-
csoltam), tehát a lemmaszintben is gondolkodhatunk, de hogy az alábbi példában épp a -ra toldalékmor-
féma jelenik meg, feltehetőleg az előző szerkezet toldalékmorfémájának köszönhető: indulásra.

Lexémaismétlés szintaktikai szinten is jelentkezik: álmában azt álmodta, hogy… persze elképzelhető 
itt két szerkezet összetalálkozása is.

Az eredmények elemzése
Az eredményeket összegezve megállapíthatjuk, hogy igen jó fogalmazókkal van dolgunk. A dolgo-

zatonkénti átlag hibaszám kettő körül mozog tanulónként minden osztályban. Az átlagot számítani azért 
csalóka, mert pl. a második és a harmadik osztályban van egy-egy tanuló, akinek szinte minden mondata 
hibaelemzésre ad okot. Mindketten fiúk, az ő gyenge teljesítményük igencsak megemeli a fiúk hibaszá-
mát. Az elsős fiúk jobb teljesítménye is ennek tudható be mindkét dolgozatuk esetében (16+17). Az első-
söknek könnyebb dolguk is volt a szabad fogalmazás révén, illetve rövidebb dolgozatokat is írtak, mint 
idősebb társaik. 

1. táblázat. Az hibák kimutatása osztályonként

A hibák közül a legtöbb (70%) a lemma szintjén történik, amikor versenyeznek az rendelkezésre álló 
szerkezetek, grammatikai formák. Elkezdődik egy gondolat, de már egy másik fejeződik be. Pl. Ezáltal 

Osztály
Lemma Lexéma

Összesen
Fiúk Lányok Fiúk Lányok

I.
10 fiú, 7 lány 9+11 3+0 2+4 2+2 16+17

II.
10 fiú, 6 lány 18 3 7 2 30

III.
9 fiú, 7 lány 18 3 7 2 30

IV.
14 fiú, 4 lány 16 5 7 4 32

Összesen 72 14 27 12 125
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az embert egy magasztosabb, Istenhez közelebb álló, olykor csodálatos élőlényként bemutató emberképet 
láthatunk. Sokszor felmerül, milyen szinten történhetett a hiba. Vajon már lemmaszinten összekevered-
tek a formák, vagy netalán kompetenciahiba ez, vagy a sorrendberendezéskor keletkezett zavar? Pl. Mint 
tudjuk, ennek a műfajnak az úgynevezett tulajdonságai minden műnemben megtalálhatóak. – Épp fordít-
va: Ebben a műfajban mindhárom műnem jellemzői érvényesülnek. 

2. táblázat. Az egy dolgozatra jutó hibák száma nemenként

Fogalmazási szempontból hibátlan dolgozatok száma 14. Ezek közül 10 dolgozatot lány írt. A lányok 
hibaszáma kisebb a fiúkénál, s nagyon gyenge fogalmazó nincs közöttük, viszont az eredmény érvényes-
ségét kicsit csökkenti, hogy a lányok száma kisebb.

Összegzés
A „fekete dobozba” elég nehéz betekinteni, az ember mentális tere, hipertérnek tekinthető, ahol a 

csomópontok hálózata sokféle kapcsolódási lehetőséget tesz lehetővé. Leginkább azt tapasztalom a hibák 
vizsgálatakor, hogy a tanuló megakad a fogalmazásban, a gondolatok és az azokat prezentáló nyelvi szerke-
zetek versenyéből nem kerül ki győztesen egyik se, mindkettő (sőt több) megjelenik valamilyen formában.

Az írásbeli modalitás többszöri ellenőrzésre ad lehetőséget a tanulóknak, a javítás nehézségei azonban 
megmutatkoznak abban, hogy mivel itt a szó nem száll el, hanem ott áll a papíron, valahogy be kell fejezni 
a mondatot. Ilyenkor a végén hozzácsap valamit a fogalmazó a mondathoz, ami kimaradt korábban: Az 
egzisztencializmusban számos kérdéssel foglalkoznak az emberről. 

Ha összevetjük az eredményeket eddigi kutatásaim adataival az tapasztalható, hogy teszthelyzetben 
gyakran más eredmények, más nyelvi formák mellett teszik le a voksot a tanulók, mint szabad fogalmazás 
vagy spontán beszéd alkalmával. Fogalmazáskor a gondolataikat nem irányítják megadott szerkezetek, 
kevesebb téves forma található, maguk választanak, azonban olyan szerkezetek is létrejönnek, amilyenekre 
előzetes feltételezéseink nincsenek, nem lehetnek. 
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THE MISTAKES OF IMPLEMENTATION AS SPEECH ERRORS 
IN HIGH SCHOOL STUDENTS’ COMPOSITIONS 

Edit Katona

The paper analyses the errors in compositions of high school students. The work relies 
on the psycholinguistics results of the speech performance researches, since just like when 
speaking, at the formation of the written work, first we look up the words in the mental 
lexicon being equal to the thought, and then we order them according to the grammatical 
rules, communicational situations, and pragmatic relations. In writing and speaking it is 
common that the same base of consciousness and the same or similar planning skills can 
be used in both methods of the usage. The examination of the errors also shows that the 
units of planning and implementation process can be hardly separated from each other.
Keywords: speaking and writing, slip of the tongue – mistake in writing, speech errors, 

lemma and lexeme search, substitution, inversion
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INTERNET – TUDÁS – REGIONALITÁS
(Egy kérdőíves felmérés nyomán)

n

Pásztor-Kicsi Mária
Újvidéki Egyetem, bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék

manyi@ff.uns.ac.rs

n

A világháló terjeszkedése egyre fokozottabb mértékben a mindenek felett álló globális 
szempontot helyezi előtérbe, nemcsak a gazdasági és politikai tartalmak, hanem a tudomány, 
a kultúra, a kommunikáció – s ennek folyományaként – a nyelvhasználat terén is. Ez viszont 
létfontosságú kérdéseket vet fel a kisebb régiók és az ott élő közösségek, etnikumok minden 
téren történő felzárkóztatása, de ugyanakkor fennmaradása szempontjából is.

A felzárkóztatás egyik alapfeltétele a globális tudományos áramkörökbe való bekapcso-
lódás, ehhez azonban a világnyelvek (elsősorban az angol) magas szintű ismeretére, emellett 
pedig az IKT-adta tájékozódási és tanulási lehetőségek minél nagyobb fokú hasznosítására 
van szükség, a fennmaradás nélkülözhetetlen feltétele viszont az anyanyelv minél teljesebb 
körű birtoklása, ami azonban kisebbségi helyzetben számos akadályba ütközik.

A kutatás a vajdasági felsőoktatás egy szegmensének, az újvidéki Magyar Nyelv és 
Irodalom Tanszék hallgatóinak körében végzett kérdőíves felmérés eredményeit mutatja 
be, amelynek célja a hallgatók anyanyelvhasználati helyzetének, szerb-, illetve idegennyelvi 
ismereteinek, valamint számítógép- és internethasználati szokásainak feltérképezése volt. 
Kulcsszavak: világháló, globalizmus, regionalitás, anyanyelvhasználat, szerb- és idegen-

nyelv-ismeret, számítógép- és internethasználati szokások.

n

1. A felmérés tárgya, indoka és célja
A dolgozat vajdasági, magyar anyanyelvű, magyar tannyelvű oktatásban részesülő egyetemi hallgatók 

egy csoportjának internetes tájékozottságát, valamint szerb- és idegennyelvi felkészültségét vizsgálja egy 
kérdőíves felmérés nyomán. 

A vizsgált minta nem nagy (60 adatközlő töltötte ki a kérdőívet), mindamellett reprezentatív érté-
kűnek kell tekintenünk, mivel a vajdasági magyar, 18–22 éves fiataloknak egy olyan specifikus csoportját 
szemléli, akik valamilyen okból úgy döntöttek, hogy az Újvidéki Egyetem bölcsészettudományi Kará-
nak Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékére iratkoznak. Az okfejtés szempontjából tudnunk kell, hogy az 
említett tanszék – a folyamatos centralizációs törekvések, létszámleépítések és gazdasági megszorítások 
ellenére – a szerbiai felsőoktatásnak egy olyan szegmensét képezi, ahol a szerb- és az idegennyelvi órák 
kivételével még jelen pillanatban is teljes mértékben magyar nyelven valósul meg az oktatás.1 Ez viszont 

1 Ez azért fontos, mert Szerbiában egyébként mindezidáig nem sikerült önálló magyar nyelvű egyetemet létrehozni. Intézmé-
nyes keretekben csak a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon folyik magyar nyelven az oktatás, kívüle pedig az 
Újvidéki Egyetem egyes karainak keretén belül van lehetőség magyar nyelvű képzésre, illetve részképzésre, pl. a szabadkai 
Építőmérnöki Karon, a Közgazdasági Karon és a Műszaki Főiskolán, illetve az újvidéki Művészeti Akadémián és az Óvóképző 
Főiskolán (vö. GÁbRITY MOLNÁR 2012).
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a kisebbségi körülmények között felnövekvő fiatalok számára az anyanyelvükön folytatott iskoláztatás 
esélyét a mesterfokozatig, sőt bizonyos tekintetben még a doktori képzés2 végéig is meghosszabbíthatja. 
Nem véletlen tehát, hogy a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékre évről évre nemcsak gimnáziumi érettségi 
diplomát szerzett tanulók, hanem a legkülönfélébb négyéves szakközépiskolát végzett diákok is jelent-
keznek, mégpedig Vajdaság minden vidékéről, tömbből és szórványból egyaránt. S a minta reprezentatív 
jellegét éppen a Tanszék hallgatóinak így kialakult összetétele (rétegződése, illetve strukturáltsága) adja. 
Különböző társadalmi környezetből érkező, változatos végzettségű és érdeklődési körű fiatalokról van szó 
ugyanis esetükben, akik számára a magyar nyelv és irodalom iránti relatív vonzódásukon és a Tanszék 
akkreditált képzési programja révén kifejleszthető kompetenciákon, illetve képesítéseken túl, nyilván éppen 
az oktatás nyelve hatott a pályaválasztás egyik lényegesebb motivációs tényezőjeként, bár valószínűleg az 
sem mellékes, hogy az Újvidéki Egyetem nem külföldön van (vö. SZüGYI 2010).3 A regionális, kisebb-
ségi helyzetben élő diákok számára ugyanis mindenképpen fontos tényező, hogy anyanyelvüket, irodal-
mukat és kultúrájukat felsőoktatási keretek között, hazai környezetben tanulhatják és tanulmányozhatják. 
Hisz egy nemzeti kisebbségnek addig van fennmaradási esélye, ameddig tagjai szülőföldjükön képesek 
megőrizni nemzeti identitásukat (vö. GÁbRITY MOLNÁR 2008). Ennek egyik esszenciális feltétele pedig 
az anyanyelv és a hozzá kötődő kultúra beható ismerete. Ilyen szempontból azonban azt is leszögezhetjük, 
hogy a Magyar Tanszék hallgatóira úgy is tekinthetünk, mint nyelvünk és kultúránk végvárának majdani 
védőire, mivel okleveles filológusokként, illetve mesterfokozattal rendelkező magyar nyelv- és irodalom-
tanárokként az oktatás és/vagy művelődési közélet számos jelentős pozíciójából fejthetik ki a jövőben a 
magyar nyelv és kultúra ápolására és fejlesztésére irányuló tudatos tevékenységüket. 

A regionális (kisebbségi) életmód azonban egyidejűleg egy paradoxont is eredményez, mely abban 
nyilvánul meg, hogy miközben a szemlélt kisebbségnek számos gátló tényező ellenére, tudatos törekvéssel 
és folyamatos erőbefektetéssel úgy-ahogy sikerül megőriznie nyelvét és nemzeti identitását, ismét csak 
hátrányos helyzetbe kerül, mivel menet közben elveszíti a lépést a többségi nemzet és a globalizációs folya-
matok diktálta nyelvi, kommunikációs, illetve naprakész informálódási követelményekkel szemben. S ez 
a hátrány különösen azokat a kisebbségben élő fiatalokat fenyegeti, akiket elsősorban a szerb és/vagy az 
angol nyelv nem megfelelő ismerete szorongással tölt el és gátol, valahányszor az adott nyelven szükséges 
kommunikálniuk. Ez a gátlás ugyanis nem csupán a szélesebb körű kommunikáció lehetőségeitől fosztja 
meg őket, hanem a szemlélt nyelvek közvetítette egyéb információk és benefíciumok közvetlen megszer-
zésének esélyét is megvonja tőlük. Az államnyelv ismeretének hiánya elsősorban a szélesebb körű társa-
dalmi érvényesülést akadályozza (vö. SZüGYI 2010: 278), lokális keretekre szűkítve a kisebbségi egyén 
egzisztenciáját, az idegennyelvtudás alacsony szintje vagy teljes hiánya viszont a kommunikációs elszi-
geteltségen kívül azoknak a tudományos és egyéb ismereteknek közvetlen megszerzését és elsajátítását is 
ellehetetleníti, amelyek az adott idegen nyelvhez kötődnek. Az angol nyelv esetében ez többek között az 
információs és kommunikációs technológia (IKT) aktuális vívmányairól történő közvetlen és naprakész 
tájékozódás lehetőségét is jelenti, aminek fontosságát napjainkban nem kell különösebben taglalnunk 
(GERVAI–TRAUTMANN 2014, AKNAI 2015). Aki a kommunikációs és digitális kompetenciák terén 
alulteljesít, egyéb területeken sem lesz képes lépést tartani a kor követelményrendszerével, mely egyre 

2 Az újvidéki bölcsészettudományi Kar doktori képzésének nyelv és irodalom szakán lehetőség van magyar nyelven hallgatható 
tárgyak felvételére is.

3 Szügyi Éva 2009–2010-es kutatásainak tanúsága szerint „a vajdasági magyarok szakválasztását döntően elsősorban az anya-
nyelven történő tanulás lehetősége befolyásolja, ezt az anyagi okok követik” s mindez „két irányban hat: egyrészt az alacsony 
tandíjú szakok felé irányítja a felvételiző fiatalt, másrészt pedig a lehető legkisebb távolságban levő intézmény választására 
sarkallja”. Ezenkívül „fontos a minőséges oktatás, erre hajlandóak pénzt áldozni, valamint elmenni a szomszédos Magyaror-
szágra, ahol ezt megkaphatják” (SZüGYI 2010: 286.)
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inkább az elektronikus ismeretszerzés (e-learning), illetve az élethosszig történő tanulás (lifelong learning 
– LLL) koncepcióját részesíti előnyben (HOLCZER–NAGY 2008, CSAPÓ 2010).

A kutatás arra összpontosít, hogy felmérje a megkérdezett hallgatók önmagukról (saját nyelvi-
kommunikatív és digitális kompetenciájukról) alkotott véleményét. Ennek alapján nagy valószínűséggel 
egy közvetett képet alkothatunk arról is, hogy milyen eséllyel felelhetnek meg a jövőben a szakmai, illetve 
tudományos önképzés igényei által támasztott követelményeknek. Az adatközlőknek a saját kompetenciá-
ikról alkotott képük és álláspontjuk ugyanis azt a magatartásmódot is döntően befolyásol(hat)ja, amellyel 
személyes erőforrásaik felhasználása és mozgósítása iránt viszonyulnak. (Aki úgy érzi, hogy egy bizonyos 
képesség vagy készség tekintetében nem áll a helyzet magaslatán, inkább csendben meghúzódik, mintsem 
hogy az adott területen tevékenyen részt tudna vállalni az önképzés hatékony stratégiáinak kiválasztá-
sában és megvalósításában.) Ezért fontos a szubjektív önértékelés eredményeinek megismerése is, mivel 
felhívhatja a figyelmet az esetleges objektív szűrés és kiegészítő tutoriális beavatkozás szükségességére is.

Ennek a célnak megfelelően pedig az elemzett kérdőív itt tárgyalt kérdései egyrészt az adatközlők 
nyelvszociológiai és családi hátterére, szerb- és idegennyelvi ismereteire, másrészt viszont a világhálóhoz 
való viszonyulására, illetve internetezési szokásaikra vonatkoznak.

2. A kérdőíves felmérés eredményei

2.1. Társadalmi környezet, családi háttér és nyelvismeret
Mint említettük, a kérdőívet összesen 60 adatközlő töltötte ki. Ezek közül 13 férfi (22%), 46 nő (77%), 

egy adatközlő pedig (kb. 1%) nem nyilatkozott e tekintetben. 
Származásukat illetően (amint azt az 1. ábráról leolvashatjuk) a megkérdezettek legnagyobb része 

(szinte kiegyensúlyozott arányban) falusi (40%), illetve kisvárosi (42%) környezetből való, csak 15%-uk 
jött (saját megítélésük szerint) nagyobb városból vagy közigazgatási központból Újvidékre tanulni, míg a 
megkérdezetteknek mindössze 3%-a vallotta magát székvárosi lakhelyűnek:

A fenti arányok tanúsága szerint tehát az adatközlők igen csekély százaléka származik kifejezetten 
urbánus közegből, s ez valamelyest megmagyarázza a nyelvi környezet strukturáltságát minősítő válaszok 
megoszlását is (2. ábra), melyek szerint a megkérdezetteknek csaknem a fele (45%) többségében magyar-
lakta településről származik, s ugyancsak jelentős részük (35%) tekinti nyelvi szempontból kiegyensúlyo-
zottnak lakóhelyét. 12%-uk vallja, hogy szerb többségű, vegyes etnikumú, 8%-uk viszont, hogy többsé-
gében szerblakta környezetből jött:
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Otthon a család a megkérdezettek 80%-ánál kizárólag magyarul beszél (3. ábra), 17%-uknál elvétve 
szerbül is, 3%-uknál beszélnek azonos arányban szerbül és magyarul, míg senki sem nyilatkozott úgy, 
hogy többségében vagy kizárólag szerbül beszélnének odahaza:

Ezzel összhangban, arra a kérdésre, hogy milyen nyelven fejezték be az általános iskolát, az adat-
közlők 100%-a azt válaszolta, hogy magyarul, s a középiskolát is csupán 3%-uk fejezte be szerb nyelven, 
a többiek (97%-uk) pedig középiskolai tanulmányaik során is magyar tannyelvű képzésben részesültek.

A tömbben és homogén nyelvi közegben élés ténye viszont lényegesen tükröződik abban az eredmény-
ben is, ahogyan az adatközlők szerb nyelvtudásukat megítélték (4. ábra). Azok ugyanis, akik alap- (38%), 
illetve középszintűnek (35%) minősítik nyelvismeretüket, valamint akik saját bevallásuk szerint egyálta-
lán nem beszélnek szerbül (5%) több, mint háromnegyed részét teszik ki a megkérdezetteknek, egyébként 
az adatközlőknek csupán ötöd része (22%) véli úgy, hogy haladó szinten beszél szerbül. Ez pedig többé-
kevésbé megegyezik a nyelvi környezet megítélésekor „többségében szerbek lakta” (8%), illetőleg „szerb 
többségű, vegyes etnikumú” (18%) településekként megjelölt helységek összesített arányával (vö. 2. ábra).
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Az angol nyelvtudás tekintetében ugyancsak figyelemre méltó a kapott eredmény: eszerint ugyan-
is az adatközlők jelentősebb hányada (42%) gondolja magáról, hogy közepes szintű angol nyelvtudással 
rendelkezik, mint ahányan szerb nyelvismeretüket becslik középszintűnek (35%). Alapszintű nyelvtudást 
ezzel szemben mindkét nyelv esetében azonos arányban (38%) tüntettek fel a megkérdezettek (5. ábra), 
viszont mindezeknél lényegesen kevesebben (7% – azaz csupán négyen) merték haladó szintűnek minősí-
teni angol tudásukat, nyolcan közülük (13%) pedig azt vallották, hogy egyáltalán nem beszélnek angolul: 

Az angol nyelven kívül azonban egyéb idegen nyelveket is beírtak a megkérdezettek (6. ábra): németül 
53%-uk, franciául és az olaszul – azonos arányban – 10-10%-uk tanul. Néhányan (az adatközlők 12%-a) 
még egyéb idegen nyelveket is megnevezett, melyekre azonban csak egy-két példa akadt (pl. ketten tanul-
nak spanyolul, egyvalaki pedig szlovákul tud alapszinten, de olyan hallgató is akadt, aki a latin nyelvet 
tüntette fel idegen nyelvként. Egyvalaki beírta, hogy cigányul beszél egy kicsit, egy másik adatközlő viszont 
azt vallotta, hogy a szerb nyelv mellett még horvátul is4 haladó szinten beszél). A megkérdezettek 35%-a 
ezzel szemben egyetlen más idegen nyelvet sem tüntetett fel, ami ugyancsak furcsa, hiszen manapság már 
rendszeresen folyik az első és második idegen nyelv oktatása már általános iskolai szinten.

6. ábra. Milyen idegen nyelveket beszélnek még?5

Az említetteken kívül önmagukért beszélnek viszont azok az adatok is, melyek szerint az olaszul és 
franciául tanulók 100%-a még csak alapszintű nyelvtudással bír, míg a németül tanulóknál sem sokkal 
árnyaltabb a helyzet. A 7. ábrán látható, hogy a németül tanulók több, mint háromnegyed része (78%-a) 
alapszintű, alig ötöd része (19%) pedig középszintű ismeretekkel bír, s csak 3%-uk nyilatkozott úgy, hogy 
haladó szinten beszéli a németet.

4 Ez elgondolkodtató, mivel a szerb és a horvát még mindig nem távolodtak el annyira egymástól, hogy környezetünkben 
teljesen különálló idegen nyelvként kezeljük őket.

5 Ennél a kérdésnél egyidejűleg több választ is bekarikázhattak az adatközlők.
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Mindezekből megállapíthatjuk tehát, hogy – előzetes feltételezéseinkkel (hipotéziseinkkel) összhang-
ban – az adatközlők nyelvi ismeretei nem igazán állnak a helyzet magaslatán: ilyen szintű idegennyelvi 
felkészültséggel nem lehetséges pl. eredetiben olvasni a külföldi szakirodalmat és/vagy közvetlenül bekap-
csolódni a globális tudományos és technológiai trendek aktuális áramlataiba. A magyar nyelv úgyszólván 
kizárólagos dominanciája viszont az adatközlők jelentős hányadánál a régióhoz kötöttség fent ismertetett 
kockázatait vetíti elő.

2.2. Az adatközlők viszonyulása a világhálóhoz
A kérdőív másik feldolgozott kérdéscsoportja a hallgatók internetezési szokásaira és ilyen irányú 

alapvető tájékozottságára irányult. 
A válaszokból kiderült, hogy a megkérdezettek kivétel nélkül a számítógépet az információszerzés 

egyik fő eszközeként alkalmazzák. A legtöbbjük (27%) úgy nyilatkozott, hogy 12 éves korában kezdett 
számítógépezni, csupán 3%-uk ült számítógéphez csak tizenötödik életéve után, hetedik életévének betöl-
tése előtt viszont senki sem kezdte még használni a gépet (8. ábra):

Az adatközlők 85%-ának van saját laptopja, 77%-uknak van otthon, a családban is számítógépe, kisebb 
arányban (10%-ban) nyilatkoztak úgy, hogy a teleházban, internet kávézóban vagy hasonló közösségi 
helyeken szoktak számítógépezni, 35%-uk az egyetemi gépeket használja, míg 3%-uk a kollégiumban jut 
gépközelbe. 8%-a a megkérdezetteknek a tágabb családban szokott számítógépezni (9. ábra).
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9. ábra. A számítógépes hozzáférés formái6

Arra a kérdésre, hogy van-e folyamatos internet-hozzáférésük, a megkérdezetteknek csak 7%-a vála-
szolt nemmel. A világhálóra történő csatlakozásuk gyakoriságát illetően viszont csak ketten nyilatkoztak 
úgy, hogy nem szoktak internetezni, legtöbben (63%-uk) naponta többször mennek föl a hálóra, míg 
17%-uk vallotta, hogy szinte folyamatosan fent van, emellett 20%-uk, hogy mobil internettel is rendel-
kezik (10. ábra).

10. ábra. Milyen gyakran csatlakozik a világhálóra?7

Arra a nyílt típusú kérdésre viszont, hogy milyen célokra használják elsősorban a világhálót (11. ábra), 
a megkérdezettek legnagyobb hányada (60%-uk) az informálódás célját írta be. Ezt követte a kapcsolat-
tartás (53%), majd a szórakozás általános kategóriája vagy valamely válfaja (48%), végül pedig a tanulás 
(38%), illetve egyéb elszigetelt célok (összesen 12%):

6 Ennél a kérdésnél egyidejűleg több választ is bekarikázhattak az adatközlők.
7 A százalékmennyiségek összege itt azért haladja meg a 100%-ot, mert a mobil internettel rendelkező diákok egy része azt is 

feltüntette, hogy milyen gyakorisággal néz rá a világhálóra.
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11. ábra
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A fenti ábrá(k)ból kiderül tehát, hogy direkt tanulási céllal a megkérdezetteknek kevesebb, mint kétötö-
de használja a hálót (bár a tanulás tulajdonképpen alárendelt kategóriája az informálódás fogalomkörének, 
tehát ennek alapján nem vonhatunk le elhamarkodott következtetést az adatközlők tanulási szokásairól). 

A kapcsolattartás (kommunikáció) formái közül viszont (meglepő módon) legkisebb (csekély 5%-nyi) 
arányban az egyébként igen népszerű skype-ot említették a megkérdezettek, noha itt is fennáll annak a 
lehetősége, hogy a 12%-os arányban feltüntetett társalgás fogalomköre a szóbeli online kommunikációnak 
ezt a formáját is felöleli (a társalgás kategóriájába ugyancsak beletartozó írásbeli online chatelés mellett). 
Az adatközlők tehát valószínűleg nem nevezték meg elég precízen kommunikációs szokásaikat, illetve 
céljaikat. Az internetes írásbeli kommunikációnak korábbi formáját, az e-mailt vizsgálva viszont leszö-
gezhetjük, hogy – bár ugyancsak 12%-os arányban szerepel a feltüntetett kapcsolattartási szokások között 
– a fiatal generáció egymás közti kommunikációjában mégis látványosan lemarad a közösségi oldalak 
népszerűsége mögött, hisz manapság ezek foglalják le az iskolás és egyetemista korú nemzedékek világ-
hálón töltött idejének legnagyobb részét, amit a kérdőív eredménye is lényegében igazolt: az adatközlők 
50%-a tüntette fel ugyanis a közösségi oldalak látogatását mint a világhálón töltött idejének egyik célját. 

A világháló és a közösségi oldalak látogatásának célja azonban nem kizárólag a kommunikáció igényé-
vel függ össze, hanem a kikapcsolódás és szórakozás különféle lehetőségeire (pl. online közösségi játékok-
ra, zenehallgatásra, film- és videónézésre, multimediális tartalmak le- és feltöltésére vagy megosztására 
stb.) is irányul. Ilyen szempontból tehát mindenképpen váratlan eredménynek tűnik, hogy az adatközlők 
a szórakozási lehetőségek közül legkisebb arányban (csupán 5%-ban) nevezték meg a játékokat, illetve 
játszást a világhálón töltött idejük céljaként, ugyanakkor azonban – előfeltevésünkkel összhangban – kb. 
egyharmaduk csakugyan zenehallgatás (32%), illetve film- vagy videónézés/-letöltés (35%) céljából csat-
lakozik a hálóra, s ezzel összhangban 13%-uk a YouTube megosztót konkretizálta egyik célállomásaként.

Az információszerzés módozatai közül legnagyobb arányban (25%-ban) az olvasást nevezték meg 
internetezésük céljaként az adatközlők, 17%-uk viszont a feladatok megoldásához, beszámolók készíté-
séhez szükséges anyag után kutat a világhálón (s ez tulajdonképpen alátámasztani látszik a tanulás és az 
informálódás fogalmi összefonódásának iménti feltevését). Az adatközlők 12%-a ugyanakkor böngészni 
szeret, ilyen szempontból pedig az információ megszerzését illetően mintegy3%-uk a Google-t emelte ki 
konkrét célforrásként, ami azonban az érintett adatközlők egyfajta tájékozatlanságára enged következtet-
ni, melynek okát a következő kérdés kapcsán fejtjük majd ki részletesebben.

Az említett kérdés viszont azoknak a webhelyeknek felsorolását kérte az adatközlőktől, amelyeket 
tanulmányi célból szoktak leggyakrabban látogatni (12. ábra). Mivel a kérdőívnek ez a kérdése nyílt típu-
sú, a kapott válaszok igen nagy szórást mutatnak: legtöbben (48%-os arányban) a Wikipédiát írták be, ezt 
követően az OSZK Magyar Elektronikus Könyvtárát (MEK) 43%-os arányban, majd a Google-t 37%-os 
és a Sulinetet 27%-os említettségi aránnyal: 
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12. ábra. Tanulmányi célból leggyakrabban látogatott webhelyek8

A Wikipédia ekkora látogatottsági aránya az iránta táplált gyakori fenntartások dacára érthető, hisz 
ez a web 2.0 korszakának legnagyobb létező és folyamatosan fejlesztés alatt álló online enciklopédiája, 
amelyből (megfelelő kritikai attitűddel, természetesen) pillanatok alatt informálódhatunk a világ szinte 
bármely jelenségéről. S ezért talán azt is megkockáztathatnánk, hogy – éppen a létező akadémikus előíté-
letek következtében – a kérdőív nyomán kapott eredmény (a 48%-os említettségi arány) tulajdonképpen 
nem is tekinthető objektívnak. A konkrét tapasztalat ugyanis a Wikipédia sokkal magasabb arányú hasz-
nálatára enged következtetni. Ehhez viszonyítva pedig a MEK 43%-os említettségi aránya sem tekinthető 
valószínűnek, mindaddig, amíg bele nem tekintünk a kérdőív következő kérdésére kapott eredményekbe. 
Ez a kérdés pedig arra kereste a választ, hogy vajon az adatközlők tanulmányaik során a szükséges (szak)
irodalom jelentősebb részét a hagyományos könyvtárakból, az internetről vagy egyéb forrásokból szer-
zik-e be (13. ábra). Ilyen szempontból pedig (mivel a megkérdezettek egy része mind a hagyományos, 
mind pedig az internetes forrásokat bejelölte, egyéb forrást viszont senki sem tüntetett fel), a következő 
eredményt kaptuk:

Mint láthatjuk, az adatközlők 82%-a hagyományos könyvtárakból szerzi be a szükséges irodalmat, 
míg csupán 57%-uk említette az internetet alkalmazott forrásként. Ennek fényében tehát a 12. ábrán közölt 

8 Az eredményeket összesítő grafikonon ezenkívül egy EGYÉb címkével megjelölt tétel is szerepel, amely 40%-os részesedési 
arányt mutat: Ez a címke öleli fel ugyanis azoknak a webhelyeknek a listáját, amelyeket csak kevesen szoktak látogatni, és 
egyik sem éri el közülük a 10%-os említettségi arányt. Ezek közül még jelentősebb (8%-os) arányban a Magyar Tudományos 
Akadémia honlapját írták be az adatközlők, majd ezt követően a doksi.hu és a helyesiras.mta.hu oldalait 5%-os említettség-
gel, illetőleg 3-3%-os megnevezési aránnyal a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) önálló honlapját, a Digitális Irodalmi Akadé-
miát (DIA), illetőleg a villanyspenot.hu-t, a literatura.hu-t, valamint a MTA Nyelvtudományi Intézetének honlapját (nytud.
hu). A felsoroltakon kívül azonban még több olyan webhely neve is felmerült, amelyeket csak egy-egy adatközlő említett (pl. 
erettsegi.com, irolap.hu, pim.hu, litera.hu, szotar.sztaki.hu stb.).
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eredmények tovább relativizálódnak: tulajdonképpen a gond nem is az egyes források alacsony részese-
dési arányában rejlik, hanem sokkal inkább abban, hogy az adatközlőknek alig több, mint fele él csak a 
világháló nyújtotta lehetőségekkel. Emellett úgy tűnik, egy részük nincs is tisztában bizonyos fogalmakkal, 
melyek voltaképpen a digitális kompetencia, illetve az internetes általános műveltség alapjához tartoznak. 

Ezt a feltevést látszik igazolni az az eredmény is, hogy a Google-t az adatközlők 3%-a világháló-hasz-
nálatuknak egyik céljaként (vö. 11. ábra), 37%-uk viszont az általuk tanulmányi céllal látogatott webhelyek 
között listázta (vö. 12. ábra). Ez pedig azért utal tájékozatlanságra, mivel egyrészt a Google név által 
fémjelzett fogalomkomplexus nem tévesztendő össze a Google Inc. részvénytársaság által működtetett 
keresőrendszer (keresőmotor) fogalmával (különösen pedig nem a böngészőével!) – másrészt viszont 
maga a keresőrendszer (vagy akár böngésző) sem lehet önmagában véve az információ keresésének vagy 
a tanulásnak a célja. A kereső/böngésző célként való feltüntetése ugyanis internetes viszonylatban olyan, 
mintha a kérdésre, hogy mi célból látogatjuk a könyvtárat, azt felelnénk, hogy a katalógusszekrényeket 
szeretnénk megtekinteni, holott valójában a bennük található katalóguscédulák segítségével szeretnénk 
lekérni egy konkrét könyvet vagy folyóiratot. A kapott válaszok aránya tehát azt sugallja, hogy célszerű 
volna a közeljövőben egy újabb felmérést végezni, amely az IKT tárgyköréhez tartozó fogalmak ismere-
tét vizsgálná a hallgatók körében, hogy az észlelt hátrányt megfelelő ismeretterjesztő tevékenységgel ki 
lehessen küszöbölni.

Végül, arra a kérdésre, hogy milyen nyelvű weboldalakat szoktak tudás- és egyéb információszerzés 
céljából látogatni (14. ábra), a megkérdezettek 93%-a tüntette fel a magyar nyelvű oldalakat (négyen erre a 
kérdésre semmilyen választ nem adtak), 32%-uk szerb, 38%-uk angol, 5%-uk német, 2%-uk francia, 3%-uk 
viszont egyéb (horvát, illetve spanyol) oldalakat is látogat. A nem magyar nyelvű oldalak tartalmát tehát 
a hallgatóknak alig több, mint harmad része figyeli. Százalékarányukat vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a 
szerb nyelvű oldalakat látogatók aránya (32%) tíz százalékkal haladja meg azt a százalékértéket, amennyit 
a magukat haladó szintű nyelvtudásúaknak becsülő adatközlők aránya (22%) tesz ki (vö. 4. ábra). Az angol 
oldalakat látogatók arányának (38%) esetében ez a különbség még markánsabb (a megkérdezetteknek 
csak 7%-a vallotta, hogy haladó szintű angol nyelvtudással rendelkezik, míg ehhez képest 31%-kal többen 
látogatják az ilyen nyelvű oldalakat [vö. 5. ábra]). A német oldalak látogatóinak aránya (5%) viszont már 
csak 2%-kal haladja mega a haladó szintű német nyelvismerettel rendelkezők 3%-os arányát (vö. 7. ábra). 
Szembeötlő adat, hogy bár a megkérdezetteknek 10–10%-a tanul olaszul vagy franciául, olasz oldalakat 
senki sem látogat közülük, míg a francia oldalakat a megkérdezettek 2%-a jelölte be, egyéb (horvát vagy 
francia) oldalakat viszont még egy-egy adatközlő (3%) tüntetett fel.

14. ábra. Milyen nyelvű oldalakat látogat tudás- és egyéb információszerzés céljából?9

9 Ennél a kérdésnél is egyidejűleg több választ adhattak az adatközlők.
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Mindebből pedig azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a hallgatóknak mintegy kétharmada nem 
látogat más nyelvű oldalakat, ami ismét csak a lokális vagy regionális bezártság hipotézisét támasztja alá. A 
nem magyar nyelvű webhelyek közül viszont az angol oldalak presztízse a legnagyobb, a közvetlen nyelvi 
környezetünkhöz tartozó szerb oldalak látogatottsági arányát 6%-kal meghaladva. Mint láthattuk ugyanis, 
az angol oldalakat a haladó szintnél alacsonyabb nyelvtudással rendelkező adatközlők is jelentősebb arány-
ban – a haladó szintűeknél 31%-kal többen –látogatják, míg a szerb nyelvű oldalak esetében ez a különb-
ség csak 10%-ot tesz ki. Ez viszont azt jelzi, hogy általánosságban a szerb nyelvű oldalak kevésbé vonzzák 
a megkérdezetteket. Nyilván tanulságos volna oknyomozó feltárást végezni a kapott eredmény kapcsán.

3. Összefoglalás
Az elemzett kérdőívek tanúsága szerint megállapíthatjuk, hogy a felállított hipotézisekkel összhangban 

a megkérdezett adatközlők legnagyobb hányada sem az idegennyelv-ismeret, sem pedig az IKT-eszközök 
és a világháló nyújtotta lehetőségek alkalmazása tekintetében egyelőre nem rendelkezik azzal a felkészült-
séggel, hogy minden további nélkül bekapcsolódhasson a nemzetközi tudományosság áramkörébe. 

Célszerű volna tehát minél előbb kidolgozni egy felzárkóztatási stratégiát, amely lehetővé tenné, hogy 
a nyelvi és digitális kompetenciával szerényebb mértékben rendelkező hallgatók is képesekké váljanak a 
globális tudományos és kulturális eredmények közvetlen befogadására, illetve az élethosszig tartó (e-)
tanulás módszereinek elsajátítására, egyidejűleg azonban a regionális és lokális kultúra, hagyomány és 
identitás értékeit is megőrizve.
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n

Elsősorban azokat a nyelveket nevezzük társnyelvnek, amelyek egy másik nyelvből 
váltak ki, és értek el bizonyos önállóságot, mint például a macedón a bolgárból, a moldován 
a románból, a ruszin az ukránból, a szlovák a csehből stb. Noha szinte mindegyik társnyelv 
helyzete sajátos, bizonyos hasonlóságok is felismerhetők közöttük, így a szlovák nyelv is és 
a macedón nyelv is beszélőinek akarata szerint vált önállóvá, sőt államnyelvvé. A moldován 
is államnyelv lett, alapnyelvétől eltérő írásmóddal, de ez inkább politikai kényszerűség 
következménye. A társnyelvnek az alapnyelvtől való eltérése akár minimális is lehet, mint 
a montenegrói nyelv esetében. Ez a közelmúltban vált el a szerbtől, miután önállósodott 
az az államalakulat, amely felett a montenegrói nemzetnek van szuverenitása. A székely 
nemzet ezzel szemben nem törekszik nyelvi önállóságra, nyelveként elfogadja a magyart. 
A Spanyolországban beszélt galego a portugál társnyelve, és nem számíthat politikai önál-
lóságra, hasonlóképpen, mint a ruszin sem Ukrajnában. Szerbiában viszont a ruszin Vajda-
ság Autonóm Tartománynak egyik hivatalos nyelve. A vend a szlovén társnyelve, de sem 
Szlovéniában, sem Magyarországon nem ért el regionális önállóságot. Az Európai Unióban 
egyes regionális nyelvek hivatalos társnyelvi státuszt szereztek, például a katalán és a walesi.
Kulcsszavak: társnyelv, nyelvi önállóság, hivatalos nyelv, kölcsönös érthetőség

n

Elsősorban azokat a nyelveket nevezzük társnyelvnek, amelyek egy másik nyelvből váltak ki, és értek 
el bizonyos önállóságot, mint például a macedón a bolgárból, a moldován a románból, a ruszin az ukrán-
ból, a szlovák a csehből stb. Noha szinte mindegyik társnyelv helyzete sajátos, bizonyos hasonlóságok is 
felismerhetők közöttük, így például a szlovák nyelv is és a macedón nyelv is beszélőinek akarata szerint 
vált önállóvá, sőt államnyelvvé. „Erre a viszonyra a mellék- vagy társnyelv (angolul co-language) termi-
nust érdemes használni, mely (Heinz Kloss német kutató Nebensprache műszava nyomán) Décsy Gyula 
Amerikában élő magyar nyelvész alkotása” (SIKLÓS–TERTS 2010: 227, KLOSS 1929).

Az önállóvá lett társnyelveknek egy része ún. ausbau-nyelvvé válik, más részük viszont megmarad 
abstand-nyelvnek. Heinz Kloss nyomán azt a nyelvváltozatot nevezzük ausbau-nyelvnek, amelyet a beszé-
lők a többi nyelvvel szemben autonóm módon használnak. Az ausbau-nyelvre az jellemző, hogy van saját 
standardizált alakja, és ez független a szomszédos standard nyelvektől. Az ilyen nyelvet iskolában tanítják, 
írott alakban sokféle funkciót tölt be, többek között azt is, hogy hivatalos nyelv. Ha csak a magánszférá-
ban beszélnek egy nyelvet, akkor nem tekinthető ausbau-nyelvnek. Az abstand-nyelv meghatározásához 
nem társadalmi kritériumok kellenek, hanem nyelvészetiek, tárgyilagosan megállapított szerkezeti tulaj-
donságokról van szó. Egy nyelvet akkor tekinthetünk külön abstand-nyelvnek, ha annyira különbözik 
egy másik nyelvtől, hogy nem lehet a másik dialektusának tekinteni (KLOSS 1976, AUSbAU-NYELV – 
AbSTAND-NYELV – TETő-NYELV).
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Egy nyelv anélkül is lehet abstand, hogy ausbau lenne. Ez gyakori a nemzetállamok területén beszélt 
kisebbségi nyelvek esetében, ahol ezeket csak a magánszférában használják, miközben az összes hivatalos 
funkciót a többségi nyelv tölti be. Egy nyelv akkor is lehet ausbau-nyelv, ha aránylag csekély a szomszé-
dos nyelvektől való távolsága. A skandináv nyelvek (a dán, a svéd és a norvég) nagymértékben kölcsönö-
sen érthetők, mégis külön nyelveknek számítanak. Ahol egy nagyobb területen a helyi nyelvváltozatok 
ún. dialektuskontinuumot képviselnek, a nyelvhatár megállapítása inkább ausbau-kérdés, mint abstand-
kérdés. Ilyen esetben nehéz megállapítani azt, hogy hol végződik egy nyelv, és hol kezdődik egy másik. A 
holland–német határvidék egyes részein hasonlóak egymáshoz az alnémet dialektusok (egy részük holland 
dialektusnak számítanak) (AUSbAU-NYELV – AbSTAND-NYELV – TETő-NYELV).

Egyes esetekben dialektusból ausbau-nyelvet alkotnak azzal a politikai céllal, hogy elősegítsék egy 
nemzet kialakítását. Ilyen a luxemburgi nyelv a némettel szemben, a macedón nyelv a bolgárral szemben, 
a moldáv nyelv a románnal szemben. Azok az ausbau-nyelvek, amelyek ugyanabból az abstand-nyelvből 
indulnak ki ún. diarendszert alkotnak. Az ilyeneket tető-nyelvnek nevezik. Közéjük tartozik az olasz, a 
német, az arab stb. A közös standard nyelv áthidalja a különböző nyelvjárások közötti különbségeket, 
amelyek néha olyan nagyok, hogy lehetetlenné válik köztük a kölcsönös megértés (AUSbAU-NYELV – 
AbSTAND-NYELV – TETő-NYELV, KORDIĆ 2009).

A macedón nyelv léte vagy nem léte több ország számára is kényes kérdés. bulgária és Görögország is 
éveken át tartó nemzetközi diplomáciai ügyet csinált a macedón nyelvből. A vita nem nyelvészeti jellegű, 
a macedón nyelv önállóságát elsősorban nem nyelvi szempontok alapján döntötték el. A kérdés inkább 
érzelmi töltetű. Magyar szempontból ahhoz lehetne hasonlítani, mintha Erdély a székely nyelvet kiáltaná 
ki hivatalosnak önállósodása után (ÚJ NYELV EURÓPÁbAN).

A bolgár és a macedón nyelv kölcsönösen érthető, sőt valójában legalább öt nyelv, a szerb, a horvát, a 
bosnyák, a macedón, a bolgár képvisel egy nagy délszláv dialektusfolytonosságot a balkánon. Nem ritka 
dolog ez a világban, és Európán belül sem. A dán és a norvég is kölcsönösen érthető, akárcsak a luxem-
burgi és a német, vagy a moldáv és a román, a galíciai és a portugál, illetve a cseh és a szlovák, mégis 
külön nyelvként tartjuk őket számon. Ugyanakkor egymástól egyértelműen különböző nyelvek között is 
lehet dialektusfolytonosságot találni, mint például a holland és német között (ÚJ NYELV EURÓPÁbAN).

A macedón 1944. augusztus 2-a óta ausbau-nyelv, akkor kiáltották ki a Macedón Köztársaság hiva-
talos nyelvének. Ezt a státust a jugoszláv föderáción belül is megőrizte, 1991-től kezdve pedig az újonnan 
alakult Macedón Állam hivatalos nyelve lett, azzal, hogy ezt a státust az ottani jelentős (25–35 százalékos) 
albán kisebbség nyomására 2001-től 2008-ig az albán nyelvvel osztotta meg (ÚJ NYELV EURÓPÁbAN).

bulgária és Macedónia területén a 6. században jelentek meg szláv törzsek, majd nem sokkal utána 
bizánci uralom alá kerültek. Cirill és Metód munkásságának köszönhetően pedig nemcsak a keresz-
ténységre tértek át a 9. században, hanem saját ábécét és egyúttal saját írásosságot is kaptak. A balkán és 
Macedónia bizánci megszállását a török fennhatóság váltotta fel 1371-ben. Ez a periódus több mint 500 
évig tartott. Görögország 1830-ban, Szerbia és bulgária pedig 1878-ban felszabadult a török uralom alól, 
Macedónia csak 1913-ban érte el ugyanezt. A macedón nyelv önállósodásának újkori okait ebben a tényben 
kell keresni. Ugyanis maguk a macedón függetlenségi aktivisták is a bolgár nyelvet használták, és még az 
1920–30-as években is bolgárnak nevezték nyelvüket. Az egyik legfontosabb macedón író, Krszte Petkov 
Miszirkov (1874–1926) is, aki sokat tett a macedón nyelv önállósodásáért, hol bolgárnak, hol macedón-
nak tartotta magát (ÚJ NYELV EURÓPÁbAN, MAKEDONSKI JEZIK).

Az évszázadok óta lassan kialakuló apró különbségek a bolgár függetlenséggel erősödtek fel először. 
bulgária saját nyelvi standardot állított fel 1878 után, és ebből többnyire kihagyták a Macedóniában beszélt 
dialektus sajátosságait. Ez olyan helyzetet alakított ki, amit a szerbek a saját céljaikra tudtak felhasználni. 
A szerbek azért szorgalmazták a független macedón nyelv standardjának létrehozását, hogy ezzel poli-
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tikailag eltávolítsák Macedóniát bulgáriától. Amikor a macedón nyelvi standardot írásba foglalták, több 
bolgár szót a szerb megfelelőjével váltottak fel, mintegy mesterségesen közelebb hozva a macedón nyelvet 
a szerbhez. A macedón nyelven írt első szövegek csak az 1945-ös nyelvi standardizálás után jelentek meg. 
Otto Kronsteiner osztrák nyelvész a macedón nyelvet mesterséges alakulatnak tartja, szerinte nem más, 
mint „szerb írógépen írt bolgár”. Jugoszlávia széthullása után nem nagy jövő vár a macedón nyelvre (ÚJ 
NYELV EURÓPÁbAN, KRONSTEINER 1992).

A bolgárok a macedón nyelvet a bolgár nyelv egyik változatának tartják. Ezt 1978-ban a bolgár akadé-
mia írásba is foglalta. A macedón nyelven írt dokumentumok hivatalos bolgár fordítását nem is fordításnak, 
hanem adaptációnak nevezik. A görögök szemében is szálkát jelentenek a mai macedónok, elsősorban a 
macedón elnevezés használatának módja miatt. A görögök számára Macedónia görög tartomány, az otta-
ni szlávokat következetesen szlavomacedónnak nevezik. A görögök egy része azt hiszi, hogy a macedón 
görög–szláv keveréknyelv. Még a 90-es években elérte Görögország, hogy Macedónia megváltoztassa 
zászlaját és címerét, és hogy a neve Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság legyen. A világ országainak 
többsége (köztük az USA, az Egyesült Királyság, a volt Jugoszlávia köztársaságai, bulgária és Magyaror-
szág is) a Macedón Köztársaság elnevezést használja (ÚJ NYELV EURÓPÁbAN).

A macedón nyelvet körülbelül 2–2,5 millióan beszélik a világon, többnyire Macedóniában és a környező 
országokban, illetve nagyobb számban még a macedón diaszpóra Észak-Amerikában és Ausztráliában. Az, 
hogy a macedón nyelv a bolgárral kölcsönösen érthető, és kisebb mértékben a szerbbel is, nem jelenti azt, 
hogy nincsenek csak rá jellemző sajátosságai. A bolgár nyelvvel együtt az különbözteti meg a többi szláv 
nyelvtől, hogy analitikusabb, kevesebb benne a ragozás. Sem a bolgárban, sem a macedónban nincsenek 
névszói esetek, a főnévi igeneveket is elhagyták, és a többes szám nyelvtani nemei egyszerűsödtek. Ellen-
ben van segédigés múlt idejük és határozott névelőik, ezek hiányzanak a többi szláv nyelvből. A bolgár és 
a macedón közötti fő különbség, hogy az utóbbi jobban megőrizte a görög és a török jövevényszavakat, 
illetve az újabb jellegű megnevezéseket inkább a szerbből vette át és nem az oroszból, ahogyan a bolgár 
(ÚJ NYELV EURÓPÁbAN, MAKEDONSKI JEZIK).

A moldován is államnyelv lett, alapnyelvétől eltérő írásmóddal, de ez inkább politikai kényszerűség 
következménye. A moldován nyelv a Moldovai Köztársaság államnyelve volt 1924-től a 2013-as alkot-
mánymódosításig. Ezt a nyelvet előbb cirill, majd latin ábécével írták. 2008 novemberében megszüntették 
ISO 639 kódjait, és helyettük a román nyelv kódjait kell használni (MOLDOVÁN NYELV).

A 2004-es népszámlálás adatai szerint a Moldovai Köztársaság lakosságának (3 383 332) 60%-a 
(2 029 847) minősítette anyanyelvének a moldovánt, 16,5%-uk (558 508) pedig a románt. A lakosságnak 
kb. 76%-a (2 564 000) magát moldován etnikumúnak vallotta, románnak pedig csak 2%-a (70 000). A 
románul beszélők száma nagyobb volt a városokban, a megkérdezetteknek kb. 23%-a állította azt, hogy 
román az anyanyelve, és ezen a nyelven szokott beszélni. Falusi környezetben a román és a moldován 
nyelv közötti arány egy a héthez volt. A Dnyeszter Menti Köztársaságban a 2004-es népszámlálás szerint 
a lakosság 32%-a (kb. 178 000) van bejegyezve moldovánként (MOLDOVÁN NYELV).

Az 1812 előtti időkben több dokumentum utal arra, hogy az akkori moldvaiak ugyanazt a nyelvet 
beszélik, mint a havasalföldi és az erdélyi románok. 1812-ben a Moldvai fejedelemség keleti része, bessz-
arábia az Orosz birodalomhoz került. Ekkor a helyi lakosság nyelvét is elfogadják hivatalosnak a helyi 
intézményekben. A továbbiakban az orosz nyelv egyre nagyobb teret kap, a román nyelv pedig fokozato-
san kiszorul, előbb a hivatalos használatból, majd az állami tanintézetekből.1918-ban besszarábiának a 
Dnyeszterig húzódó része Romániához került. A folyó bal partján levő terület 1924-ben Moldávia Auto-
nóm Szovjet Szocialista Köztársaság lett. Ekkor a román ajkú lakosság nyelvét hivatalosan moldovánnak 
nevezték el, és bevezették az orosz ábécén alapuló moldován írást. Az úgynevezett „originalisták” új 
standardot akartak kialakítani a moldvai nyelvjárás alapján. Velük szemben álltak az úgynevezett „romá-
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nosítók”. 1932 és 1938 között az utóbbiak kerültek túlsúlyba, és hatásukra újra bevezették a latin ábécét, 
de 1938-ban ismét visszaállították az orosz ábécé használatát. 1944-ben ismét a Szovjetunióhoz csatolták 
besszarábiát, bevezették a cirill betűs írást az egész Moldvai Szovjet Szocialista Köztársaság területére, és 
a moldován nyelvnek a romántól való megkülönböztetése az állam politikájának részévé vált. A különbsé-
gek erősítésére a moldován köznyelv a moldvai települések orosz nevét használta (MOLDOVÁN NYELV).

A Szovjetunió felbomlása után 1991-ben a Moldvai Köztársaság függetlenségi nyilatkozata a román 
nyelvet nevezi meg az állam nyelveként. 2013. december 5-én a Moldvai Köztársaság alkotmánybírósága 
úgy határoz, hogy az ország államnyelve a román. Egyébként a Moldvai Köztársaságban beszélt nyelv-
re a moldvai nyelvjárás sajátosságai jellemzőek, azzal a különbséggel, hogy erősen hat rá az orosz nyelv. 
Gyakoriak az orosz szavak és nyelvtani szerkezetek. Az orosz szavakat általában a román nyelv szabályai 
szerint ragozzák, de előfordul, hogy meghagyják az orosz többes szám alakját, és hozzá illesztik a román 
határozott névutót (MOLDOVÁN NYELV).

A társnyelvnek az alapnyelvtől való eltérése akár minimális is lehet, mint a montenegrói nyelv eseté-
ben. Ez a közelmúltban vált el a szerbtől, miután önállósodott az az államalakulat, amely felett a monte-
negrói nemzetnek van szuverenitása. A székely nemzet ezzel szemben nem törekszik nyelvi önállóságra, 
nyelveként elfogadja a magyart. 

A montenegrói nyelv (crnogorski jezik) az indoeurópai nyelvcsalád szláv ágának délszláv nyelvcso-
portjához tartozik. A szociolingvisztika szempontjából egyrészt, a szerbek, a horvátok, a bosnyákok és a 
montenegróiak közös, hagyományosan szerbhorvát nyelvnek nevezett abstand-nyelvének egyik változata, 
másrészt különálló, saját standarddal bíró ausbau-nyelv (MONTENEGRÓI NYELV).

A független Montenegróban 2011-ben végzett népszámláláskor 278 865 személy, azaz a lakosságnak 
44,98%-a montenegróinak vallotta magát, 178 110-en (28,73%) pedig szerbnek. Anyanyelvükként többen 
jelölték meg a szerbet (265 895-en, azaz 42,88%), mint a montenegróit (229 251-en, vagyis 36,97%). A 
montenegróiaknak az a része, amely a szerbet tekinti anyanyelvének, valószínűleg szintén beszél monte-
negróiul, de ők inkább nyelvjárásnak tekintik, mint nyelvnek (MONTENEGRÓI NYELV).

A Montenegrói Köztársaság 1992-es alkotmányában még a szerb volt megjelölve hivatalos nyelvként. 
A szerbhorvát nyelv elterjedése előtt Montenegró lakosságának nyelve jobban eltért a Szerbiában beszélt 
szerb nyelvtől, mint később. Montenegróban is elfogadottá vált az a nyelvi norma, amelyet a szerbek és a 
horvátok közmegegyezéssel bevezettek, és évtizedekig nem volt törekvés külön montenegrói nyelvre és 
irodalomra. A függetlenségről szóló népszavazás és a függetlenség kikiáltása után, 2007-ben elfogadott új 
alkotmány hivatalos nyelvként a montenegróit nevezi meg. A montenegrói nyelv normáinak kialakítása 
1997-ben kezdődött, az ország függetlenné válása után pedig kiteljesedett a standardizáció. A helyesírás 
szabályait 2009 júliusában fektették le, 2010 augusztusában pedig a kormány elfogadta a hivatalos monte-
negrói nyelvtant (MONTENEGRÓI NYELV).

A Spanyolországban beszélt galego a portugál társnyelve, és egyelőre nem számíthat politikai önál-
lóságra. A kasztíliaival, a katalánnal és a baszkkal együtt egyike Spanyolország hivatalos nyelveinek. 
Mindenesetre sokan beszélik, még többen értik. Galicia 2 844 447 lakosából 94,10% érti, 87,09% beszéli 
a galegót, 50,04% olvas, 34,66% ír ezen a nyelven. Ami a használatát illeti, 50,14% mindig, 35,90% néha él 
vele, míg 7,86% soha. 1986 óta a galego nyelv helyzete állandóan javul, a városokban is mind több szülő 
adja gyermekét galego iskolába, osztályba. Annak ellenére, hogy egyesek még mindig arra hivatkoznak, 
egyáltalán mire jó a galego, hiszen ezt csak Galíciában, a szomszédos tartományoknak Galíciával határos 
vidékén, meg itt-ott Spanyolországban, Latin-Amerikában beszéli vagy négymillió személy, miközben a 
spanyol mintegy háromszázmilliós világnyelv. Kisebb városokban, faluhelyen a gyermekek legnagyobb 
része galegóul tanul. Vidéken mindenki szívesen így is beszél, még a külföldiekkel is, ha legalább vala-
mennyire ismerik a nyelvet. Portugáliának nincsenek területi igényei Galíciával szemben, lakosait lenézi, 
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nyelvüket nem fogadja el. A portugálok általában spanyol nyelven beszélnek a galegókkal. Az Európai 
Unió parlamentje a galego nyelvet portugálként ismeri el, a galego képviselők ennek megfelelően élhetnek 
saját nyelvükkel (ASZTALOS 1998, GALJEŠKI JEZIK).

A galego nyelv helyzete és megítélése koronként változott. Franco idején egyes spanyolországi tanköny-
vek a hivatalos álláspontot tükrözve, a katalánnal együtt a kasztíliai egyik nyelvjárásává fokozták le, de ez 
nem felel meg a tényállásnak. Vannak nyelvészek, akik a portugál egyik tájszólásának tekintik a galegót. Kis 
túlzással ez olyan lenne, mintha azt mondanánk, hogy a mai olaszországi egyházi latin az olasz tájszólása. 
A galegóhoz képest a portugál az újabb nyelvváltozat, a régebbi vonásokat a galego őrizte meg. Minden-
esetre a portugál a galegóval együtt közös tőről származik. Galíciában a VI. század idején már feltehetően 
az egész lakosság latinul beszélt, Ibéria más vidékeihez viszonyítva a latinosodás itt későbbi és lassúbb volt. 
A VI. és a VIII. század között kialakultak a galego-portugál jellegzetes vonásai. A latin–galego kétnyelvűség 
a xII. századig maradt fönn. A xII. században a galego önállósodott a latintól, a xV. századig a trubadúr-
költészet nyelve lett, nemcsak Galíciában, hanem egész Ibériában. A portugál nyelvnek a galíciaitól való 
önállósodásának folyamata Galícia kettéválásával kezdődött a xI. század végén, amikor VI. Alfonz király 
két grófságot hozott létre Galíciában, egyet északon és egyet délen. Dél-Galícia, vagyis a portucalei grófság 
hamarosan királysággá alakult. A xIII. század végén a déli-galego, vagyis a portugál lett a Portugál Király-
ság hivatalos nyelve. Az északi-galego a spanyol fennhatóság alatt levő Galíciában fokozatosan háttérbe 
szorult, hivatalos nyelvként nem jutott kifejezésre a latin helyett, kiszorította a kasztíliai (spanyol) nyelv. 
A mai galegók ősei a független portugál állam határain kívül rekedtek, akár a csángók Magyarországon 
kívül (ASZTALOS 1998, GALíCIAI NYELV, SANTAMARINA–GONZÁLEZ 1993).

Ukrajnában, ahol a legtöbb ruszin él, a ruszin nyelv nem kap önálló státust, Szerbiában viszont 
Vajdaság Autonóm Tartománynak egyik hivatalos nyelve, noha beszélőinek száma körülbelül csak 20.000 
körül van. A ruszin nyelv az ukrán nyelvhez közel álló keleti szláv nyelv. Az íráshoz cirill betűket használ. 
Vajdaságban a ruszin nyelvnek nem kárpátaljai, hanem vajdasági, bácsi változatát használják. A vajda-
sági ruszin nyelvnek saját köznyelvi normája van. Kárpátalján a ruszint az ukránok máig nem ismerik el 
önálló nyelvként, mint ahogyan a ruszinokat sem önálló népcsoportként (RUSZIN NYELV, VAJDASÁGI 
RUSZIN NYELV).

A ruszinok irodalmi hagyománya a 17. századig nyúlik vissza, ekkor a kárpáti ruszinok ruszin és 
egyházi szláv nyelven könyveket kezdtek megjelentetni. Ezek többnyire vallásos jellegűek voltak. Az 1848-
as szabadságharccal egy időben kezdődött meg Magyarországon a ruszin nyelv újjászületése; kulturális 
szervezetek alakultak és ruszin nyelvű versek jelentek meg. Az ún. ruszinofilok saját irodalmi nyelv megte-
remtését tűzték ki célul. Szerintük a ruszinok nem tartoznak sem az oroszokhoz, sem az ukránokhoz. Az 
1989-es fordulat óta több kísérlet is történt standard ruszin nyelv létrehozására. 1990–91-ben új kultu-
rális szervezetek alakultak a ruszin kisebbségű országokban. A szervezetek célul tűzték ki, hogy önálló 
nemzetiségként elismertetik a ruszinságot, és kodifikálják a ruszin nyelvet az iskolai oktatás, a média, a 
színház, kulturális szervezetek és események számára. Szerbiában, az Újvidéki Egyetemen és Szlovákiában 
az Eperjesi Egyetemen ruszin nyelv és irodalom tanszék működik. Ukrajnában nyelvjárásnak tekintik a 
nyelvüket, és ezért egyetemen nem oktatják (RUSZIN NYELV, UDVARI 1992).

A vajdasági ruszinok a 18. század folyamán települtek bácskába és Szerémségbe a Felvidékről, ottani 
szlovákokkal együtt. Nyelvük kölcsönösen érthető a kárpátaljai ruszinnal, viszonylag sok szlovák, szerb, 
horvát, magyar, német elemet tartalmaz. A hetvenes évektől kezdve számos tankönyv jelent meg ruszin 
nyelven. Még 1969-ben kiadták a bács-szerémi ruszinok nyelvének szótárát. A ruszin nyelv a vajdasá-
gi közoktatásban és a médiákban is jelen van. A ruszin nyelv és a ruszin identitás fenntartása különféle 
nehézségekbe ütközik, ezért vannak olyanok, akik átállnak az ukrán nyelvre, és ukrán nemzetiségűnek 
vallják magukat (VAJDASÁGI RUSZIN NYELV, RUSZIN NYELV, UDVARI 1992).
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A vend a szlovén társnyelve, de sem Szlovéniában, sem Magyarországon nem ért el regionális önál-
lóságot. A vend nyelv vagy muravidéki nyelv a szlovén nyelv keleti változata, tulajdonképpen önállósult 
nyelvjárása, amelyet a Muravidéken beszél a lakosság nagy része. A magyarországi szlovének is ugyanezt 
a nyelvet használják. A szlovén nyelvben rengeteg különféle nyelvjárás és nyelvjárás-csoport van, amelyek 
beszélői nehezen értik meg egymást, a vend nyelv mögött ezenkívül még sajátságos kulturális és történelmi 
háttér is áll. A muravidéki nyelvnek nyelvjárási szinten túlmenő különleges helyzete van a szlovén nyelven 
belül. A szlovén nyelvjárásokban az idők folyamán számos irodalmi és standardizációs kísérlet volt, de 
ezek a 19. századi egységesülési folyamatok során elhaltak. A Mura és a Rába között élő szlovénoknál még 
a 19. században sem honosodott meg a közép-szlovén irodalmi nyelv, mert Magyarországhoz tartoztak, 
és elmaradott paraszti közösségben éltek (VEND NYELV). A vend nyelv irodalmi hagyományai már a 16. 
században kialakultak. Az oktatásban az 1907-es Lex Apponyi bevezetéséig szerepet játszott, a trianoni 
békeszerződést követően azonban a szlovén nyelvet vezették be a magyar helyett a muravidéki iskolákban. 
A magyarosító törekvések, majd a szlovén nyelv bevetése ellenére a regionális sajtó és számos író 1941-ig 
továbbra is aktívan használta. A rendszerváltozás és Jugoszlávia szétesése óta mindinkább feléled a régi 
irodalom, bár átfogó nyelvi reform nem történt, és jelentősebb politikai lépések sincsenek arra vonatko-
zóan, hogy esetleg hivatalosan is használhassák. Szlovéniában hivatalosan a vend csupán egyike a nyelvjá-
rásoknak. Azok feszegetik a vendkérdést, akik szerint Szlovéniának nincs joga a Muravidék birtoklására, 
ugyanis a vend nyelvet beszélők nem is szlovének (LUKÁCS 1966, ANGYAL 1972).

A magyarokkal való több mint egy évezredes érintkezés nyomot hagyott a vend nyelv szókincsén. A 
muravidéki nyelvjárásokban és a rábavidéki nyelvjárásban is számos magyar jövevényszó maradt fenn. A 
magyar hatás a muravidéki és a magyarországi szlovének névadási szokásaiban is megmutatkozik: Janoš, 
Mikloš, Šandor, Žužana, Žüžana, Karol, Šimon, Mariška stb. A bibliai neveket is szinte mind a magyarból 
vették át: Jezuš Kristuš, Elijaš, Ponciuš Pilatuš, Matužalem, Šalamon, Šamšon. Magyar hatásnak tekinthető 
az is, hogy a személynevekben a családnév megelőzi a keresztnevet (VEND NYELV).

Ennél sokkal több hasonlóságot mutat a vend a horvát nyelvvel. Olyan tulajdonságok vannak benne, 
amelyekre mind a négy horvát nyelvváltozatban (što, kaj, ča, gradišćei) találunk példát. Úgy tűnik, mint-
ha a sajátságok a vend nyelvben keverednének. Egyébként a vend írott norma hosszú időn át a kaj-horvát 
nyelv normáit követte. A szlovén a horvát nyelvnek egymástól való nagyobb eltávolodása egymástól azután 
következik be, miután a 10. században a szlovénség német uralom alá jut, illetve Horvátország a 11. század 
végén magyar fennhatóság alá kerül. A Mura és a Rába között élő szlovénoknak a többi szlovéntől való 
elszigeteltsége és a horvátokkal való kapcsolata következtében több azonosság marad meg a kaj-horvát és 
a vend nyelv között (VEND NYELV).

A kaj-horvát nyelv többi nyelvjárása között is lelhetünk azonosságokra, de a legtöbb egyezés a muraközi 
kaj nyelvjárásban van. Itt csak annyival különbözik egymástól a muraközi nyelvjárás és a vend nyelv, hogy a 
muraközi u-s ragozást használ, és nincsenek ü vagy ö hangok benne, minden másban majdnem megegye-
zik a vend nyelvvel és a prlekijai nyelvjárással, továbbá azonos germanizmusokat és magyarizmusokat is 
tartalmaz. A prlekijai nyelvjárásra éppúgy jellemző az ü és az ö hang, mint a vend nyelvre. A szókészletben 
is nagyfokú egyezések vannak, úgyhogy a prlekijai és a vend kölcsönösen értik egymást. A prlekijaiban 
viszont a venddel ellentétben van -h hang is, ám kevés diftongus található (VEND NYELV).

Az Európai Unió tagállamai közötti magas szintű találkozókon a résztvevők saját nyelvükön szólal-
hatnak fel. Ennek megfelelően egyes regionális nyelvek hivatalos társnyelvi státuszt szereztek, például a 
katalán és a walesi. A társnyelvek hivatalos használatának engedélyezése a Tanács és a kérelmező tagállam 
között megkötött igazgatási megállapodáson alapul. Az efféle társnyelvek nem feltétlenül tekinthetők gene-
tikailag is társnyelvnek. A katalán felfogható a spanyol társnyelvének, a walesi azonban nincs társnyelvi 
viszonyban más nyelvvel (AZ EU HIVATALOS NYELVEI).

M o l n á r  C s i k ó s  L á s z l ó



TUDÁS ÉS RÉGIÓ

79

n Irodalom
ANGYAL Endre 1972. A vend kérdés. In: Dunántúli Tudományos Gyűjtemény 120. Series historica 69. budapest. 

269–291.
ASZTALOS Lajos 1998. A spanyolországi önkormányzati és nyelvtörvények. = Magyar Kisebbség, 1: 157–174.
„AUSbAU“-NYELV – „AbSTAND“-NYELV – TETő-NYELV. https://hu.wikipedia.org/wiki/%E2%80%9EAusbau%E2% 

80%9D-nyelv,_%E2%80%9Eabstand%E2%80%9D-nyelv_%C3%A9s_tet%C5%91-nyelv (2015. augusztus 25.)
AZ EU HIVATALOS NYELVEI. http://ec.europa.eu/languages/policy/linguistic-diversity/official-languages-eu_hu.h 

(2015. április 14.)
bANAC, Ivo 1988. Nacionalno pitanje u Jugoslaviji: porijeklo, povijest, politika. Zagreb, Globus
GALICIAI NYELV. https://hu.wikipedia.org/wiki/Galiciai_nyelv (2015. augusztus 23.)
GALJEŠKI JEZIK. https://hr.wikipedia.org/wiki/Galje%C5%A1ki_jezik, 2015. augusztus 23.
KLOSS, Heinz 1929. Nebensprachen. Eine sprachpolit. Studie über d. Beziehgn eng verwandter Sprachgemeinschaften; 

Niederländisch, Deutsch, Jiddisch, Afrikaans, Friesisch, Pensylvania-Deutsch. Wien, W. braumüller, Univ. 
Verlagsbuchh.

KLOSS, Heinz 1976. Abstandsprachen und Ausbausprachen. In: Zur Theorie des Dialekts. Aufsätze aus 100 Jahren 
Forschung. (Ed.) Joachim GÖSCHEL, Norbert NAIL, Gaston VAN DER ELST. Wiesbaden (ZDL, beihefte, 
Neue Folge, 16). 301–322. 

KORDIĆ, Snježana, 2009. Plurizentrische Sprachen, Ausbausprachen, Abstandsprachen und die Serbokroatistik. = 
Zeitschrift für Balkanologie, 2: 210–215.

KRONSTEINER, Otto 1992. Der Zerfall Jugoslawiens und die Zukunft der makedonischen Literatursprache. = Der 
slawischen Sprachen, 29: 143–171. 

LUKÁCS István 1966. A vend kérdés – válogatás eszmék és téveszmék bőséges tárházából, budapest, Kossics Alapítvány 
MAKEDONSKI JEZIK. https://hr.wikipedia.org/wiki/Makedonski_jezik (2015. augusztus 23.)
MONTENEGRÓI NYELV. https://hu.wikipedia.org/wiki/Montenegr%C3%b3i_nyelv (2015. augusztus 26.)
MOLDOVÁN NYELV. http://hu.wikipedia.org/wiki/Mold%C3%A1v_nyelv (2015. IV. 14.)
RUSZIN NYELV. http://hu.wikipedia.org/wiki/Ruszin_nyelv (2015. április 14.)
SANTAMARINA, Antón – GONZÁLEZ, Manuel 1993. Historia da lingua galega. Santiago de Compostela, xunta 

de Galicia, Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, Dirección xeral de Política Lingüistica 
SIKLÓS Péter–TERTS István, szerk. 2010. Egy magyar idegenvezető Bábel tornyában. Lénárd Sándor írásai a nyel-

vekről. budapest, Typotex Kiadó
UDVARI István 1992. Ruszinok a XVIII. században. Történelmi és művelődéstörténeti tanulmányok. Nyíregyháza, 

Vasvári Pál Társaság Füzetei 9.
ÚJ NYELV EURÓPÁbAN: a macedón (Péli Péter). http://www.nyest.hu/hirek/uj-nyelv-europaban-a-macedon 

(2015. április 14.)
VAJDASÁGI RUSZIN NYELV. http://hu.wikipedia.org/wiki/Vajdas%C3%A1gi_ruszin_nyelv (2015. április 14.)
VEND NYELV. http://hu.wikipedia.org/wiki/Vend_nyelv (2015. április 14.)

n

CO-LANGUAGE INDEPENDENCE IN EUROPE
László Molnár Csikós

First of all the languages we call co-language, which became a different language, and 
achieved a some autonomy, such as the Macedonian from the bulgarian, the Moldovan 
from the Rumanian, the Ruthenian from the Ukrainian, the Slovakian from the Czech etc. 
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Although nearly all co-language situations are specific, also they recognize some similarities 
between them, so the Slovak language and the Macedonian language too, will of it speaking 
independent, moreover state language. The Moldovan became a state language, other 
script than of the basic language, but this is more a consequence of political necessity. The 
deviations of the co-language to the basic language up to a minimum as well, as in the case 
the Montenegrin language. It has recently become from the Serbian, became independent 
after the formation of the state over which the Montenegrin nation has sovereignty. The 
Szekler nation does not seek independence, by contrast, as language accept the Hungarian. 
Galego spoke in Spain, is co-language of the Portuguese, it constitutes an official regional 
language. Do not expect political independence the Ruthenian in Ukraine, however, in Serbia 
it is one of the official languages of the Autonomous Province of Vojvodina. The Windish is 
Slovenian co-language, but not in Slovenia or Hungary is making regional autonomy. In the 
European Union each regional language official co-language status acquired, such as Catalan.
Keywords: co-language, language independence, official language, mutual intelligibility

M o l n á r  C s i k ó s  L á s z l ó



TUDÁS ÉS RÉGIÓ

81

SZERbIAI MAGYAR NYELVű KÖZSÉG- 
ÉS TELEPüLÉSNÉVTÁR 

– LEHETSÉGES-E MEGOLDANI A PRObLÉMÁT?
n

Gaudényi Tivadar
Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia, „Jovan Cvijić” Földrajzi Intézet

t.gaudenyi@gi.sanu.ac.rs 

n

Jelenleg a Magyar Nemezti Tanács által jóváhagyott (2003-ban elfogadott) hivatalos 
helységnévtár (http://www.mnt.org.rs/dokumentumok/magyar-helysegnevtar) van haszná-
latban. Az említett helységnévtár valójában igen hiányos névanyaggal rendelkezik. Legtelje-
sebb a bácskai és a bánsági névanyag. A hiányosságok mellett az is megesik, hogy egy hely-
ségnek két hivatalos magyar neve van, továbbá arra is akad példa, hogy a három helységnév 
összevonásával kialakult új név helyett az egyik magyar nevet fogadtatták el hivatalosnak. A 
szerémségi névanyagban található a legtöbb problematikus megoldás, mivel gyakran pusz-
tán a szerb vagy a horvát név átírásáról van szó. A Koszovó és Metóhia valamint Közép-
Szerbia területéről még használatban lévő helységnevek pedig nem kerültek be a hivatalos 
helységnévtárba. A tanulmány kísérlet a fenti problémák kezelésére.
Kulcsszavak: nyelvhasználat, Szerbia, magyar helységnevek

n

bevezetés
A szerbiai magyar nyelvű helységnevek csak részlegesen vannak jelen a hivatalos használatban. Ennek 

talán az legfőbb oka, hogy az elektronikus és a nyomtatott (hír)médiumokban az újságíróknak valójában 
csak egy kisebb része foglalkozik a magyar helységnevek használatával. Hasonló a helyzet a rosszul fordí-
tott tankönyvek esetében is, logikátlan, következetlen megoldásokkal szembesülünk.

Tény, hogy a magyar helységnevek használata valójában nagyjából csak azokra a településekre terjed 
ki, amelyekben a magyar nyelvnek meghatározott számú használója van. A hivatalos, egységesített magyar 
helységnévtár (http://www.mnt.org.rs/dokumentumok/magyar-helysegnevtar) valójában egy 2003-ban 
elfogadott, hiányos, és sok kétes megoldást (helységnevet) tartalmazó kiadvány. 

Módszer
A hivatalos magyar helységnevek elemzése és az ajánlat kidolgozása az alábbi elfogadott módszerek 

segítségével történt.
Magyarországon a magyar nyelven használt helységneveknél a meghatározó elv az utolsó hivatalos 

magyar elnevezés (DUDICH & ZIMMERMANN 2012, HAJDÚ-MOHAROS 2000, LELKES 2011) alkal-
mazása. Vajdaságban ez a módszer csak részben elfogadott mivel:

– egyes helységnevek estében az utolsó hivatalos elnevezés általában kerülendő, ha politikus nevéhez 
fűződik, és az előző hivatalos magyar helységnév lett elfogadva (pl. Tiszaistvánfalva helyett Járek).

– más eseteken a település magyar lakossága választotta ki az egykori hivatalos magyar elnevezé-
sekből, melyik legyen a hivatalos (pl. bácskossuthfalva).
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A tárgyalt magyar névanyag főleg a következő kiadványokra alapozódik: HAJDÚ-MOHAROS 2000, 
LELKES 2011, MAGYAR KIR. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 1907, MAGYAR KIR. KÖZPONTI 
STATISZTIKAI HIVATAL 1913, TOPOGRÁF TÉRKÉPESZETI KFT. 2004, VíG 1920.

A hivatalos egyesített helységnévtárra tett ajánlások 
A javítások és ajánlások az alábbi táblázatban követhetőek (dőlt betűkkel a javított részek). A táblázat 

alapjául a már létező hivatalos, egységesített helységnévtár szolgált (http://www.mnt.org.rs/dokumentumok/
magyar-helysegnevtar).

Sorsz. Községnév M. Helységnév M. Községnév Sz. Helységnév Sz.

1.1. Ada Ada Ada Ada

1.2. Ada Mohol Ada Mol

1.3. Ada Völgypart Ada Obornjača

1.4. Ada Valkaisor Ada Sterijino

1.5 Ada Törökfalu Ada Utrine

2.1. Alibunár Alibunár Alibunar Alibunar

2.2. Alibunár Károlyfalva Alibunar banatski Karlovac

2.3. Alibunár Petre Alibunar Vladimirovac

2.4. Alibunár Kevedobra Alibunar Dobrica

2.5. Alibunár Illancsa Ilonc Alibunar Ilandža

2.6. Alibunár Újsándorfalva Alibunar Janošik

2.7. Alibunár Végszentmihály Alibunar Lokve

2.8. Alibunár Temesmiklós Alibunar Nikolinci

2.9. Alibunár Ferdinándfalva Alibunar Novi Kozjak

2.10. Alibunár Keviszőlős Alibunar Seleuš

3.1. Antalfalva Antalfalva Kovačica Kovačica

3.2. Antalfalva Torontálvásárhely Kovačica Debeljača

3.3. Antalfalva Udvar Kovačica Idvor

3.4. Antalfalva Nagylajosfalva Kovačica Padina

3.5. Antalfalva Torontálputnok Kovačica Putnikovo

3.6. Antalfalva Számos Kovačica Samoš

3.7. Antalfalva Újozora Kovačica Uzdin

3.8. Antalfalva Cserépalja Kovačica Crepaja

4.1. Apatin Apatin Apatin Apatin

4.2. Apatin Bácskertes (a Kupusina 
Majur – Kupuszina) Apatin Kupusina

4.3. Apatin bácsszentiván Apatin Prigrevica
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4.4. Apatin Szilágyi Apatin Svilojevo

4.5. Apatin Szond Apatin Sonta

5.1. bács bács bač bač

5.2. bács bácsújlak bač bačko Novo Selo

5.3. bács bogyán bač bođani

5.4. bács Vajszka bač Vajska

5.5. bács Palona bač Plavna

5.6. bács bácsújfalu bač Selenča

6.1. begaszentgyörgy begaszentgyörgy Žitište Žitište

6.2. begaszentgyörgy Udvarnok Žitište banatski Dvor

6.3. begaszentgyörgy Vida Žitište banatsko Višnjićevo

6.4. begaszentgyörgy Pálmajor Žitište banatsko Karađorđevo

6.5. begaszentgyörgy Torák Žitište begejci

6.6. begaszentgyörgy Párdány Žitište Međa

6.7. begaszentgyörgy Magyarittabé Žitište Novi Itabej

6.8. begaszentgyörgy Katalinfalva Žitište Ravni Topolovac

6.9. begaszentgyörgy Szerbittabé Felsőittabé Žitište Srpski Itabej

6.10. begaszentgyörgy Torda Žitište Torda

6.11. begaszentgyörgy Tamásfalva Žitište Hetin

6.12. begaszentgyörgy Begatárnok Žitište Torak

6.13. begaszentgyörgy Csősztelek Žitište Čestereg

7.1. belcsény belcsény beočin beočin

7.2. belcsény bánostor beočin banoštor

7.3. belcsény Dombó beočin Rakovac

7.4. belcsény Szuszek Szilszeg beočin Susek

7.5. belcsény Szvilos beočin Sviloš

7.6. belcsény Garáb beočin Grabovo

7.7. belcsény Luh beočin Lug

7.8. belcsény Cserőg beočin Čerević

8.1. Csóka Csóka Čoka Čoka

8.2. Csóka Egyházaskér Čoka Vrbica

8.3. Csóka Hódegyháza Čoka Jazovo

8.4. Csóka Tiszaszentmiklós Čoka Ostojićevo

8.5. Csóka Padé Čoka Padej

8.6. Csóka Szanád Čoka Sanad
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8.7. Csóka Feketetó Čoka Crna bara

8.8. Csóka Kanizsamonostor Čoka banatski Monoštor

9.1 Fehértemplom Fehértemplom bela Crkva bela Crkva

9.2. Fehértemplom Palánk bela Crkva banatska Palanka

9.3. Fehértemplom Krassószombat bela Crkva banatska Subotica

9.4. Fehértemplom Varázsliget bela Crkva Vračev Gaj

9.5. Fehértemplom Gerebenc bela Crkva Grebenac

9.6. Fehértemplom Udvarszállás bela Crkva Dobričevo

9.7. Fehértemplom Temesváralja bela Crkva Dupljaja

9.8. Fehértemplom Jaszenova 
Karasjeszenő bela Crkva Jasenovo

9.9. Fehértemplom Gajtás bela Crkva Kajtasovo

9.10. Fehértemplom Szőlőshegy bela Crkva Kaluđerovo

9.11. Fehértemplom Körtéd bela Crkva Kruščica

9.12. Fehértemplom Kusics bela Crkva Kusić

9.13. Fehértemplom Vöröstemplom bela Crkva Crvena Crkva

9.14. Fehértemplom Csehfalva bela Crkva Češko Selo

10.1. Hódság Hódság Odžaci Odžaci

10.2. Hódság Szilberek Odžaci bački brestovac

10.3. Hódság Szentfülöp Odžaci bački Gračac

10.4. Hódság Gombos Odžaci bogojevo

10.5. Hódság Dernye Odžaci Deronje

10.6. Hódság Karavukova Bácsordas Odžaci Karavukovo

10.7. Hódság Liliomos Odžaci Lalić

10.8. Hódság Paripás Odžaci Ratkovo

10.9. Hódság Militics Odžaci Srpski Miletić

11.1. Karlóca Karlóca Sremski Karlovci Sremski Karlovci

12.1. Ingyia Ingyia Inđija Inđija

12.2. Ingyia Kercsedin Kerekes Inđija Krčedin

12.3. Ingyia Maradék Inđija Maradik

12.4. Ingyia Beska Inđija Beška

12.5. Ingyia Mojavolja-puszta Inđija Jarkovci

12.6. Ingyia Lyukó Inđija Ljukovo

12.7. Ingyia Újkarlóca Inđija Novi Karlovci

12.8. Ingyia Újzalánkemén Inđija Novi Slankamen
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12.9. Ingyia Zalánkeménszőlős Inđija Slankamenački Vinogradi

12.10 Ingyia Csortanovce Inđija Čortanovci

12.11. Ingyia Zalánkemén Inđija Stari Slankamen

13.1. Kevevára Kevevára Kovin Kovin

13.2. Kevevára Homokbálványos Kovin bavanište

13.3. Kevevára Gálya Kovin Gaj

13.4. Kevevára Deliblát Kovin Deliblato

13.5. Kevevára Dunadombó Kovin Dubovac

13.6. Kevevára Emánueltelep Kovin Šumarak

13.7. Kevevára Kisbálványos Kovin Malo bavanište

13.8. Kevevára Homokos Kovin Mramorak

13.9. Kevevára Kevepallós Kovin Pločica

13.10 Kevevára Székelykeve Kovin Skorenovac

14.1. Kishegyes Kishegyes Mali Iđoš Mali Iđoš

14.2. Kishegyes Szikics Mali Iđoš Lovćenac

14.3. Kishegyes bácsfeketehegy Mali Iđoš Feketić

15.1. Kúla Kúla Kula Kula

15.2. Kúla Veprőd Kula Krušćić

15.3. Kúla Lipár Kula Lipar

15.4. Kúla Újcservenka Kula Nova  Crvenka 

15.5. Kúla bácskeresztúr Kula Ruski Krstur

15.6. Kúla Szivác Kula Sivac

15.7. Kúla Cservenka Kula Crvenka

16.1. Magyarcsernye Magyarcsernye Nova Crnja Nova Crnja

16.2. Magyarcsernye Bozitó Nova Crnja Aleksandrovo

16.3. Magyarcsernye Leonamajor Nova Crnja Vojvoda Stepa

16.4. Magyarcsernye Klári Nova Crnja Radojevo

16.5. Magyarcsernye Szerbcsernye 
Németcsernye Nova Crnja Srpska Crnja

16.6. Magyarcsernye Mollyfalva Nova Crnja Molin

16.7. Magyarcsernye Tóba Nova Crnja Toba

17.1. Magyarkanizsa Magyarkanizsa Kanjiža Kanjiža

17.2. Magyarkanizsa Adorján Kanjiža Adorjan

17.3. Magyarkanizsa Nagyorom Kanjiža Velebit

17.4. Magyarkanizsa Ilonatelep Kanjiža Vojvoda Zimonjić
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17.5. Magyarkanizsa Kispiac Kanjiža Male Pijace

17.6. Magyarkanizsa Martonos Kanjiža Martonoš

17.7. Magyarkanizsa Kishomok Kanjiža Mali Pesak

17.8. Magyarkanizsa Orom Kanjiža Orom

17.9. Magyarkanizsa Völgyes Kanjiža Doline

17.10. Magyarkanizsa Újfalu Kanjiža Novo Selo

17.11. Magyarkanizsa Oromhegyes Kanjiža Trešnjevac

17.12. Magyarkanizsa Tóthfalu Kanjiža Totovo Selo

17.13. Magyarkanizsa Horgos Kanjiža Horgoš

18.1. Mitrovica 
Szávaszentdemeter

Mitrovica 
Szávaszentdemeter Sremska Mitrovica Sremska Mitrovica

18.2. Mitrovica 
Szávaszentdemeter

besenevómonostor 
Besenyőmonostor Sremska Mitrovica bešenovački Prnjavor

18.3. Mitrovica 
Szávaszentdemeter besenevó Besenyő Sremska Mitrovica bešenovo

18.4. Mitrovica 
Szávaszentdemeter

Gergurevci 
Szentgergely Sremska Mitrovica Grgurevci

18.5. Mitrovica 
Szávaszentdemeter Kozma Kozmadamján Sremska Mitrovica Kuzmin

18.6. Mitrovica 
Szávaszentdemeter Racsa Sremska Mitrovica Sremska Rača

18.7. Mitrovica 
Szávaszentdemeter Báza Sremska Mitrovica Bosut

18.8. Mitrovica 
Szávaszentdemeter Nagyrádinca Sremska Mitrovica Veliki Radinci

18.9. Mitrovica 
Szávaszentdemeter Diós Sremska Mitrovica Divoš

18.10. Mitrovica 
Szávaszentdemeter Gyipsa Sremska Mitrovica Đipša

18.11. Mitrovica 
Szávaszentdemeter Sremska Mitrovica Zasavica I

18.12. Mitrovica 
Szávaszentdemeter Sremska Mitrovica Zasavica II

18.13. Mitrovica 
Szávaszentdemeter Árki Sremska Mitrovica Jarak

18.14. Mitrovica 
Szávaszentdemeter Latyarák Sremska Mitrovica Laćarak

18.15 Mitrovica 
Szávaszentdemeter Lesemér Sremska Mitrovica Ležimir

18.16. Mitrovica 
Szávaszentdemeter Szentmárton Sremska Mitrovica Martinci
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18.17. Mitrovica 
Szávaszentdemeter Nagyolasz Sremska Mitrovica Manđelos

18.18. Mitrovica 
Szávaszentdemeter Bitva Sremska Mitrovica Ravnje

18.19. Mitrovica 
Szávaszentdemeter Szenternye Sremska Mitrovica Mačvanska Mitrovica

18.20. Mitrovica 
Szávaszentdemeter Sremska Mitrovica Radenković

18.21. Mitrovica 
Szávaszentdemeter Sremska Mitrovica Salaš Noćajski

18.22. Mitrovica 
Szávaszentdemeter Óbingola Sremska Mitrovica Stara Bingula

18.23. Mitrovica 
Szávaszentdemeter Sasinci Sremska Mitrovica Šašinci

18.24. Mitrovica 
Szávaszentdemeter Sisatovác Sremska Mitrovica Šišatovac

18.25. Mitrovica 
Szávaszentdemeter Sulyam Sremska Mitrovica Šuljam

18.26 Mitrovica 
Szávaszentdemeter Csalma Csála Sremska Mitrovica Čalma

19.1. Nagybecskerek Nagybecskerek Zrenjanin Zrenjanin

19.2. Nagybecskerek Aradác Aradi Zrenjanin Aradac

19.3. Nagybecskerek Ernőháza Zrenjanin banatski Despotvac

19.4. Nagybecskerek Erzsébetlak Zrenjanin belo blato

19.5. Nagybecskerek botos Zrenjanin botoš

19.6. Nagybecskerek Elemér Zrenjanin Elemir

19.7. Nagybecskerek Écska Zrenjanin Ečka

19.8. Nagybecskerek Jankahíd Zrenjanin Jankov Most

19.9. Nagybecskerek begafő Zrenjanin Klek

19.10. Nagybecskerek Rezsőháza Zrenjanin Knićanin

19.11. Nagybecskerek Lázárföld Zrenjanin Lazarevo

19.12. Nagybecskerek Lukácsfalva Zrenjanin Lukino Selo

19.13. Nagybecskerek Zsigmondfalva Zrenjanin Lukićevo

19.14. Nagybecskerek Melence Zrenjanin Melenci

19.15. Nagybecskerek Szentmihály Zrenjanin Mihaljlovo

19.16. Nagybecskerek Orlód Zrenjanin Orlovat

19.17. Nagybecskerek Perlasz Zrenjanin Perlez

19.18. Nagybecskerek Óécska Zrenjanin Stajićevo
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19.19. Nagybecskerek Tiszatarrós Zrenjanin Taraš

19.20. Nagybecskerek Tamáslaka Zrenjanin Tomaševac

19.21. Nagybecskerek Farkasd Zrenjanin Farkaždin

19.22. Nagybecskerek Csenta Zrenjanin Čenta

20.1. Nagykikinda Nagykikinda Kikinda Kikinda

20.2. Nagykikinda Töröktopolya Kikinda banatska Topola

20.3. Nagykikinda Szenthubert Nagyfalu Kikinda banatsko Veliko Selo

20.4. Nagykikinda basahíd Kikinda bašaid

20.5. Nagykikinda Tiszahegyes Kikinda Iđoš

20.6. Nagykikinda Mokrin Kikinda Mokrin

20.7. Nagykikinda Nákófalva Kikinda Nakovo

20.8. Nagykikinda Nagytószeg Kikinda Novi Kozarci

20.9. Nagykikinda Kisorosz Kikinda Rusko Selo

20.10 Nagykikinda Szaján Kikinda Sajan

21.1 Óbecse Óbecse bečej bečej

21.2. Óbecse bácsföldvár bečej bačko Gradište

21.3. Óbecse Péterréve bečej bačko Petrovo Selo

21.4. Óbecse Drea bečej Mileševo

21.5. Óbecse Kiscsikéria bečej Radičević

22.1. Ópáva Ópáva Opovo Opovo

22.2. Ópáva baranda Opovo baranda

22.3. Ópáva Torontálsziget Opovo Sakule

22.4. Ópáva Szekerény Opovo Sefkerin

23.1. Ópázova Ópázova Stara Pazova Stara Pazova

23.2. Ópázova Bélyeges Stara Pazova Belegiš

23.3. Ópázova Vajka Stara Pazova Vojka

23.4. Ópázova Golubince Stara Pazova Golubinci

23.5. Ópázova Kernyesevce Stara Pazova Krnješevci

23.5. Ópázova Újbánovce Stara Pazova Novi Banovci

23.6. Ópázova Óbánovce Stara Pazova Stari Banovci

23.7. Ópázova Szurdok Stara Pazova Surduk

23.8. Ópázova Újpázova Stara Pazova Nova Pazova

24.1. Palánka Palánka bačka Palanka bačka Palanka

24.2. Palánka Szépliget bačka Palanka Gajdobra

24.3. Palánka Úrszentiván bačka Palanka Despotovo
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24.4. Palánka Dunabökény bačka Palanka Mladenovo

24.5. Palánka Wekerlefalva bačka Palanka Nova Gajdobra

24.6. Palánka boróc bačka Palanka Obrovac

24.7. Palánka Parrag bačka Palanka Parage

24.8. Palánka Pincéd bačka Palanka Pivnice

24.9. Palánka Szilbács bačka Palanka Silbaš

24.10. Palánka bácstóváros bačka Palanka Tovariševo

24.11. Palánka Bélamajor bačka Palanka Karađorđevo

24.12. Palánka Nyest bačka Palanka Neštin

24.13. Palánka Füzegy bačka Palanka Vizić

24.14. Palánka Dunacséb bačka Palanka Čelarevo

25.1. Pancsova Pancsova Pančevo Pančevo

25.2. Pancsova beresztóc Pančevo banatski brestovac

25.3. Pancsova Révújfalu Pančevo banatsko Novo Selo

25.4. Pancsova Galagonyás Pančevo Glogonj

25.5. Pancsova Dolova Pančevo  Dolovo  

25.6. Pancsova Sándoregyháza Pančevo Ivanovo

25.7. Pancsova Almás Pančevo Jabuka

25.8. Pancsova Ferenchalom Pančevo Kačarevo

25.9. Pancsova Omlód Pančevo Omoljica

25.10. Pancsova Tárcsó Pančevo Starčevo

26.1. Pecsince Pecsince Pećinci Pećinci

26.2. Pecsince Hásságy Pećinci Ašanja

26.3. Pecsince Bresztács Pećinci Brestač

26.4. Pecsince Décs Pećinci Deč

26.5. Pecsince Alsótárnok Pećinci Donji Tovarnik

26.6. Pecsince Kiskarlóc Pećinci Karlovčić

26.7. Pecsince Szerémkölpény Pećinci Kupinovo

26.8. Pecsince Obrezs Pećinci Obrež 

26.9. Pecsince Ogar Pećinci Ogar 

26.10. Pecsince Papi Pećinci Popinci

26.11. Pecsince Porhó Pećinci Prhovo

26.12. Pecsince Szibács Pećinci Sibač

26.13. Pecsince Mihályóc Pećinci Sremski Mihaljevci

26.14. Pecsince Falkosszombatja Pećinci Subotište
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26.15. Pecsince Simonóc Pećinci Šimanovci

27.1. Petrőc Petrőc bački Petrovac bački Petrovac

27.2. Petrőc Dunagálos bački Petrovac Gložan

27.3. Petrőc Kölpény bački Petrovac Kulpin

27.4. Petrőc bulkeszi bački Petrovac Maglić

28.1. Ruma Ruma Ruma Ruma

28.2. Ruma budinovci Bolgyán Ruma buđanovci

28.3. Ruma Vitojevce Ruma Vitojevci

28.4. Ruma Vogány Hangony Ruma Voganj

28.5. Ruma Dobra Ruma Dobrinci

28.6. Ruma Petrovci Ruma Donji Petrovci

28.7. Ruma Öröm Ruma Erem

28.8. Ruma Szolnok Szolnokpuszta Ruma Žarkovac

28.9. Ruma Magyarolasz Ruma Marđelos

28.10. Ruma Grabóc Ruma Grabovci

28.11. Ruma Ruma Klenak

28.12. Ruma Szentkirály Ruma Kraljevci

28.13. Ruma Kisrádinca Ruma Mali Randinci

28.14. Ruma Szentpál Ruma Pavlovci

28.15. Ruma Sztejanovce Ruma Stejanovci

28.16. Ruma Nyékinca Nyék Ruma Nikinci

28.17. Ruma Platics Fényberek Ruma Platičevo

28.18. Ruma Herkóca Ruma Hrtkovci

29.1. Sid Sid Šid Šid

29.2. Sid Gerk Görögmező Šid Višnjićevo

29.3. Sid Gibárd Gibárt Šid Gibarac

29.4. Sid Erdővég Šid Erdevik

29.5. Sid Házasfalva Šid Adaševci

29.6. Sid Hosszúbács Šid Bačinci

29.7. Sid Batrovce Šid Batrovci

29.8. Sid Berekszó Šid Berkasovo

29.9. Sid Bikity Šid Bikić Do

29.10. Sid Bingola Šid Bingula

29.11. Sid Kisfalud Šid Vašica

29.12. Sid Szentillye Šid Ilinci
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29.13. Sid Šid Jamena

29.14. Sid Küke Šid Kukujevci

29.15. Sid Lyuba Šid Ljuba

29.16. Sid Šid Molovin

29.17. Sid Šid Privina Glava

29.18. Sid Szat Šid Sot

29.19. Sid Marót Šid Morović

30.1. Szabadka Szabadka Subotica Subotica 

30.2. Szabadka bajmok Subotica bajmok

30.2. Szabadka Hadikörs Subotica Mišićevo

30.3. Szabadka Királyhalom Subotica bački Vinogradi

30.4. Szabadka békova Subotica bikovo

30.5. Szabadka Felsőtavankút Subotica Gornji Tavankut

30.6. Szabadka Alsótavankút Subotica Donji Tavankut

30.7. Szabadka Mérges Subotica Ljutovo

30.8. Szabadka Hajdújárás Subotica Hajdukovo

30.9. Szabadka Ludas Subotica Šupljak

30.10. Szabadka Györgyén Subotica Đurđin

30.11. Szabadka Kelebia Subotica Kelebija

30.12. Szabadka Kisbosznia Subotica Mala bosna

30.13. Szabadka Újzsednik Újnagyfény Subotica Novi Žednik

30.14. Szabadka Nagyfény Subotica Stari Žednik

30.15. Szabadka Palics Subotica Palić

30.16. Szabadka Csantavér Subotica Čantavir

30.17. Szabadka Dusanovó Zentaörs Subotica bačko Dušanovo

30.18. Szabadka Visnyevác Meggyes Subotica Višnjevac

31.1. Szécsány 
Torontálszécsány

Szécsány 
Torontálszécsány Sečanj Sečanj

31.2. Szécsány 
Torontálszécsány Kismargita Sečanj banatska Dubica

31.3. Szécsány 
Torontálszécsány bóka Sečanj boka

31.4. Szécsány 
Torontálszécsány Árkod Sečanj Jarkovac

31.5. Szécsány 
Torontálszécsány Módos Sečanj Jaša Tomić
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31.6. Szécsány 
Torontálszécsány Káptalanfalva Sečanj busenje

31.7. Szécsány 
Torontálszécsány Kanak Sečanj Konak

31.8. Szécsány 
Torontálszécsány Istvánfölde Sečanj Krajišnik

31.9. Szécsány 
Torontálszécsány Nezsény Sečanj Neuzina

31.10. Szécsány 
Torontálszécsány Szárcsa Sečanj Sutjeska

31.11. Szécsány 
Torontálszécsány Surján Sečanj Šurjan

32.1. Szenttamás Szenttamás Srbobran Srbobran

32.2. Szenttamás Nádalja Srbobran Nadalj

32.3. Szenttamás Turia Srbobran Turija

33.1. Temerin Temerin Temerin Temerin

33.2. Temerin Járek Temerin bački Jarak

33.3. Temerin Szőreg Temerin Sirig

34.1. Titel Titel Titel Titel

34.2. Titel Tündéres Titel Vilovo

34.3. Titel Dunagárdony Titel Gardinovci

34.4. Titel Sajkáslak Titel Lok

34.5. Titel Mozsor Titel Mošorin

34.6. Titel Sajkásszentiván Titel Šajkaš

35.1. Topolya Topolya bačka Topola bačka Topola

35.2. Topolya bajsa bačka Topola bajša

35.3. Topolya Pannónia bačka Topola Panonija

35.4. Topolya Szurkos bačka Topola Srednji Salaš

35.5. Topolya Karkatur bačka Topola Mićunovo

35.6. Topolya Felsőroglatica bačka Topola Gornja Rogatica

35.7. Topolya Cserepes bačka Topola bački Sokolac

35.8. Topolya Krivaja Bácsér bačka Topola Krivaja

35.9. Topolya Gunaras bačka Topola Gunaroš

35.10. Topolya bogaras bačka Topola bogaraš

35.11. Topolya Kavilló bačka Topola Kavilo

35.12. Topolya Völgypart bačka Topola Obornjača

35.13. Topolya Andrásmező bačka Topola Tomislavci
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35.14. Topolya Pobedabirtok bačka Topola Pobeda

35.15. Topolya brazília bačka Topola bagremovo

35.16. Topolya Kisbelgrád bačka Topola Mali beograd

35.17. Topolya Zobnatica bačka Topola Zobnatica

35.18. Topolya Kalmárka bačka Topola Karađorđevo

35.19. Topolya Zentagunaras bačka Topola Novo Orahovo

35.20. Topolya Istenáldás bačka Topola Njegoševo

35.21. Topolya Tornyospuszta bačka Topola Svetićevo

35.22. Topolya Pacsér bačka Topola Pačir

35.23. Topolya bácskossuthfalva bačka Topola Stara Moravica

36.1. Törökbecse Törökbecse Novi bečej Novi bečej

36.2. Törökbecse bocsár Novi bečej bočar

36.3. Törökbecse Kumán Novi bečej Kumane

36.4. Törökbecse beodra Novi bečej Novo Miloševo

37.1. Törökkanizsa Törökkanizsa Novi Kneževac Novi Kneževac

37.2. Törökkanizsa Oroszlámos Novi Kneževac banatsko Aranđelovo

37.3. Törökkanizsa Gyála Novi Kneževac Đala

37.4. Törökkanizsa Majdány Novi Kneževac Majdan

37.5. Törökkanizsa Rábé Novi Kneževac Rabe

37.6. Törökkanizsa Firigyháza Novi Kneževac Filić

37.7. Törökkanizsa Podlokány Novi Kneževac Podlokanj

37.8. Törökkanizsa Sziget Novi Kneževac Siget

37.9. Törökkanizsa Józseffalva Novi Kneževac Obilićevo

37.10. Törökkanizsa Szerbkeresztúr 
Ókeresztúr Novi Kneževac Srpski Krstur

38.1. Újvidék Újvidék Novi Sad Novi Sad

38.2. Újvidék begecs Novi Sad begeč

38.3. Újvidék Tiszakálmánfalva Novi Sad budisava

38.4. Újvidék bukovác Bakolc Novi Sad bukovac

38.5. Újvidék Veternik Hadikliget Novi Sad Veternik

38.6. Újvidék Káty Novi Sad Kać

38.7. Újvidék Kiszács Novi Sad Kisač

38.8. Újvidék Kabol Novi Sad Kovilj

38.9. Újvidék Ledinci Ledince Novi Sad Ledinci

38.10. Újvidék Pétervárad Novi Sad Petrovaradin
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38.11. Újvidék Piros Novi Sad Rumenka

38.12. Újvidék Kamenica Kamanc Novi Sad Sremska Kamenica

38.13. Újvidék Kisalpár Novi Sad Stepanovićevo

38.14. Újvidék Futak Novi Sad Futog

38.15. Újvidék Csenej Novi Sad Čenej

39.1. ürög ürög Irig Irig

39.2. ürög Nagyremete Irig Velika Remeta

39.3. ürög Rednek Irig Vrdnik

39.4. ürög Gergeteg Görgeteg Irig Grgeteg

39.5. ürög Jazák Irig Jazak

39.6. ürög Krusedolmonostor Irig Krušedol Prnjavor

39.7. ürög Krusedolfalu Irig Krušedol selo

39.8. ürög Kisremete Irig Mala Remeta

39.9. ürög Nyárád Irig Neradin

39.10. ürög Réva Irig Rivica

39.11. ürög Dobradó 
Dobradópuszta Irig Dobrodol

39.12. ürög Satrinca Irig Šatrinci

40.1. Verbász Verbász Vrbas Vrbas

40.2. Verbász Kiskér Vrbas bačko Dobro Polje

40.3. Verbász Ókér Vrbas Zmajevo

40.4. Verbász Péklapuszta Vrbas Kosančić

40.5. Verbász Kucora Vrbas Kucura

40.6. Verbász Újsóvé Vrbas Ravno Selo

40.7. Verbász Torzsa Vrbas Savino Selo

41.1. Versec Versec Vršac Vršac

41.2. Versec Versecvát Vršac Vatin

41.3. Versec Nagyszered Vršac Veliko Središte

41.4. Versec Temesvajkóc Vršac Vlajkovac

41.5. Versec Vajdalak Vršac Vojvodinci

41.6. Versec Versecrét Vršac Vršački ritovi

41.7. Versec Temeskutas Vršac Gudurica

41.8. Versec Fürjes Vršac Zagajica

41.9. Versec Izbiste Izbistye Vršac Izbište

41.10. Versec Almád Vršac Jablanka
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41.11. Versec Mélykastély Vršac Kuštilj

41.12. Versec Kiszsám Vršac Mali Žam

41.13. Versec Kisszered Vršac Malo Središte

41.14. Versec Márktelke Vršac Markovac

41.15. Versec Meszesfalu Vršac Mesić

41.16. Versec Homokdiód Vršac Orešac

41.17. Versec Temespaulis Vršac Pavliš

41.18. Versec Párta Vršac Parta

41.19. Versec Porány Vršac Potporanj

41.20. Versec Réthely Vršac Ritiševo

41.21. Versec Temesszőlős Vršac Sočica

41.22. Versec Temesőr Vršac Straža

41.23. Versec Homokszil Vršac Uljma

41.24. Versec Fejértelep Vršac Šušara

42.1. Zenta Zenta Senta Senta

42.2. Zenta Felsőhegy Senta Gornji breg

42.3. Zenta Tornyos Senta Tornjoš

42.4. Zenta bogaras Senta bogaraš

42.5. Zenta Kevi Senta Kevi

43.1. Zichyfalva Zichyfalva Plandište Plandište

43.2. Zichyfalva biószeg Plandište banatski Sokolac

43.3. Zichyfalva Szentjános Plandište barice

43.4. Zichyfalva Györgyháza Plandište Velika Greda

43.5. Zichyfalva Nagygáj Plandište Veliki Gaj

43.6. Zichyfalva Szécsenfalva Plandište Dužine

43.7. Zichyfalva ürményháza Plandište Jermenovci

43.8. Zichyfalva Balátpuszta Plandište Kupinik

43.9. Zichyfalva Nagymargita Plandište Margita

43.10. Zichyfalva Laudon Plandište Laudonovac

43.11. Zichyfalva Torontálújfalu Plandište Markovićevo

43.12. Zichyfalva Rárós Plandište Miletićevo

43.13. Zichyfalva Óléc Plandište Stari Lec

43.14. Zichyfalva Istvánvölgy Plandište Hajdučica

44.1. Zombor Zombor Sombor Sombor

44.2. Zombor Sári Sombor Aleksa Šantić
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44.3. Zombor béreg Sombor bački breg

44.4. Zombor Monostorszeg Sombor bački Monoštor

44.5. Zombor bezdán Sombor bezdan

44.6. Zombor Gádor Sombor Gakovo

44.7. Zombor Doroszló Sombor Doroslovo

44.8. Zombor Kerény Sombor Kljajićevo

44.9. Zombor Küllőd Sombor Kolut

44.10. Zombor Hadikfalva Sombor Rastina

44.11. Zombor Regőce Sombor Riđica

44.12. Zombor Nemesmilitics Sombor Svetozar Miletić

44.13. Zombor őrszállás Sombor Stanišić

44.14. Zombor Sztapár Sombor Stapar

44.15. Zombor bácsgyulafalva Sombor Telečka

44.16. Zombor Csonoplya Sombor Čonoplja

45.1. Zsablya Zsablya Žabalj Žabalj

45.2. Zsablya boldogasszonyfalva Žabalj Gospođinci

45.3. Zsablya Sajkásgyörgye Žabalj Đurđevo

45.4. Zsablya Csúrog Žabalj Čurug

46.1.* Belgrád Belgrád Beograd Beograd

46.2. Zimony Zimony Zemun Zemun

46.3. Zimony Székelytelek Zemun Ugrinovici

46.4. Újbelgrád Újbelgrád Novi Beograd Novi Beograd

46.5. Újbelgrád Bezsánia Novi Beograd Bežanija

46.6. Újborcsa Palilula Krnjača

46.7. Óborcsa Palilula Borča

46.8. Bárányos Palilula Ovča

46.9. Galagonyásrét Palilula Glogonjski Rit

46.10. Almásrét Palilula Jabučki Rit

46.11. Óváros (Belgrád) Óváros (Belgrád) Stari Grad 
(Beograd) Stari Grad (Beograd)

46.12. Szurcsin Szurcsin Surčin Surčin

46.13. Szurcsin Becsmen Surčin Bečmen

46.14. Szurcsin Progár Surčin Progar

46.15. Szurcsin Petróc Surčin Petrovčić

46.16. Szabács Szabács Šabac Šabac
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* A közép-szerbiai valamint a koszovó és metóhiai helységek sorszámát összevontuk.
 

Megjegyzések a hivatalos, egységesített magyar helységnévtárhoz 
A javításokat és ajánlásokat a következő csoportokba lehet sorolni:
•	 sok esetben a szerb helységnevet írták át (pár esetben kisebb módosításokkal), habár létezik 

magyar megfelelője is (lásd a táblázatot: 2.5; 9.8; 10.6; 12.2; 18.5; 18.26; 19.2; 28.2; 28.4; 28.17; 
35.8; 38.4; 38.5; 38.9; 38.12; 41.9);

•	 nincs feltüntetve a magyar helységnév a hivatalos, egységesített magyar helységnévtárban, 
habár letezik (lásd a táblázatot: 3.5; 6.4; 10.7; 10.8; 12.1; 15.4; 16.1; 16.2; 16.6; 17.3; 17.4; 21.5; 
28.3; 29.2; 29.3; 30.2; 35.13; 35.14; 35.18; 35.20; 35.21; 38.13; 40.4; 41.6; 43.8; 43.14; 44.10);

•	 a szerb helységnév tükörforítása került be, habár a magyar helységnév létezik (lásd a táblá-
zatot: 6.9; 7.4; 16.5; 18.2–18.4; 37.10; 39.4);

•	 a helységnév hiányzik a hivatalos, egységesített magyar helységnévtárból (lásd a táblázatot: 
6.12; 7.5–7.7; 12.4–12.10; 18.7–18.25; 23.2–23.7; 24.11–24.13; 26.2–26.15; 28.7; 28.9–28.15; 
29.5–29.18; 37.9; 39.5–39.10; 46.1–46.37);

•	 a magyar helységnév valójában a létező név rövidített változata (lásd a táblázatot: 28.8; 31,1; 
39.11).

46.17. Szabács Várna Šabac Varna

46.18. Végdebrecen Vladimirci Debrc

46.19. Macsókő Macsókő Valjevo Valjevo

46.20. Macsókő Felsővábna Valjevo Suvodanje

46.21. Drinavár Drinavár Loznica Loznica

46.22. Drinavár Tekerős Loznica Tekeriš

46.23. Neprizon Lajkovac Neprivača

46.24. Fejérkő Fejérkő Boljevac Boljevac

46.25. Temessziget Veliko Gradište Ostrovo

46.26. Ráma Veliko Gradište Ram

46.27. Galambóc Galambóc Golubac Golubac

46.28. Galambóc Barancs Golubac Braničevo

46.29. Pozsarevác Pozsarevác Požarevac Požarevac

46.30. Pozsarevác Dormán Požarevac Drmno

46.31. Kucsó Kucsó Kučevo Kučevo

46.32. Vitnice Petrovac na Mlavi Vitovnica

46.33. Izdril Petrovac na Mlavi Ždrelo

46.34 Nis Nis Niš Niš

46.35. Rigómező Rigómező Kosovo Polje Kosovo Polje

46.36. Ipek Ipek Peć Peć

46.37. Mitrovica Mitrovica Kosovska Mitrovica Kosovska Mitrovica
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Egyéb megjegyzések:
– A hivatalos, egységesített magyar helységnévtárban előfulnak olyan megengedhetetlen dolgok, 

hogy egy helységnek két magyar hivatalos neve neve van: bácskertes/Kupuszina. A Trianon utáni 
(1920) határváltoztatásokkal a magyar helységnevek többé már nem hivatalos elnevezések. Az 
írott adatok alapján (VíG 1920) a bácskertes a szerb Kupusina megfelője, mivel a Kupuszina a 
szerb Kupusina Majur-hoz kötődik.

– Szerbia magyar helységnévtárában kerülni kellene, hogy két településnek egyforma neve legyen. 
A Mitrovica a magyar nyelvben a középkortól ismert szerb Kosovska Mitrovicához kötődik. A 
szerémségi Szávaszentdemeter a szerb Sremska Mitrovicának a megfelelője. Csak később vették át 
a horvát Mitrovica elnevezést. Szávaszentdemeter mai hivatalos címerén is a Szávaszentdemeter 
helységnév latin változata szerepel.

– A bánsági Veliko Banatsko Selo szerb helységnév három falu, Szenthubert, Károlyliget és 
Szentborbála nevének összevonásával keletkezett, így logikusabb lenne a hivatlos Szenthubert 
helyett például a Nagyfalu elnevezést használni.

– A szerémségi Kölpény (Kupinovo) estében névváltoztatást ajánlunk, a település nevét „átkeresz-
teltünk” Szerémkölpényre, mivel a bácskai Kölpény (Kulpin) helységnév használata gyakori.

– Szerémséget tekintve általában a törtélnelmi, a középkori magyar helységnevek szolgáltak alapul, 
mivel a Szlavóniához tartozó Szerémség esetében az Osztrák-Magyar Monarchia idejéből szár-
mazó magyar térképeken, iratokban általában átírták a horvát és a szerb elnevezéseket. Ezért a 
szerémségi magyar névanyagon még dolgozni, javítani kellene.

– Közép-Szerbiára valamint a Koszovó és Metóhiai részre létezik egy a középkorból fennmaradt és 
még mindig használatban lévő névanyag. Utóbbit kíséreltem meg beemelni a vajdasági magyar 
névanyagba.

– A tanulmány a hivatalos szerbiai helységneveket vette alapul így kimaradtak a névanyagból azok 
a településnevek, amelyek a régebbi adminisztratív felosztáskonál léteztek (pl. Muzslya). 

Összegezés
A fenti munka természetesen csak ajánlásként szolgálhat, a hivatalos nyelvhasználatot segítő terve-

zetként. Hivatalos használatba/jogi keretekbe való bevonása csak az illetékes szervek (a Magyar Nemzeti 
Tanács Nyelvhasználati bizottsága, Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács) jóváhagyásával történhet. A 
szakmai konszenzust és konzultációt segítendő a munkába a szakmabeli és hivatott személyek is bekap-
csolandók (a szerbiai egyetemek magyar tanszékei). 

A szerbiai magyar helységnevek használata nem (napi) politikai kérdés, hanem a helyes magyar 
nyelvhasználat részterülete, így munkámat semmiképp sem kell politikai döntésként vagy határozatként 
kezelni, hanem hivatalos szakmai ajánlás gyanánt ajánlatos értelmezni.
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PROPOSAL FOR IMPROVING THE SERbIAN GAZETTEER 
OF SETTLEMENTS IN HUNGARIAN LANGUAGE

Tivadar Gaudényi

The official Gazetteer of Settlements of Vojvodina in Hungarian (Vajdasági magyar 
hivatalos helységnevek) 2003 edition (http://www.mnt.org.rs/dokumentumok/magyar-
helysegnevtar), was approved by the Hungarian National Council of Serbia (Magyar Nemezti 
Tanács). The mentioned gazetteer not complete and contains some mistakes. However, the 
most complete area area the area of Srem and bačka, but the list is not compete also. There 
are such mistakes as one settlement have two official names or the new settlement which 
was formed from the fusion of three settlements one of the former settlement name became 
official, while in the other languages the new settlement name was given. The settlements 
names for the Srem are the most problematic because in the official gazetteer they did 
not used the existed Hungarian names, only the loan translation or transliteration from 
Serbian or Croatian to Hungarian . The existed settlements name list should be added the 
list of Hungarian settlements names from Central Serbia; and Kosovo and Metohija. The 
study is trying to suggest a proposal in solving the mentioned problems and to complete 
the gazetteer for Serbia.
Keywords: gazetteer, settlements names, Hungarian, Vojvodina
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EGY TUDÓS bÁNÁTI ÉLETPÁLYA
Lambrecht Kálmán (1889–1936), a paleontológus, ornitológus és etnográfus
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n

Tudománytörténeti örökségünk módszeres feltárása a mai napig várat magára, s ebből 
adódóan még mindig jobbára ismeretlen és feltérképezetlen az egykor vidékünkön született 
természettudósok és feltalálók tudományos opusa. Csak néhány jelesebb név maradt fenn a 
köztudatban, ugyanakkor számos szorgalmas kutató nevét, munkásságát továbbra is homály 
fedi. így feledkeztünk meg egy jeles pancsovai tudósról, Lambrecht Kálmán (1889–1936) 
paleontológusról, ornitológusról és etnográfusról, akinek gazdag, nálunk jobbára feledésbe 
merült életpályája tudománytörténeti örökségünk része. Olyan tudományos életmű az övé, 
amelyre mindenképpen büszkék lehetünk.

A tanulmány az ő tudományos életpályáját körvonalazza.
Kulcsszavak: Lambrecht Kálmán, Pancsova, Vajdaság, tudománytörténet, Herman Ottó

n

bevezető
Tudománytörténeti örökségünk módszeres feltárásnak hiányából következik, hogy még mindig jobbá-

ra ismeretlen és feltérképezetlen az egykor vidékünkön ténykedő, vagy innen elszármazott természettu-
dósok tudományos opusa. A vajdasági magyar tudománytörténetnek az utóbbi 250 évben volt kit felje-
gyeznie azok közül, akik innen indultak, vagy munkásságuk egy részét itt töltötték. Kempelen Farkastól 
(1734–1804) kezdve (KALAPIS 2003/II: 125–126) bugarszky Istvánon (1868–1941) (KALAPIS 2002/I.: 
170–171), Fekete Mihályon (1886–1957) (KALAPIS 2002/I.: 289–290) és Kádár Lászlón (1908–1989) 
(KALAPIS 2003/II.: 96–97) át Kadić Ottokárig (1896–1957) (KALAPIS 2003/II.: 97–98) és Kondor Gusztá-
vig (1825–1897) (KALAPIS 2003/II.: 164–165). Egykori tudósaink közül csak néhány jelesebb neve maradt 
fenn a köztudatban, ugyanakkor számos szorgalmas kutató neve feledésbe merült. Ezek közé sorolhatjuk 
a pancsovai születésű Lambrecht Kálmánnak (1889–1936) gazdag és szerteágazó tudósi életpályáját is, 
amelynek ma még szülővárosa sem őrzi nevét, emlékét. Vajdasági művelődés- és tudománytörténetünk 
is csak az utóbbi időben kezdett dicsértes módon érdeklődni tekintélyt parancsoló természettudósi opusa 
iránt. Minden bizonnyal attól a ténytől ösztönözve, hogy munkásságát az egyetemes magyar tudomány-
történet is számon tartja: Tasnádi-Kubacska András a nagy magyar természettudósok közé sorolja őt 
(TASNÁDI-KUbACSKA 1958: 151–194).

Pancsovától Pécsig
A pancsovai Lambrecht Kálmán korának jeles paleontológusa, ornitológusa és etnográfusa volt, egy 

ideig a Természettudományi Közlöny szerkesztője, akinek őslénytani rendszerező munkái ma is megkerül-
hetetlen források. Pályafutása a dél-bánáti Pancsováról indult, ott született 1889. május 1-jén (KENYE-
RES 1982: 21–22). Az elemit és a középiskolát is szülővárosában végezte (NAGY 1992: 310–311). Kalapis 
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Zoltán írja róla, hogy „gyermekkorát, iskolaéveinek javát is szülővárosában töltötte, a Temes töltésein, a 
hajóállomás táján, ahol napközben egymást érték a teherszállító uszályok, a gyümölcsszállító- ás halász-
bárkák, a dereglyék, a tutajok és más vízi alkalmatosságok. Sokat barangolt a folyó torkolatát szegő erdők-
ben, a madarak fészkelőhelyein” (KALAPIS 2003/II: 204–205). Feltehetően innen eredt az érdeklődése a 
természetrajz iránt.

Egyetemi tanulmányait 1907-ben budapesten kezdte meg, a bölcsészkar természettudományi szakán 
(ahol természetrajzot és vegytant hallgatott), s 1912-ben fejezte be, ezzel párhuzamosan pedig, még egye-
temista korában munkatársa lett a Herman Ottó alapította Ornitológiai Intézetnek (KALAPIS 2003/II: 
204–205). 

Saját elmondása szerint, még egyetemi tanulmányainak megkezdése előtt, egy családi kirándulás 
ébresztette fel érdeklődését a szélmalmok iránt, amelynek később (mind több más tudományterületnek is) 
szakértője lett (LAMbRECHT 1997: 22–24). „Egy tikkasztó vakáció hőségében elvetődtem Dél-Magyar-
ország egy félreeső fészkébe. Tisztes rokoni kúriában éltünk édesanyámmal. Ilyenkor tárva-nyitva állot-
tak a máskülönben gondosan bespalétázott ablakok. búzaérlelő, baracktermő, bőséges magyar nyár volt. 

A nyári hőség elől a hűvös pincegádorba menekültem, ott böngészgettem a régi ujságokat, még régibb 
könyveket. Kora reggel, alkonyatkor persze a mezőt jártam, pillangót kergettem, bogarásztam. 

Egy ilyen bogarászás során a falu szélén elhagyottan búslakodó szélmalomrom árnyékában pihen-
tem meg. Poros volt, már meg sem nyikordult, vitorlájának már csak a nagybálványa meredt az égnek. 
Septiben fölvázoltam a szerkezetét – gyönge kis vázlat volt biz az, nem csak, mert rajzból soha sem tűntem 
ki, de azért is, mert hiszen már alig volt valami a szerkezetéből. Mikor előkerült a tulajdonosa, a magánál 
a szélmalomnál is ütöttebb-kopottabb szelemónár, öreg Szőkeli János, kifaggattam belőle a mogorva rom 
mesterszavait.

Ezzel a gyönge vázlattal és hiányos mesterszótárral jöttem aztán föl budapestre filozopternek. Egy 
szép napon aztán nagyot és merészet gondoltam, elküldtem szógyűjtésemet öreg tudós Herman Ottónak, 
akit süldő gimnazista korom óta ideálomul tiszteltem. Az öregúr a maga olthatatlan jóságával minden 
fiatal törekvés iránt, meghívott, látogassam meg” (LAMbRECHT 1997: 22–24). 

Herman Ottó, a mintakép, pártfogó és mecénás valamint a szélmalomkutatás
Hála József, munkásságának egyik méltatója írja, hogy Lambrecht „a fővárosban ismerkedett meg 

Herman Ottóval, s e találkozás meghatározó volt tudományos munkásságára, a paleontológiaira és a népraj-
zira egyaránt” (HÁLA 1997: 24). Erre a találkozásra s a később kibontakozó együttműködésre Lambrecht 
így emlékezett vissza: „Nálamnál boldogabb ember alig akadt azon a napon kerek Nagy-Magyarországon. 
Hát még amikor az öreg úr nem csak figyelemre méltatta irulva-pirulva, szabódva elébe tárt naplómat, 
de még meg is biztatott: „»Hát aztán öcsémuram, ha már á-t mondott, mondjon b-t is! Ha már belevá-
gott a szélmalom kutatásába, járja sorra a magyar Alföldet és szedje össze, mentse meg mindazt, ami 
megmenthető!«” Segítségemre is sietett, nemcsak útbaigazítással és jó tanáccsal, de belenyúlt a bukszájá-
ba is és lehetővé tette, hogy a szegény filozopter nyakába vegye az Alföld valamennyi szélmalmos vidékét 
és sorra járja, kivallassa, lefényképezze a vígan kelepelő szélmalmokat, öreg tulajdonosaikat, lerajzoltassa 
belső szerkezetüket.

És egy esztendő múlva letettem öreg mesterem asztalára a magyar szélmalomról írott könyvem első 
példányát. Ennek a könyvnek köszönhettem, hogy Herman Ottó, még innen a huszadik esztendőn kine-
vezett a Madártani Intézet gyakornokává. Ott aztán, abban az intézetben, amelyet az ő energiája teremtett 
a semmiből, jegyet váltottam az ősvilági, állatokról szóló tudománnyal és azóta is megmaradtam paleon-
tológusnak” (LAMbRECHT 1997: 22–24). 
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Szemléltető adat, hogy 1911 és 1935 között 25 olyan könyvet, tanulmányt és újságcikket publikált, 
amelyek különféle malmokról szólnak (HÁLA 1997: 24). Ezek közül a legismertebbek: A szélmalom (buda-
pest, 1911) és A magyar malmok könyve (budapest, 1915) (GULYÁS 1995: 927–929). 

Ezek a munkák ma is fontos források a szélmalmok vonatkozásában, s pályafutásának jó ismerői 
szerint, többek között Lambrecht küzdelmének is köszönhetően indult el még az 1930-as években a magyar 
szélmalmok védelme (HÁLA 1997: 24).

Kiderítette, hogy a malom szó (moln vagy molm tőből) 1075-ben bukkan fel először régi okirata-
inkban, a szélmalom pedig, a 16. század derekán honosodott meg Magyarországon, holland közvetítéssel 
(LAMbRECHT 1911: 23–33). 

Lambrecht kutatásainak frappáns adata, hogy az első világháború előtt Magyarországon több mint 
700 (!) szélmalom üzemelt, ebből 527 az Alföldön, ám számuk az 1930-as években már egy tizedére csök-
kent (LAMbRECHT 1997: 22–24). A szélmalmok kutatásával kapcsolatosan, saját bevallása szerint, a 
szóanyagot részben a meglévő szakirodalomból részben saját gyűjtéséből merítette, amelyet vidékünkön, 
Óbecsén és beodrán is folytatott. (LAMbRECHT 1911: 23–33).

Herman Ottó, Lambrecht számára nemcsak mintakép, pártfogó és mecénás volt, akinek vonzáskö-
rében egy életen át alkotott, hanem kutatás tárgya is: 1920-ban jelentette meg a pályafutásával foglalko-
zó, ma is fontos forrásmunkát (Herman Ottó. Az utolsó magyar polihisztor élete és kora) (GULYÁS 1995: 
927–929). Mint Kalapis Zoltán írja, „nyomdokába lépve maga is korának vezető paleontológusa, ornito-
lógusa és etnográfusa lett, s jelentős népszerűsítő munkásságot fejtett ki” (KALAPIS 2003/II: 204–205). 

Több tudományterület vonzáskörében
Pancsovai kutatónk 1913-ban tett budapesten bölcsészdoktori vizsgát (értekezésének tárgya: A borso-

di Bükk fosszilis madarai és Magyarország fosszilis madarai) (NAGY 1992: 310–311). Azt követően a M. 
Kir. Ornithológiai Központhoz került (GULYÁS 1995: 927–929). 1917-ben a M. Kir. Földtani Intézethez 
osztották be szolgálattételre, ahol egy évvel később másodosztályú geológus fokozatot érdemelt ki, 1918 
őszén pedig már ott találjuk a Természettudományi Szövetség alapító tagjainak névsorában, később annak 
titkáraként (NAGY 1992: 310–311). Hála József írja, hogy „1919-ben részt vett a Tanácsköztársaság termé-
szettudományi mozgalmaiban, ezért annak bukása után elvesztette állását és egy időre kiszorult a tudo-
mányos életből” (HÁLA 1997: 24). Voltaképpen, azt történt, hogy a földtani intézetben betöltött állásából 
felfüggesztették és 1923-ban nyugállományban helyezték (NAGY 1992: 310–311). 

A kegyvesztett tudós pályafutása kényszerűségből más irányt vett: 1920-tól 1926-ig a Magyarság című 
napilap tudományos rovatát szerkesztette, 1925-től pedig az ősföldrajz magántanára (később rendkívüli 
tanára) lett a pécsi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetemen (HÁLA 1997: 24). 1934-ben Hóman 
bálint miniszter kinevezte a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárnokává (GULYÁS 1995: 927–929). Egyút-
tal a pécsi tudományegyetemen a tárgyi néprajzot is tanította (NAGY 1992: 310–311). 1935-ben megala-
pította és haláláig szerkesztette a Búvár című folyóiratot (HÁLA 1997: 24). 

Pécsett hunyt el szívbajban 1936. január 7-én (GULYÁS 1995: 927–929).
Egyik méltatója szerint „Lambrecht Kálmán etnográfusnak indult, később az őslények (elsősorban az 

ősmadarak) kiváló kutatója lett, majd élete alkonyán újra visszatért »első szerelmé«-hez, a néprajztudo-
mányhoz, amelyhez természettudósként sem maradt hűtlen soha” (HÁLA 1997: 24). Munkásságát értékelve, 
Gunda béla leszögezte, hogy „nagy áttekintésével, nem mindennapi tudományos érzékével a néprajz és a 
paleontológia területein törte az utat” (HÁLA 1997: 24). Kalapis Zoltán is úgy értékelte, hogy érdeklődése 
megoszlott az őslénytan és a néprajz között (KALAPIS 2003/II: 204–205). Ugyanakkor Lambrecht, még 
életében azt vallotta magáról, hogy mindvégig megmaradt paleontológusnak: „Aki pedig ebben logikai 
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ellentmondást lát, annak szíves figyelmébe ajánlom, én a néprajzban is kihalt, vagy legalábbis kihalóban 
lévő elemekkel: szélmalmokkal, száraz és vízimalmokkal, posztóványoló, csertörő készségekkel foglalkoz-
tam. A modern technika szemüvegén át nézve bizony ezek sem egyebek, mint fosszilis emlékek, megkö-
vesült emlékei egy letűnő világnak” (LAMbRECHT 1997: 22–24).

Tudományos munkásságát ma is az teszi hitelessé, hogy Lambrecht sohasem szorítkozott a puszta 
tényközlésre, hanem tágabban szemlélődött, továbbá, hogy tudománynépszerűsítő munkássága alapos 
szakmai felkészültségéről tanúskodott, stílusa pedig élvezetes és gördülékeny volt (NAGY 1992: 310–311). 

Nevét méltó hely illeti meg a vajdasági magyar tudománytörténetben.
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THE CAREER OF A SCIENTIST FROM bANAT
Kálmán Lambrecht (1889–1936), the palaeontologist, ornithologist and ethnographer

Ferenc Németh

It seems, that due to the lack of systematic research the scientific heritage of our region 
is still mainly unknown and so are the oeuvres of the scientists and inventors who were 
born here. Only the names of a few are known by the public, at the same time, the work 
of numerous hard-working researchers are shrouded in mystery. Amongst the forgotten 
was an excellent scientist from Pančevo, Kálmán Lambrecht (1889-1936) palaeontologist, 
ornithologist and ethnographer, whose productive but unremembered career is part of our 
scientific heritage. We are talking about a scientific opus worth being proud of.

This paper is devoted to uncover his scientific work.
Keywords: Kálmán Lambrecht, Pančevo, history of science in Vojvodina, Ottó Herman
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Térey János és Szálinger balázs regényírásáról
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n

A nemzet születéséről szóló archaikus alapműfajként megnyilatkozó eposzt a 19. század 
hivatalos irodalmi kánonja (pl. Toldy Ferenc irodalomtörténete) végképp elavult és kihunyt 
műfajnak minősítette. Arany János kísérletei (pl. Csaba-trilógia, Daliás idők/Toldi-trilógia, 
A nagyidai cigányok) többet jelenítenek meg a műfaj visszájából és paródiájából, mint az ősi 
műfaj karakterisztikáiból (IMRE 1996). A 19. századi európai verses regény a „hőstelen” kor 
(TAMÁS 1998) műfajaként, a romantika világképének és irodalmának ellenhatásaként, az 
eposz (és a romantikus történelmi regény) kritikájaként jött létre és alakult. A nyugat-euró-
pai verses regény azonban a századforduló irodalmi gondolkodásában (a klasszikus modern 
hatásrendszerében) már ismét a perifériára került műfajok sorában látható, míg a magyar 
irodalom alakulástörténetében a verses regény megújulásai és transzformációi a mai napig 
jelentkeznek és szerves részei az irodalom életének. E szempontból két, a magyar verses 
epikai hagyományra reflektáló alkotás, Térey János Átkelés Budapesten (2014) és Szálinger 
balázs Fehérlófia (2015) című művének néhány mozzanatát elemzi a tanulmány.
Kulcsszavak: eposz, 19. századi irodalom, verses regény, hőstelen kor, újraalkotás

n

bevezető
Az összefoglaló értekezések (IMRE 1990, IMRE 1996) a verses regényt az eposzi funkciókat transz-

formáló romantikus (történelmi) regény ellenhatásaként, a dezillúziós romantika „hajtása”-ként létrejött 
műfajként és irodalmi beszédmódként értelmezik, amelynek alakulástörténetében a klasszikus eposzi funk-
ciók (pl. a vándorlás, az átkelés [a tengeren], a haza-/otthonteremtés motívumai) jelentős átlényegülésen, 
változáson estek át. Már a 19. századi verses epika, Vörösmarty Mihály és Arany János vonatkozó művei 
is határozottan jelzik ezeket az átalakulásokat. Az új hazát kereső és alkotó archetipikus hős (FRYE 1998) 
helyett – nyugat-európai mintáira (Child Harold, Don Juan, Manfred) mutatva –, megjelenik a „unheroic 
hero” (IMRE 2007); a „világba vetett”, a középkori elátkozott vándor alteregójaként funkcionáló hős. A Két 
szomszédvár (1831) őrült szenvedélyek (pl. a bosszúvágy) mérgezte világában a főhőst, Tihamért „világgá 
zülleszti” végzete, ugyanakkor céltalansága, eredménytelensége révén („A vadon életnek ment bolygani 
tömkelegében...”) az eposzi „kereső” hős és a középkori vándor sorsához képest is megváltozott a léthelyzete. 

A (magyar) verses regény alakulástörténete tehát szemléleti váltások, világnézeti transzformációk 
mentén zajlik. Tamás Attila a Toldi estéje (1854) világában regisztrálja a világról alkotott kép megválto-
zásának tényét. „A Toldi estéjében Arany homéroszian derűs világképét búcsúztatja” (TAMÁS 1998: 67). 
Az első byroni hangvételű magyar verses regényben, a Bolond Istók-ban (1850) már ez a megváltozott, 
költőietlen és deheroikus világ néz vissza ránk (bENCE 2012: 81). Problematikája a Bolond Istók második 
énekében (1873) fokozódik tragikus életérzéssé; „mint a világ általános törvényszerűsége fogalmazódik 
meg” (TAMÁS 1998: 79). 
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Hatásának fő korszaka a 19. század második fele; a Bolond Istók létrejöttétől a Margita élni akar (1912) 
megjelenéséig terjedő időszakról van tehát szó, beleértve a műfaj legautentikusabb konstellációjának, Arany 
László A délibábok hőse című művének 1872-es megjelenését. A romantikus eposzt és transzformációt (pl. 
romance/románc1) világszemléleti átalakulások mentén felváltó verses regény a 20. század első felében – úgy 
tűnik – „végletesen” szubjektivizálódik, miáltal kimerülnek és megszűnnek epikus keretei. „A jellegzetesen 
átmeneti műfajnak: a sok értéket és még több félmegoldást hozó verses regény műfajának története, sőt, 
annak huszadik századi utóélete is véget ér a világháború, majd a forradalmak korábbi értékeket összezú-
zó és részben újakat teremtő, illúziókat foszlató, roppant új feladatokat és ezek elvégzéséhez már más, új 
hiteket adó korszakával” – írja erről Tamás Attila 1965-ben (TAMÁS 1965: 321). 1965-ös nézeteit a Költői 
világképek fejlődése Arany Jánostól József Attiláig című monográfiájának 1998-as újrakiadásával (részben) 
visszavonja és korrigálja. Az újabb kutatások (pl. IMRE László 2007), illetve posztmodern újrafelfedezé-
se és újraalkotása (pl. Térey János Paulusának 2001-es, Protokoll című művének 2012-es, Schein Gábor 
Bolondok tornya, valamint Szálinger balázs Százegyedik év című verses alkotása 2008-as megjelenése) a 
magyar verses regény – nyilvánvalóan megváltozott struktúrák és jelentések szolgálatában álló – virulens 
állapotáról tanúskodik. „Térey [...] arra tesz kísérletet, hogy ma, mai szemmel, mai viszonyokra alkalmaz-
va, a cselekményelemek többségét felelevenítve, a versformát is megőrizve újraírja Puskin Anyeginjét” – 
mondja a Paulus keletkezéstörténeti jelentőségéről Margócsy István (MAGÓCSY 2002).

A műfaj (illetve változatai) 21. századi léformájának és alakulástörténetének kutatása „történő” jelen-
ség irodalomtörténet-írásunkban éppúgy, mint legújabb kori európai mintáinak és összefüggéseinek 
komparatív vizsgálata. 2014-ben és 2015-ben a magyar verses epikában, illetve az átmeneti műfajok sorá-
ban ugyancsak feltűnt és megjelent egy-egy olyan irodalmi alkotás, amely motívumaiban (pl. „átkelés”, 
„vándorlás”, „világba vetettség”, „új haza teremtése”) a műfaj 19. századi előzményeire reflektál. Az előbbi 
Térey János Átkelés Budapesten, az utóbbi Szálinger balázs Fehérlófia című műve.

Az Átkelés Budapesten és a 19. századi magyar irodalomra történő reflexiói
Térey világirodalmi toposzok, általános műfajpoétikai reflexiók, saját korábbi opusának analógiái 

és egyetemes kulturális/antropológiai tartalmak felől indítja az elbeszélést: az általánostól közelít rá az 
egyedire, a történelmileg meghatározottól az időtlenre, az európaitól a lokális kontextus értelmezésére.

Az Átkelés Budapesten tizennégy viszonylag rövid verses elbeszélést tartalmaz, amelyek azonban a 
különböző térbeli elemek, objektumok, épületek, de leginkább egyes szereplők és történeteik (a hozzá 
fűződő viszonyok) ismételt felbukkanása, az elejtett vagy befejezetlen történetszálak újbóli felvétele, a 
kapcsolatokra és a korábbi megértési kódokra való visszautalások révén nagyobb epikai formátummá – nem 
függetlenül a Térey-opusnak a 19. századi verses epika formái iránti nyitottságától –, verses regény(szerű) 
alakzattá szerveződnek. A többes jelentést – létbeli kényszert, illetve egy közlekedési helyzetet („hurokvá-
gány”) – sugalló A hurokban című novella hőse, Diószegi MÁV-főnérnök élete alakulásáról pl. egy későb-
bi történetben, az Elfordulás című novellában esik szó ismét. Ennek egyik szereplője Diószegi Aruróra, 
aki – feltehetően – Diószeginének, a „híresen kikapós” (66) Hajnalkának – a kezdő fejezetben kifejtett – 
házasságtörő kalandjából született gyermeke. 

Mirjucza György lakást bérel a „hurokvágány közelében” (7). Ebben a környezetben kerül kapcsolat-
ba az őt – falusi származása miatt – lekezelő felettese, Diószegi kielégítetlen feleségével, akit azonban nem 
szeret, csak így akar bosszút állni a férjtől elszenvedett megaláztatásokért. „Ahogy rám néz, azért bűnhődik 
az urad!” (13) – mondja. „[...] Nem szorít?” / Kérdezte tőle egy szemtelen rokona” (10). Mirjucza erre a 
kétértelmű kérdésre, mely vonatkozhat a végállomás vigasztalan környezetére, de a házasságtörő kapcso-

1 NYILASI 2008.
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lat kilátástalanságára is, pökhendi választ ad: „Szorítson másokat, ne engem!” (uo.). A hurok-metafora 
azonban hamarosan átfordul valóságba, „szorítani kezd”, amikor a „kökényszemű Hajni” a terhessége 
okán szeretné végérvényesen megkaparintani magának a férfit. Mirjucza ironikusan elutasítja a nőt, mi 
több, képzeletben végez is vele. „Egy üzemképtelen szerelvény / Vesztegelt valahol” – jegyzi meg azonban 
az elbeszélő közvetlenül Mirjuczának a megunt szerető megöléséről alkotott fantáziaképeit megjelení-
tő szövegrész után, ami egyszerre vonatkozik a Diószegi házaspár szerelmének vakvágányra kerülésére, 
Hajnalka Mirjuczához fűződő új élet-reményeinek kisiklására, de Mirjucza elvesztegetett életére is.

Nemcsak a szereplők más viszonyok közötti újbóli szerepeltetése, hanem az élethelyzetek és „sorsok” 
ismétlődése is történetfolyammá szervezi a szövegeket. A hurokban című kezdő történethez képest az 
Elfordulás című novella aktuális ideje mintegy két évtizeddel későbbi időszakot jelenít meg, hiszen az épp 
akkor fogant – és a vérszerinti szülők viszonyának ziláltsága közepette kétséges sorsúvá lett – magzat a 
nyolcadik történetben már huszonegynéhány éves szobrásznő, aki a törvényes férj, Diószegi nevét vise-
li. Noha az anyáról csak annyi hangzik el, hogy „[...] férfifaló volt” / Híres kikapós nő. Már lecsillapult” 
(65–66), illetve, hogy Auróra vele együtt nézi a Mexikói vágyakozást, valójában az első történet befejezé-
sét jelenti a novella. Az Auróra név jelentése Hajnalka nevét tükrözi, miképp a lány sorsa is megismétli az 
anyáét, csak életterének kerülete (még csak nem is a miliője) változott meg. Sejthető, hogy a szerető által 
elutasított asszony mégis megfogadta annak a férje átverésére vonatkozó cinikus tanácsát: „Feküdj le vele 
szivecském, / Csinálj kedvet...” (13), s hogy vágyai ellenére sohasem volt képes kilépni megunt házasságá-
ból. Ezt sugallják a 19. századi költészeti hagyományra (pl. az Elfojtódás című Kölcsey-versre), és annak a 
20. század eleji dekadens lírában történő újraéneklésére (pl. Ady Endre Sírni, sírni, sírni) vonatkozó (távo-
li) utalások: az asszonynak „harmatos volt a tekintete” (13), amikor cserbenhagyását követően a számára 
megújhodást nem hozó új évre gondol, évtizedekkel később pedig nem véletlenül kedvenc filmje Yves 
Allégret Vágyakozás című 1953-as alkotása. Diószegi Auróra már másik kerületben él, szerelmi kapcso-
lata és léttere azonban épp annyira zűrös és vigasztalan, mint a szüleié volt. A x. kerület semmivel sem 
élhetőbb és emberközelibb világ, mint a „hurok”: „A telepiek sorra megfeneklettek / A gyűlölet zátonya-
in / Életpálya-törekvéseikben / Papírmasé románcaikban” (68). Francit, Auróra párját pedig egy másik 
történetből, a negyvenévesen magára maradt Natasa meséjéből („Ah! perfido!”) is ismerjük: ott az akkor 
még „rosszcsont, bár kedves fiú. Kezdő kalandor” (40), a hűtlen szerető szerepét tölti be. Óbudán éppúgy 
igaz, hogy a „túl szűk szeretet gyilkol” (44), mint a Lipótvárosban vagy Kőbányán.

Kulturális kódokkal alaposan megpakolt szövegek szerveződnek nagyobb, regényszerű kompozí-
cióvá benne, s így a szövegen túl (más műalkotásokban) is továbbolvashatóvá válik az Átkelés Budapes-
ten. Az Elfordulás szereplői – a zenehallgatás eljárására és idézettségére szövegszerűen is reflektálva – 
folyamatosan Muse-zenét hallgatnak, aminek – a kvázi idézettségnek – nemcsak hangulatjelölő, hanem 
jelentésalkotó szerepe is van. „Születését halálosan sajnálja, / És esküszik, hogy fölrakat / Egy tökéletes 
tűzfalat, / És csúf életét újrainstallálja” – „mantrázza” Auróra a Starlight című Muse-slágert, folyamato-
san érzékeltetve és felszínen tartva az adott léthelyzettel (zűrös magánéletével, érzelmi életének sivársá-
gával) való elégedetlenségét. Persze, túl esztétikus és költőileg kifogástalan az idézett szöveg ahhoz, hogy 
elhiggyük az elbeszélőnek, tényleg a Starlight-ből származik. Nincs is benne, miként más Muse-számok 
szövege sem tartalmazza. Térey feltehetően „önnmagát” idézi, s „ráveszi” a befogadót arra, hogy az Átkelés 
Budapestenbe „beleolvasson” (és „-hallgasson”) részeket más (underground) szerzemények anyagából, pl. 
névanalógiás alapon az Auróra nevű punkzenekar opusából. Hasonló a helyzet az „Ah! perfidó!” szöveg-
közi vonzataival, ahol Steve Jobs szállóigévé lett szavai („The only way to do great work is to love what you 
do.”) és a Graphisoft Parkban álló „csupa ideg” szobrának látványa hozza be az értelmezés terébe Jobs 
legendásan fordulatos magánéletének „párhuzamos” (egyébként szinte közhelyszerű) tanulságait; sem a 
természet (mint a Háros-szigetre kivonuló bárány tanár úr, sem Natasa esetében), sem a jómód (Gyar-
mati modernista műépítész családja, sem a Rádler-fiú számára), sem a szakmai siker (Natasa, aki külföldi 
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ösztöndíjat kap, Zsiborás műépítész, aki külföldön csinál karriért, Taft Gábor, aki szegény lúzerből lelkész 
és lázító blogger lesz, Regös pornófilmrendező, vagy Parádi Rudi, a bátyja által frusztrált meleg zenész 
életében) nem vált meg a „magánbűnök”, rossz döntések, tévedések következményeitől, a végső magány 
és kiábrándulás lehetőségétől, mi több, az elfuserált történetek folyamatosan ismétlődnek, újraalakulnak 
a következő nemzedékek életében. 

A történet legmisztikusabb tere az Aki élő, zajjal jár című történet svábhegyi villája, amelyhez egy nyug-
díjas belügyestől jutányos áron jut hozzá egy fiatal pár. A nő megérzéseire, miszerint „[d]émonizált hely” 
(15), „[e]látkozott bérc”(17), a férj „a hely szelleme bennünk van” (15) logikusnak tűnő érvvel válaszol. 
Csakhamar azonban kiderül, hogy a „szellem” transzcendens jelentését is hozzá kell érteni a teret betöltő, 
jellegét meghatározó szellemiség gondolatához, mivel az épület a Gestapo kínzókamráját rejti, ahol idős 
mérnök rokonuk, a belső terek átalakításához segítségül hívott Gyarmati is szenvedett. A hiperérzékeny 
feleség lelki egyensúlyának elvesztését jelző „Hess!” indulatszó egyértelműen Arany János balladisztikájából 
származó kulcsszó: a kísértetballada műfaját és értési paramétereit vonja be a jelentésadásba. A 19. századi 
költészeti hagyományra, az ódai, illetve a balladai nyelv újraalkotására való ráhangoltság az Átkelés Buda-
pesten domináns szólama, utalások szövevényét hozza létre. A már említett Kölcsey-vers és Arany-ballada 
mellett a Partraszállás című fejezet pl. az Osztályrészemet, berzsenyi Dániel nagyszerű elegiko-ódáját idézi. 

Az irodalmi hagyomány epikai formáihoz (mindenekelőtt a verses regényhez) való visszatérés Térey 
János opusában természetszerűleg hívta (újra) életre e műfaj és epikai közeg állandó szereplőjét, a világba 
vetett, elátkozott (hős-)elbeszélőt. Az Átkelés Budapesten világa egy kívülálló, az eseményeket olykor egy-
egy szereplő „szemüvegén” keresztül (pl. Mirjuczáén, bárányén vagy binderén) láttató elbeszélő révén lesz 
láthatóvá; az eposzok világából ismert kereső hős járja szakadatlanul, néha gyalog, de leginkább villamoson 
budapest kerületeit, „átkel” a budapest-tengeren, de legyen bármelyik kerületről, egy külvárosi gyártelep-
ről, vagy a budai „beverly Hills”-ről szó, a „szeretetlenség útjá”-nak (A szeretetlenség útját kikövezni) stációi 
várják. A magány és a társtalanság mindenütt és minden társadalmi szférában egyforma elátkozottság. 

A Fehérlófia – a „nemzet születésé”-ről szóló eposz kései nyomai 
„egy bábos szövegkönyv”-ben
A világ keletkezésének ősi, mitikus jelentései, és a modern színházművészet összművészeti „univer-

zuma” is ott van abban a „bábos világmindenség”-ben, amely Szálinger balázs Fehérlófia-átiratát jelen-
ti. A könyvben közölt szövegváltozat – az utószó tanúsága szerint – „a szerzői és az előadáson elhangzó 
szöveg között van félúton” (159). Az előadás színes felvételei nemcsak illusztrációk a könyvben, hanem a 
jelentésadás szolgálatában állnak; képi manifesztációi olyan toposzoknak/tropikus alakzatoknak, mint a 
(világ)fa, ló/táltos, sárkány, griffmadár.

Arany László feldolgozása, az Eredeti magyar népmesék (1862), illetve Jankovics Marcell 1981-ben 
készült animációs filmje jelenthetik azokat a legmarkánsabb előképeket, amelyek e pogány kori emlékeket, 
avar, hun és magyar mondaelemeket magában foglaló mitikus mesét Szálinger balázs előtt újraalkották a 
modern értelemben vett befogadó számára; a magyar őstörténet toposzain túl a Gilgames-eposzig vissza-
vezethető, ősi világképen alapuló mese a számmisztika különböző rendszereit (zodiákus, pitagoraszi etc.) 
érvényesítő eljárásokkal, de a keresztény világszemlélet és etika elemeivel együtt. 

A legújabb kor gyermekei számára a sámánizmus korának – amelynek nyomait kitörölhetetlenül 
hordozza magában még ez, a kora újkori (ASSMANN [1992] 2013) feldolgozásokon alapuló meseváltozat 
is – beavatási szertartásai a tündérmesék világába transzportálódtak; ezek befogadójaként esik át rítusain 
(bOLDIZSÁR é. n, SZENTI é. n., DR. VACZÓNÉ ANTAL 2014). A Fehérlófia Szálinger-átirata (a mese-
feldolgozás és a színpadi változat is) tökéletesen átörökíti ennek a beavatási szertartásnak az elemeit az 
anyától való elszakadás folyamatától a hőssé válás útján való bolyongáson át a nemzetségalapítás rituáléjáig. 
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Csakhogy ez a szertartás – s ezen a ponton fordul el a 19. században kihunyt eposz narrátori nézőpontjától 
a 21. század világértése felé – már nem a nemzet születésének, a kollektívum szolgálatának tartalmaiba avat 
be, hanem a magányos „univerzumok”-ra szakadt világról, az egyén boldogulási lehetőségeiről közvetít 
tudást. Tehát itt már nem arról van szó, amit a hagyományos struktúrákban gondolkodó szaktudomány 
tart fontosnak a Fehérlófia tanulságaként, pl. a saját testéből táplált griffmadár-történetről: a „[…] mély-
ségből egyetlen erő emelheti fel a népet: a nemzetség őrszelleme… És, hogy ezt a szellemet védeni kell. 
A rajtunk valóval is. Még ha didergünk is, ha zápor csapdossa is testünket, még akkor is! És táplálni kell! 
Kenyérrel és szalonnával, míg van, de tagjainkkal is, ha a kenyér és szalonna elfogyott…És vallanak arról 
is őseink, hogy a szellem visszaadhat mindent, hétszeresen is!” (MAKAY 1994, DR. VACZÓNÉ ANTAL 
2014). Hanem épp visszájára fordultak az emberi/társadalmi viszonyok. A kollektív akarat és tudatformák 
(pl. háborúk, retrográd ideológiák) „csonkolják” az egyén integritását. 

A Fehérlófia Szálinger-átiratának legnagyszerűbb (nyelvi) leleménye az, ahogy a múlt tropikus alak-
zataiból (pl. ősi világkép-elemek, totemisztikus rekvizitumok, hősmondák nyelve) és a modern ember 
ironikus világértésének regisztereiből alkot egy minőségként értelmezhető „köztességet”. A két – terje-
delmében nem arányos – felvonásra tagolódó drámaforma első felvonásának borzongatóan balladisztikus 
nyitánya (1. ének), illetve a második (odüsszeuszi/aeneasi) eposzhagyomány (FRYE [1957] 1998) „kere-
ső” hősének útjára emlékeztető vándorlás-fejezetek (a további 19 ének) a modern ember eposzi tudásra 
hangoltságának történetét állítja elénk. Hiszen a születés misztériuma mindörökké magában hordozza 
az világ születésének ősképzeteit, a felnőtté válás folyamata az emberiség fejlődéstörténetét (a Fanyűvő a 
gyűjtögető, a Kőmorzsoló a földművelő, a Vasgyúró a kézműves ember szimbóluma etc.), az egyén világba 
vetettségének képe a hőssé válás mondai elemeit, hiszen Fehérlófiának (mint az ember fiának) meg kell 
ismernie a küzdelem, a másokért való áldozatvállalás, a barátság és az ellenség jelenségeit és cselekedeteit. 
Még ma is aktivizálódik (akár ha tudattalanul is) a kollektív kulturális emlékezet eposzi nyelve a születés-
ről szóló beszédünkben, ahol a szülés „égbe nyúló földre ejtő” (azaz az isteni elrendelés és átlényegülés), 
miközben a „fehér ló” (az anya) szőre (teste) „piros lesz” (véres lesz). De ez az ember már „kása” helyett 
krumplipürét készít a társainak, s autója van. Vagyis egy tökéletes archetipikus gondolatkörben a mai 
ember iróniája, groteszk világértése nyer érvényt.

A nyolc éneket tartalmazó második felvonás a modern ember világértését közvetíti, a mai ember 
magára maradottságát a világban, amikor a barátai elárulják, a szerelme megcsalja, s ahol lelki integritá-
sának sérülése mellett, önérdekei ellenében, csak a saját erejéből tudja magát felszínen (a földön) tartani 
– miután megmerítkezett a kényszerhelyzetek és csalódások (a bűn) „alvilágá”-ban. A mesei történetben 
Fehérlófia (mint Aeneas vagy Orpheusz) leszáll az alvilágba (a bogrács helyén tátongó lyuk képezi az 
átmenetet), ahol megismerkedik az egyre növekvő veszélyforrást (három-, hat- és tizenkétfejű sárkány) 
jelentő jutalom, a szerelem (a testi kielégülés) élményével és lehetőségeivel. Nagyon szép és plasztikus 
képekben, utalásokban működik azonban továbbra is e mögött a mai világkép mögött az ember kultu-
rális emlékezete/tudása. Szenti Tibor (SZENTI é. n.) felhívja a figyelmet pl. arra a jelenségre, miszerint 
Fehérlófia megküzd értük, és megszerzi mindhárom királylány szerelmét, az övé (a vele járó királysággal) 
azonban már csak egyikük lehet, vagyis a keresztény ember monogám értékrendje az uralkodó. Szálin-
ger balázs drámájának leleménye a három leánykép (anya, feleség, szerető) egy testben való egyesülése, 
a hűség örökérvényű etikai értékének képi manifesztációja; nem véletlenül a három királylány (Szálinger 
művében) először egy karikagyűrű alakjában lesz eggyé.

Szálinger balázs Fehérlófia-átirata azonban 21. századi alkotás. Hősei és gondolkodásmódjuk ízig-
vérig a mai ember lelki világát és beszédmódját tükrözik. És maga a műforma is. Kicsit hasonlít Arany 
János alkotói kezdeményezéseihez. Föltámasztani egy „halott” műfajt: az eposz, az ősmondák nyelvét. 
Azonban – miként százhatvannégy évvel ezelőtt Arany A nagyidai cigányokban – csak a műfaj világlátá-
sának visszképét, a paródiáját képes megszólaltatni.
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A helyzetmondatok vizsgálata az utóbbi évtizedekben jelentős teret kapott; mind a fraze-
ológiai, antropológiai nyelvészeti, mind pedig az interkulturális hatások szempontjából. A 
helyzetmondat fogalmát eddig sokféleképpen definiálták, emellett az elnevezése is nagyfokú 
terminológiai változatosságot mutat: a szokványos kifejezés, szituációs klisé, konvencionális 
szójárás, konvencionális pragmatikai formula megnevezés egyaránt ismeretes. A meghatáro-
zások közös eleme a beszédhelyzethez kötöttség momentuma, az „akkor szokták mondani, 
ha…” típusú fordulat jelenléte; pl. Zabba mennek a lovak! Veri az ördög a feleségét.

E típus a frazeológiai kutatások fontos összetevője, hiszen egyféle átmenetet, határsá-
vot képez az idiomatikus elemek és a szabad szókapcsolatok között. A pragmatikus hely-
zetmondatok sok közös vonást mutatnak a közhelyekkel, hiszen egyrészt axiomatikusak, 
másrészt tipikus helyzetekhez köthetőek. Gyűjtésük a beszélt nyelvben lehetséges, hiszen 
előfordulásuk a dialogikus jellegű szövegekben értelmezhető. A dolgozatban egy kistérség 
(Óbecse, bácsföldvár és Péterréve) anyagát vizsgáljuk a szemantikai-pragmatikai szintek, 
valamint a szövegbe épülés módja szerint.
Kulcsszavak: frazeológia, helyzetmondat, konvencionális kifejezés, pragmatika, 

beszédhelyzet

n

bevezetés
Forgács Tamás szerint a frazeológiát mint diszciplínát terminológiai sokszínűség, mondhatni zűrza-

var jellemzi, aminek legfőbb oka a vizsgált nyelvi részrendszer sokfélesége és a frazeológiai kritériumok 
eltérő alkalmazása (FORGÁCS 2007: 73). Nemcsak a régebbi szakmunkákban, hanem a jelenkoriakban 
is igen sokféle frazémaosztállyal találkozhatunk, amelyekben keverednek az osztályozás szempontjai: a 
szerkezetiek a jelentéstaniakkal, sőt mindezeket alkalmanként etimológiai, stilisztikai és művelődéstör-
téneti aspektusok egészítik ki. Ez vonatkozik a helyzetmondatok frazématípusának a meghatározására, 
körülírására is. Forgács a kommunikációs funkciók alapján a kommunikatív frazeologizmusok csoport-
jába sorolja őket, s noha ez egy sokféle típust magába foglaló csoport, a legfontosabb átfogó jellemző az, 
hogy alapvetően a beszédaktusok létrehozása, végrehajtása vagy befejezése során töltenek be valami-
lyen funkciót. A helyzetmondatok vagy szituatív klisék Forgács szerint közel állnak a közmondásokhoz, 
mégpedig a referenciális frazeologizmusokhoz. „Voltaképpen ugyanis a közmondások is egy bizonyos 
kommunikációs helyzetben hangoznak el, ám azokban van egyfajta ítélet-jelleg (p ¦ q), míg ezekből ez 
hiányzik” (FORGÁCS 2007: 53). Harald burger német kutató korábban erre a csoportra a pragmatikai 

1 A tanulmány a Szerb Köztársaság Oktatás- és Tudományügyi Minisztériuma 178017. számú projektumának keretében készült.
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frazeologizmus kifejezést használta, utalva ezzel az illető frazémák funkciójára (hivatkozik rá FORGÁCS 
2007: 52). A funkció mellett fontos tipológiai szempont a szerkezet is, ennek megfelelően Forgács ezeket 
a frazémákat nevezi még mondatformájú szólásoknak is. O. Nagy Gábor szerint a helyzetmondatok egyik 
csoportja az indulatszókkal mutat rokonságot (O. NAGY 1976: 13), ezek kifejezhetnek fenyegetést pl.: 
Lesz még kutyára dér! ellenkezést: Nem oda Buda! figyelmeztetést: Zsindely van a háztetőn! rendreutasí-
tást: Hátrább az agarakkal! 

A szituatív klisék másik nagy csoportja csak dialógusos helyzetben fordul elő, mégpedig kérdésre 
adott válaszként, a Hogy vagy? és a Hogy érzed magad? kérdésekre adott tréfás, ironikus válaszok: Mint a 
kutya a kútban. 

A szituatív klisék egy más típusát képviselik azok, amelyekben kitérő válaszok fogalmazódnak meg 
a nyílt válaszadás helyett: „Például a valamely cselekvés okát tudakoló kérdésre adott kitérő válasz lehet 
ez is: Hogy a rák a vetésre ne menjen. Ugyanígy a Hol van valami/valaki? kérdésre nemritkán halljuk ezt 
a választ: Fülem mellett, a kispolcon vagy Az előbb vitte két szúnyog egy vasrúdon” (FORGÁCS 2007: 79 
– F. T. kiemelése). bárdosi Vilmos a szólások, szóláshasonlatok mellett külön csoportba sorolja a beszéd-
helyzethez kötött, „akkor szokták mondani, ha…” típusú, ún. pragmatikus helyzetmondatokat, konven-
cionális szójárásokat. ő is kitér O. Nagy Gábor meghatározására, mely szerint ezeknek a legjellemzőbb 
sajátossága, hogy „pusztán a megszokás tartja őket életben; bizonyos helyzetekben, bizonyos alkalmakkor 
anélkül mondja őket az ember, hogy különösebb jelentőséget tulajdonítana a velük kifejezett megállapí-
tásnak” (O. NAGY 1976: 16).

Kecskés István megállapítása szerint a helyzetmondatok definíciójában az a közös elem, hogy konven-
cionális pragmatikai formulák, amelyek előfordulása bizonyos szituációkhoz van kötve. Kecskés különb-
séget tesz a rituális és a rutin helyzetmondatok között. A rituális helyzetmondatok a nyelvi etikett részét 
képezik, az „adott szituációban a beszélők majdhogynem kényszert éreznek ezeknek a kifejezéseknek a 
használatára” (KECSKÉS 2003: 80), míg a rutin helyzetmondatok megjelenése is bizonyos szituációkhoz 
van kötve, de használatuk kevésbé szükségszerű. „Esetükben már gyakori, hogy kompozicionális jelen-
tésük elveszik, és jelentős különbség van aközött, amire a tartalmuk utal és amit valójában jelentenek. Itt 
egy érdekes folyamatról van tehát szó. A metaforikus jelentés alapját képező kultúraspecifikus konceptu-
ális jegyek egy része lexikalizálódott. Majd ez a lexikai tartalom a gyakori használat és a fogalmi motivá-
ció teljes háttérbe szorulása miatt részben vagy majdnem teljesen kiürül, és a pragmatikai funkció válik 
dominánssá” (KECSKÉS 2003: 81).

Fillmore nyomán a magyar szakirodalomban Kiefer Ferenc is foglalkozott a helyzetmondattal. Megha-
tározása szerint ezek bizonyos beszédhelyzetek által automatikusan kiváltott sztereotip megnyilatkozások, 
amelyek kompozicionális jellegűek, szintaktikai és morfológiai szempontból nem különböznek a szabad 
megnyilatkozásoktól, de kontextuális jelentésüket az adott beszédhelyzet határozza meg. balázs Géza Kiefer 
elméletére alapozva interdiszciplináris keretek közé helyezi a fogalmat, s korpuszvizsgálattal tesz kísérletet 
a helyzetmondatok osztályozására, valamint pragmatikai vizsgálatára. A Mi a helyzetmondat? című tanul-
mányában összegzést ad e típus sajátságairól, s eközben rendszerezi azokat a szituációkat is, amelyekben 
ezek megjelennek (bALÁZS 2009). Említi Kiefer Ferenc megállapítását, mely szerint a helyzetmondat olyan 
sztereotip megnyilatkozás, amely többé-kevésbé automatikusan kapcsolódik egy forgatókönyv alapesemé-
nyéhez (vö. bALÁZS 2009: 9). balázs problematikusnak érzi ezt a meghatározást, mert a helyzetmondat 
nem teljes megnyilatkozás is lehet (idiomatikus és nem idióma), közös sajátságként a gyakori használatot 
és az ismétlődő társadalmi kontextust emeli ki (bALÁZS 2009: 10). balázs továbbá a helyzetmondat és a 
közhely definiálásában is sok hasonló vonást említ: a közkeletűséget, a tipikus szituáció jelenlétét. Hernádi 
Miklós Közhelyszótárában éppen e tipikus élethelyzetek valamiféle tipologizálása révén próbál meg belső 
rendet kialakítani a közhelyszerű megnyilatkozások sokaságában. Közöttük külön csoportot képeznek a 
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szokásmondás-közhelyek, amelyek a legközelebb állnak az általunk vizsgált frazémacsoporthoz. Hernádi 
ide szólásokat és közmondásokat is besorol, s hangsúlyozza e frazémák gyakori elferdítését, „kifacsarását”, 
pl. Jóból is megárt a kevés (HERNÁDI 1985: 17).

Tanulmányunkban e sokszínű és változatos frazémacsoportnak kizárólag azzal a csoportjával foglal-
kozunk, amely esetében egy konkrét beszédhelyzet indukálja a szólást, ezért ezt a típust bárdosi Vilmos 
nyomán pragmatikus helyzetmondatnak nevezzük (vö. bÁRDOSI 2012).

A korpusz és módszer
Egy kistérség (Óbecse, bácsföldvár és Péterréve) frazémaanyagát2 tekintettük át, és az annotált cédulák 

alapján próbáltuk kikövetkeztetni, melyek tekinthetők helyzetmondatnak. A nagyszámú vizsgált frazéma 
Penavin Olga gyűjtéséből és immár hagyatékából származik. Ez a vajdasági kiterjedésű gyűjtés az 1980-
as évek elejére és közepére tehető, s ebben a terepi munkában Penavin Olga irányításával számos – szak-
mailag felkészült, illetve önkéntes (laikus) gyűjtő vett részt. A cédulákon a frazémák köznyelvi rögzítése/
átírása mellett ‒ kevés kivétellel ‒ megtaláljuk az adatközlő által megfogalmazott frazéma-értelmezést is, 
majd a gyűjtő nevét, születési évét, s legalul az adatközlő adatait (ugyancsak név és születési év). A cédulák 
gyéren tartalmazzák a frazéma kontextusának egyéb körülményeit: a szólást kiváltó beszédhelyzetet, illetve 
a használat gyakoriságát, szociális érvényét. A helyzetmondatok vizsgálatához ezért különösen fontosak 
voltak azok, ahol a szólást előidéző, Papp György terminusával (PAPP 2007: 93) élve: a szóláshelyzetet 
megteremtő előkontextus is a cédulára került, pl. Akkor mondják, ha a kisbaba nagyon sír: Árulja a házat. 
A vizsgált településeken készült cédulák a frazémák kezdőszava szerint lettek ábécérendbe sorolva, bele-
értve az a/az névelővel kezdődő mondatokat, a vezérszó (magelem) tehát nincs kiemelve, ami számos tájé-
kozódási gondot okozott. A jelen vizsgálat esetében a fellelt, kiválasztott helyzetmondatokat ellenőrizni 
kellett, pontosítani a beszédhelyzetet, definiálni a pragmatikai érvényességet. Az ellenőrző munka során 
számos új frazéma került elő.

A helyzetmondatok csoportjai
A frazémák szerkezeti szempontjait tekintve lehetnek:
a) szintagmák: Érett kilís3! (b) ’a kényeskedő, finomkodó emberre mondják’;
b) hiányos, mondatjellegű frazémák: Az egyik fülin be, a másikon ki. (Ált.) ’nem bánja, mit monda-

nak rá’ Isten neki faköröszt (b) ’nem izgatja a dolog, nem bánja’;
c) egyszerű mondatok: Angyal szól belőle. (b) ’aki jót, kedvezőt mond’; Árulja a házat (Ált.) ’ha a 

kisbaba sír’;
d) összetett mondatok: Elmúlik, mire menyasszony/vőlegény vagy bíró/bíróné leszel (b) ’síró gyerek-

nek mondják vigasztalásként’; 
e) dialógusos jellegű beszédprodukciók: Hát még mi kéne? Toronyóra láncostul? (Ált.) ’tréfás szólás 

az elégedetlenkedő emberhez’ – itt a helyzetmondat válaszként érkezik a megelőző beszédhelyzet 
mondatára. 

A szintagmaszerű frazémák lehetnek jelzős szerkezetek, ilyen a már említett Érett kilís, más esetben 
a szerkezetnek folytatása következik: (Az) emlegetett szamár / meg szokott jelenni (Ált.) ’a sokat emlegetett 

2 A kutatópontokat rövidítéssel jelöljük: Óbecse = Ó; bácsföldvár = b; Péterréve = P; azok a frazémák, amelyek minden kuta-
tóponton előfordultak, az Ált. jelölést kapták.

3 A kelés szó táji alakváltozata.
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emberre mondják’. Itt tehát a szerkezet önállóan is, de kiegészítve is használatos. Előfordulhat határozós 
szerkezetként: Kocsonyába való (Ált.) ’nagyon nagy fül vagy köröm’ – a frazéma itt az aktuális helyzet-
ben ráértendő a testrészre; Fehéren fekete (P) ’hiteles irat van valamiről’ (vö. FORGÁCS4: Fehéren feketén 
’egyértelműen’).

Az idiomatikus jellegű frazémák között kevés szintagmatikus forma található a korpuszban, a gyűjtők 
feltehetően nem tartották szólásnak a pusztán szerkezetre korlátozódó mondanivalót.

A hiányos, mondatjellegű frazémák jóval gyakrabban fordulnak elő egy-egy ismétlődő helyzetben, 
ezekben a hiányzó mondatrész, az ehhez fűződő információ az adott helyzetben helyettesítődik be. Pl. 
Lássuk, miből élünk! (Ált.) – itt a helyzetmondat a munka kezdését jelző buzdításként értelmezhető, míg 
a Le a kalappal! (Ált.) felkiáltás a konkrét beszédhelyzetben a valakinek a teljesítménye előtt bővítménnyel 
egészül ki. O. Nagy Gábor megállapítja, hogy a mondatjellegű szólásoknak e csoportja az indulatszavakkal 
mutat rokonságot (O. NAGY 1976: 13). 

Az egyszerű mondat felépítésű helyzetmondatokat az elhangzás szituációja szerint csoportosíthatjuk: 
a) rituális, ráolvasásszerű szövegrész: Ebcsont összeforr (Ált.) ’vigasztalás, ha gyerek megüti vagy 

megvágja magát’, Majd a sárgaföld kigyógyítja. (Ált.) ’gyógyíthatatlan betegségre mondják’. Itt 
gyakori az összetett mondat formájú: Ég nyelte, föld nyelte (Ált.) ’titokzatosan eltűnt’; 

b) a valamikori kínzás, büntetés elhalványult nyoma érhető tetten a következőben: Hátrakötöm a 
sarkad! (Ált.) ’<főleg gyereknek> szóló figyelmeztetés’;

c) valamilyen körülmény (pl. időjárási jelenség) megállapítására vonatkozó: Veri az ördög a fele-
ségét. (Ált.) ’ha esik az eső és süt a nap’, Sokan vannak odakinn. (b) ’hideg van kint’, Kifirhangolt 
a Szent Péter. (b) ’nagyon süt a nap’. Ennek van egy hosszabb variánsa is ezen a kutatóponton: 
Tüzel a Szent Péter, babot főz (P); 

d) emberi viselkedés, magatartás (minősítése): Majd betöri a szél a mejjét. (Ó) 1) ’aki nagyon siet’; 
2) ’a lasponya emberre gúnyosan’ Fáj a májam! (Ált.) ’nem érdekel’; Játszanak a szamarak (Ált.) 
’az önfeledten játszó, hancúrozó gyerekekre, (ritk. felnőttekre) mondják’5; 

e) valamely történés, esemény alkalmával: pl. ha valami beleesik a Tiszába, annak köpte Krisztus 
(Ó) ’az végképp elveszett’.

A helyzetmondatok jelentős része összetett mondat formájú, közöttük is számos esetben toldható 
meg az első mondat: pl. Nincs otthon a macska / cincognak az egerek (Ált.) ’főnök, tanár stb. távollétében 
lazul a fegyelem’ – ebben az esetben elegendő az első mondat említése, ez felidézi az egész frazémát. A 
variánsképződés ebben a csoportban is jellemző, adatközlőnként és gyűjtőterületenként változhat egy-
egy helyzetmondat alakja: pl. Ott egyenes, ahol fényes ~ Ahol fényes, ott egyenes (b, Ó) ’pocsolya vagy víz 
egyenesnek látszik’ ; Lesz még nekünk lágy kenyerünk ~ Lesz még szőlő, lágy kenyér (b) ’bizakodás a szebb 
jövőben’; Béka nől a hasadban ~ Nád nől az orrában (P, b) ’aki sok vizet iszik’.

A párbeszédes formában előforduló helyzetmondatok valamely szituáció feloldásához, a cselekmény, 
a történés továbbgördítéséhez nyújtanak kommunikációs eszközt. Számos ilyen szituáció fordul elő példá-
ul a munka kezdetekor: Lássuk, miből élünk! (Ált.); illetve munka befejezésekor: Holnap is megvirrad, 
Holnap is nap lesz, Tegyük el magunkat holnapra (Ált.) ; a sikeres (és időben elvégzett) munka befejezté-
vel: Ez is megvan, még sincsen este (b). Ez a csoport a közhelyek némely típusával mutat hasonlóságot, sőt 
feltehetően be is sorolható az axióma-, illetve a szentencia-közhelyek csoportjába (HERNÁDI 1985: 13).

4 FORGÁCS Tamás: Magyar szólások és közmondások szótára. budapest, Tinta Könyvkiadó, 2004. Röv.: FORGÁCS
5 Ennek esetenként folytatása is elhangzik: eső lesz. 
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A helyzetmondatok modalitása is különböző:
a) kijelentő: Itt a kezem, nem disznóláb (Ó) – ez a nagy múlttal rendelkező, művelődéstörténeti 

értékű frazéma6 mindinkább feledésbe merül, főleg tréfás hangulatú kommunikációban hang-zik el;
b) felszólító: Lássuk, miből élünk! (Ált.) ’felszólítás munka megkezdésekor’; Ne szólj szám, nem fáj 

fejem! (Ált.) ’óvatosságra intő tanácsként arra, hogy jobb óvatosnak lenni’. A felszólítás esetenként 
lehet kijelentő mondat is: Nem esik le az aranygyűrűd! (Ált.) ’annak mondják, aki vonakodva 
fog munkához’. Más esetben a szólás jelzőként – egységes minősítésbe sűrítve – is alkalmazható: 
Olyan tedd ki, hadd hűljön <ember>! (Ó) ’gyámoltalan ember vicces jellemzése’;

c) kérdő: Mire véled a napot? (Ált.) ’aki lustálkodással tölti a napot’;
d) felkiáltó: A hátam közepe lássa! (Ált.) ’a nem kívánatos dologra/emberre mondják’ – ennek van 

egy olyan variánsa, amelyet esetenként a szóláshasználók megtoldanak: Kell, a hátam közepére / 
foltnak! (b).

Az összetett mondat formájú szituatív klisék gyakran emlékeztetnek a szóláshasonlatokra: Dülleszke- 
dik, mint a büdösbogár. (b) ’kisgyerekre mondják’ tréfás (vö. ONG7: Úgy áll a fara, mint a büdösbogáré. 
’négykézláb mászó és a farát feltartó gyerekre’ tréfás, táji). Az ellentét szervezőelemként jelenik meg: Nem 
vagyok elég gazdag, hogy olcsó árut vegyek (P, Ó) ’az olcsó áru ritkán jó’; Ég nyelte, föld nyelte (Ált.) ’titok-
zatosan eltűnt’. 

A helyzetmondatok szociokulturális háttere
A gyűjteményben számos olyan frazéma található, amely feltehetően a távoli múltban keletkezett, 

ezek a helyzetmondatok a mai beszélők számára már nem motivált alakulatok. Ilyenek pl. a következő 
helyzetmondatok: 

Zabba mennek a lovak. (b) – ’így ébresztik a sokáig alvókat’;
üres góréra nem kell tető. (Ó) – ’a buta embernek hiába a drága kalap’. Szemantikai értelemben hasonló 
ehhez a tájegységen gyakori közmondás is: üres kalász magasan hordja a fejét. (vö. ONG.: (Az) üres 
kalász fenn hordja a fejét ’az üresfejű emberek szoktak gőgösek lenni’);
Leteszi a Péterkéjét (P) – ’várandós asszony elvetél, ha nem ehet a megkívánt ételből’ – más területen: 
Elmegy a Péterkéje vagy Elveti a Petikéjét; 
Mozgáshoz, mozdulathoz kapcsolódó frazémák: Harangoznak az ördögöknek (b) ’amikor a gyerek 
magas széken ülve a lábát lóbálja’. Levisz az ördög! (Ált.) ’figyelmeztetés kisgyerekeknek, hogy le ne 
essenek valahonnan’. 

Kontextuális vizsgálat
Többé-kevésbé mindegyik helyzetmondat csak az adott beszédhelyzetben értelmezhető, de vannak 

olyanok, amelyeknek használatához az előkontextus vizsgálata is szükséges. Pl. amikor többen ülnek az 
asztalnál, s egy sütemény (vagy más felkínált élelem) leesik az asztalról, pár pillanat csend után többen is 
mondhatják: Vendég eszik belőle! Ennek a generációkon át hagyományozódó szokványos kifejezésnek van 
egy olyan szerepe is az adott helyzetben, hogy a kissé kínos helyzetet oldja, s humoros felhangú fatikus 

6 O. NAGY Gábor a korai hiedelemvilág szokásrendszerében keresi a magyarázatot, amikor a fegyver nélküli kézfogás a biza-
lom jele volt (O. NAGY 1979: 279‒282).

7 O. NAGY Gábor: Magyar szólások és közmondások. budapest, Gondolat, 1982. Röv.: ONG
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elemként továbbsegítse a kommunikációt. Ezeknek az ún. kitüntetett szóláshelyzeteknek8 a felkutatása 
külön feladat: a gyűjtés során az adatközlőtől azt is meg kell tudni, hogy milyen kontextuális szerkezetet 
épít egy adott frazéma köré, tehát a prezentált szólásalakhoz idéztetjük fel a jelentést, illetve az elhangzás, 
a megjelenés helyzeteit jellemeztetjük, íratjuk le az adatközlővel. Mindehhez tehát az elsődleges szólás-
használat minél alaposabb ismerete, kutatása szükséges. 

A szerkezeti aspektus vizsgálatakor említett ún. dialógusos helyzetmondatok esetében is az egész szitu-
áció feltárása szükséges, mégpedig annak az ismerete, hogyan hangzik a kérdés, illetve az, hogy milyen 
szituáció indukálja, hívja elő a szólást: például aktualizálás történik a következő frazémában: Ilyen tűznél 
fagyott meg az a tizenkét betyár (b) – ’hideg szobába lépve mondják tréfásan’, itt az ilyen mutató névmás 
a kapcsolóelem. 

A helyzetmondatok a beszédhelyzet hangulata, attitűdje szerint is változatos képet nyújtanak. Gyako-
riak közöttük a tréfás hangulatúak: Nesze semmi, fogd meg jól! (Ált.) ’aki csak ígér, de nem adja meg’, 
Hátrakötöm a sarkad! (Ált.) ’főként gyerek fenyegetése’, Fojtsd meg Isten, ne kínozd! (Ó) ’amikor a torkába 
szaladt étel miatt köhög valaki’; a durva, pejoratív jellegűek: Na, ez is szappanba való (b) ’kövér emberre 
mondják’. Mindehhez gúnyos célzat is járulhat: Fölakasztotta magát az apáca (b) ’a hosszabb harangszóra 
mondják’. A gyűjtött anyagban egyébként is igen gyakori a szarkasztikus hangulatú helyzetmondat: Nem 
lesz belőle/Ebből sem lesz prédikációs halott (Ált.) ’amikor valamely munka nem sikerül’, Majd a nagyha-
rang megfizeti (Ó) ’olyan adósság, ami sohasem lesz megfizetve’.

Összegzés
E frazémacsoport gyűjtése és értelmezése a szóláskutatásnak egy különleges problémáját is érinti, 

mégpedig az elsődleges szóláshasználat kikutatását, megfigyelését. A teljes szólásértéshez nem elegendő 
magának a frazémának (alak, szerkezet, forma) az ismerete, a kitüntetett szóláshely, a frazéma előfordulá-
sának a körülményei éppoly fontos tényezők. A helyzetmondatok az egyértelmű fogalmi tisztázás és a tipo-
lógiai sokféleség ellenére is elengedhetetlen kommunikációs eszközei a mindennapi beszédhelyzeteknek. 
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PRAGMATIC SITUATIONAL SENTENCES IN THE PHRASEME CORPUS 
OF THE VOJVODINA REGION

Ilona Rajsli

Analysis of the situational sentences has got a significant role in the last decades; both 
in terms of phraseological, antropological linguistics, and intercultural impacts. The term 
situational sentence has been defined in various ways, while the phenomenon itself shows a 
great terminological variety: usual term, situational cliché, conventional idiom, conventional 
pragmatic formula are all terms referring to it. The element that definitions have in common 
is the moment of relatedness to the speech situation, the presence of the type of phrase like 
„one says that when...”; e.g. Horses go into the haver! – an expression for doing forbidden 
things. The devil beats his wife – an idiom for sunshower.

This type is an important part of phraseological research, since it represents a borderline 
between idiomatic elements and collocations. Pragmatic situational sentences have a lot 
in common with commonplaces, since they are on one hand axiomatic, on the other they 
may be linked to typical situations. It is possible to recollect them in spoken language, since 
their occurence may be interpreted in dialogue-like texts. In the study we analize material 
from a microregion (becej, backo Gradiste and backo Petrovo Selo) according to semantic-
pragmatic levels and according to the way they get built into texts. 
Keywords: phraseology, situational sentence, conventional expression, pragmatics, speech 

situation
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n

Napjaink közoktatásának egyik kulcsproblémája az olvasóvá nevelés, főként az esztétikai 
szövegek olvasása iránti kedv felkeltése, fenntartása, a Neumann-galaxis korában. Ugyanis 
az olvasás mint időtöltés egyre kevésbé vonzó a multimédiás fogyasztói társadalomban. így 
a szépirodalom olvasásának megszerettetése az egyik legnagyobb kihívása a mai iskolának.

Nekünk, pedagógusoknak az egyik legfontosabb teendőnk, feladatunk az informá-
cióhordozók közti tájékozódó képesség kialakítása, fejlesztése, amelynek alapvető eszköze, 
ugyanakkor feltétele az olvasás. Ám az olvasott ember nem csupán tájékozottabb, de érzelmi 
élete, személyisége is gazdagabb. Akik nem olvasnak szépirodalmat, valami nagyon fonto-
sat veszítenek el: önmaguk és mások megismerésének és megértésének szinte kiapadhatat-
lan forrását; annak lehetőségét, hogy az író pillantása révén másként tekintsenek a világra.

A dolgozat arra a kérdésre keresi a választ, hogy a digitális kultúra korszakában hogyan 
lehetne megőrizni az irodalomolvasást és az általa nyújtott előnyöket. A PISA-vizsgálatok 
háttérkérdőíveiből kiderült, hogy alapvetően kisiskoláskorban dől el, hogy elkötelezett olvasó 
válik-e valakiből. Az olvasóvá nevelés éppen ezért fontos eleme az alsó tagozatos olvasás-
tanítás és az irodalmi nevelés célrendszerének.
Kulcsszavak: Neumann-galaxis, olvasás, olvasóvá nevelés, szépirodalom

n

Napjaink közoktatásának egyik kulcsproblémája az olvasóvá nevelés, főként az esztétikai szövegek 
olvasása iránti kedv felkeltése, fenntartása, a Neumann-galaxis korában (G. GőDÉNY 2013). Az ún. 
intenzív (kivezető) olvasást gyakorolják a tanulók, vagyis az információs szövegeket részesítik előnyben, 
s évről évre növekszik azoknak a száma, akik szépirodalmat nem, vagy alig olvasnak. Magyarországon a 
Felvételi Információs Szolgálat felmérése szerint több mint 23 ezer középiskolás tanuló közül a lányoknak 
20%-a, a fiúknak 13%-a olvas rendszeresen szépirodalmat. Ugyanakkor a felnőtt lakosság 60,2%-a évente 
egyetlen könyvet sem olvas el (NAGY‒PÉTERFI 2006).

A kutatási tapasztalatok arra utalnak, hogy a számítógéphez szocializálódott nemzedékek képességpro-
filja, idegrendszerének működése más, mint a korábbi generációké. A rövid, intuitív, több csatornás tevé-
kenység a természetes közeg, a hosszabb, egyirányú, módszeres tevékenység megterhelő (GYARMATHY‒
KUCSÁK 2012). A fiúk-lányok közötti különbségekre vonatkozó kutatási eredményekből az derül ki, hogy 
a lányok többet olvasnak kedvtelésből, mint a fiúk, és más típusú olvasmányokat részesítenek előnyben; 
olvasási attitűdjük általában pozitívabb a fiúkénál, időben stabilabb, miközben jobb olvasási teljesítményt 
is nyújtanak, amelynek számos oka lehet: a fiúkra kedvezőtlenül hat az olvasás lányos tevékenységként 
való megítélése, ennek következményeként olvasói énképük kedvezőtlenül alakul. Az azonos nemű minta 
hiánya, a korai kudarcok mind olyan tényezők, amelyek akadályozzák a pozitívabb olvasási attitűd kiala-
kulását (F. JOÓ 2012).

A kilencvenes évek társadalmi változásai a szabadidő eltöltésének radikális átalakulását hozták. A 
szabadidő újrafelosztásáért vívott harcból sajnos az olvasás mint tevékenység vesztesen került ki. Az olvasás 
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mint időtöltés egyre kevésbé vonzó a multimédiás fogyasztói társadalomban. így bátran állíthatjuk, hogy a 
szépirodalom olvasásának megszerettetése az egyik legnagyobb kihívása a mai iskolának (STEKLÁCS 2009).

Az otthoni kontextus meghatározó eleme a szülők és a gyerekek közös olvasási tevékenysége vagy a 
gyerekeknek való felolvasás. A gyerekek első találkozása az írott szöveggel meghatározó lehet a későbbi 
olvasási motiváció alakulásában. Az olvasás iránti motiváltságot inkább az olvasási tevékenységet követő, 
ill. kísérő interakciók affektív (érzelmi) jellege befolyásolja. Azon szülők gyerekei, akik az olvasás élmény-
szerű jellegét hangsúlyozzák szemben a képességfejlesztéssel, ill. akik az olvasott szöveg tartalmához fűznek 
kommentárokat a gyerekekkel való közös olvasás alkalmával, az olvasási motiváltság magasabb fokát 
mutatták. Ugyanakkor az olvasás iránti motiváltsággal erős, pozitív összefüggést mutat a szülők érdeklő-
dése az olvasás iránt, ill. az általuk végzett élményszerű olvasás mennyisége (SZENCZI 2010). Itt lehet a 
pedagógus szerepe meghatározó, amikor a szülőkkel folytatott együttműködés során tanácsot ad számukra.

Az a kérdés, hogy a digitális kultúra korszakában hogyan lehetne megőrizni az irodalomolvasást és 
az általa nyújtott előnyöket. A PISA-vizsgálatok háttérkérdőíveiből kiderült, hogy alapvetően kisiskolás-
korban dől el, hogy elkötelezett olvasó válik-e valakiből. Az olvasóvá nevelés éppen ezért fontos eleme az 
alsó tagozatos olvasástanítás és az irodalmi nevelés célrendszerének. Meghatározó jelentősége van annak, 
milyen szövegeket olvasnak a tanulók az iskolában, és hogyan dolgozzák fel ezeket a szövegeket. Ugyanakkor 
az olvasástanulás, a jelrendszer elsajátítása szintén kulcsfontosságú. A korai kudarcok egy életre elvehetik 
a kisgyerek kedvét az olvasástól (TÓTH 2013). A tanító felelőssége, attitűdje felmérhetetlen jelentőségű; 
olvasástanítási módszerei döntő jelentőségűek lehetnek. Rajta múlik, hogy milyen utat járnak be a gyere-
kekkel közösen a játékosság, a felolvasás, valamint a képiség, vizualitás felől elindulva az írásbeliség felé.

Jakobson szerint a műbeli világ olyan nyelvhasználat, amelynek szabályait a mű olvasása közben kell 
megtanulnunk. Az irodalompedagógiának abból kell kiindulnia, hogy a mű és az olvasójának a találko-
zása természetszerűleg dinamikus folyamat, amelyben vagy az elfogadás vagy az elutasítás a domináns 
jellemvonás. A 10‒14 éves tanulók szerény olvasási tapasztalata és különböző szintű irodalomelméleti 
felkészültsége áll szemben a poétikai alkotás sokjelentésű, többrétegű üzenetével. Pontosan ezért jelent ez 
a találkozás mindig sajátos szellemi erőpróbát író és olvasó között, ugyanis „küzdelem” zajlik közöttük. 
Eközben az olvasó sűrítő, kiemelő, kihagyó, átszerkesztő, rövidítő manőverei révén a személyiség szük-
ségképpen saját stílusa, sémája szerint rendezi át, szerkeszti meg az élményeket (H. TÓTH 2011).

Az új évezred iskolájának egyik legfontosabb teendője, feladata az információhordozók közti tájéko-
zódó képesség kialakítása, fejlesztése, amelynek alapvető eszköze, ugyanakkor feltétele az olvasás. Ám az 
olvasott ember nem csupán tájékozottabb, de érzelmi élete, személyisége gazdagabb. Az irodalom szemé-
lyiségformáló hatása vitathatatlan. Gyarapítja a szókincset, fejleszti a gondolkodást, gazdagítja az érzelem-
világot, esztétikai élvezetet nyújt; hasznos ismeretszerzési és kellemes szórakozási lehetőség (NAGY 2002).

Akik nem olvasnak szépirodalmat, valami nagyon fontosat veszítenek el: önmaguk és mások megis-
merésének és megértésének szinte kiapadhatatlan forrását; annak lehetőségét, hogy az író pillantása révén 
másként tekintsenek a világra (ESTERHÁZY 2003). Az irodalomtantárgy művészet is. Az alkotói folyamat-
ban az olvasó nemcsak elsajátító, alakító, változtató, hanem újrateremtő is. A szépirodalmi mű befogadása 
valójában az interperszonális kommunikáció sajátos esete, amelyben az író és az olvasó a kommunikációs 
lánc két tagja. Vagyis az igazi olvasó résztvevőként érez, a mű teremtette élmény hatására élő alakokat, 
sorsokat, összefüggéseket lát maga előtt. így az alkotás személyiségformáló erővel is bír (H. TÓTH 2011).

Az olvasás funkciói: a nyelvi kompetencia, ezen belül a helyesírási készség fejlesztése; az alapvető 
erkölcsi fogalmak, a deklarált társadalmi értékrendnek megfelelő attitűdök kialakítása; az ismeretközlés 
és az esztétikai nevelés (bENCZIK 2006). Ennélfogva az olvasás kérdése össztantárgyi feladat. Minden 
pedagógusnak (tanító, tanár), minden tantestületi tagnak, valóban mindenkinek a feladata, hogy az olva-
sás megtanultasson, gyakoroltasson, magas szintre emelődjön.
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Az olvasást motiváló, ösztönző tényezők Mathewson Grover C. modellje alapján a következők: a haté-
kony olvasáshoz szükséges készségek fejlesztése; az iskolai, (olvasóbarát) osztálytermi környezet; a külső 
ösztönzők minimalizálása, az élményszerző olvasmányok; az (olvasási képesség fejlettségének) megfelelő 
szöveg kiválasztása (F. JOÓ 2013).

Az olvasási motiváció öt aspektusát különböztethetjük meg:
1. a tanulói orientációt/elszántságot az olvasottak megértésére;
2. a belső motivációt mint az olvasás élvezetét;
3. a külső motivációt (jutalmazást);
4. a hatékonyságot vagy teljesítményt;
5. a szociális motivációt, az olvasottak megosztását (F. JOÓ 2012).
Az olvasás kedvtelésből, saját belső igényből fakadó mivolta a szöveg típusától is függ. Nagy József az 

olvasó szándékai és belső, pszichikus komponensei alapján tesz különbséget a szövegek között. A tanu-
lás és az olvasási tevékenység aktuális motivátora (ösztönzője) szempontjából háromféle szövegtípust 
különít el: 1. az élményszövegek azáltal motiválnak, hogy élményszerzési lehetőséget biztosítanak; 2. az 
informáló szövegek valamely feladat vagy probléma megoldásában, egy cél elérésében segítenek azáltal, 
hogy információt szolgáltatnak; 3. a tudáskínáló szövegek pedig tanulási lehetőséget nyújtanak, kielégítik 
tanulási vágyunkat.

Molnár Edit Katalin értelmezése szerint a művészi és hétköznapi szövegek közötti alapvető különb-
ség, hogy míg az előbbi esetén a szerző számos értelmezési módot ajánl fel, addig az utóbbi esetében az 
egyértelműségre törekvés az elsődleges szempont. Ez a két szövegtípus másfajta viszonyulást feltételez az 
olvasó részéről. A kétféle viszonyulás alapvető különbségeket eredményez a motívumok rendszerében is 
(SZENCZI 2010).

Az olvasás megkedveltetésében, az olvasás iránti érdeklődés felkeltésében legerősebb motiváló ténye-
zőként a szöveg megértését kell tekintenünk. „A szövegértés feltétele egyrészt a gyors és pontos dekódolás, 
a jó olvasástechnika, másrészt egy meglehetősen összetett gondolkodási folyamat zavartalan működése 
(GÓSY 2005).

A 10‒14 évesek olvasástechnikai szintje gyenge minőségű, az olvasmánymegértéssel kapcsolatos 
teljesítményeik közti különbségek számottevőek, a szociokulturális háttértől függően jelentős mértékű az 
olvasmánymegértésben és az olvasási szokásban mutatkozó eredmények szórása. Mindemiatt az irodalmi 
műveltséganyagot tanulásra előkészítőknek ismerniük kell a megcélzott korosztály életkori sajátosságait, 
fejlődéslélektani törvényszerűségeit, a gyermekek eltérő életminőségét, az ezekből a jellemzőkből is adódó 
különböző olvasmánystruktúrákat, az érdeklődés-vonzódás-igény szempontok bonyolult összefüggéseit, 
ill. olvasmány-megfeleléseit. Ugyanilyen jelentőségű annak az ismerete, hogy milyen törvényszerűségek 
érvényesülnek a 10‒14 évesek olvasmányválogató, -megítélő tevékenységében, valamint értékfelismerő, 
ill. értékfeltáró készségük, azaz olvasmánymegértő készségük működésekor (H. TÓTH 2011). A tanító, 
a tanár feladata és felelőssége válogatni az olvasmányanyagból annak érdekében, hogy elérje az olvasás-
fejlesztéssel, olvasóvá neveléssel kapcsolatos céljait, alkalmazkodva tanítványai egyéni sajátosságaihoz, 
érdeklődéséhez. Önellentmondás lenne nevelni egyetlen könyvvel.

A gyermekkönyvek kiválasztásában lélektani, pedagógiai, tartalmi és esztétikai szempontokat kell figye-
lembe venni. Lényeges az irodalmi szöveg nyelvezete, az irodalmi szöveg esztétikai aspektusa. Figyelembe 
kell venni a gyermek érdeklődését, lélektani sajátosságait. Olyan szöveget kínáljunk, amely hétköznapi vagy 
akár nem hétköznapi, szimbolikus, irreális világot tár fel előtte, mely éppen foglalkoztatja, megérinti. Olyan 
gyermekkönyvet válasszunk, amely megszólítja a gyereket, amely olyan történetet mesél el, amely kielé-
gíti a történés, cselekvés iránti igényét, másrészt olyan szereplőket mutat be, amellyel könnyen azonosul.
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Lényeges szempont a gyermekkönyv kiválasztásakor az illusztráció minősége, vagyis a képi megjele-
nítés. Ugyanis ma a vizuális kultúra térnyerésének köszönhetően a könyv illusztrátora szinte egyenrangú 
társa a könyv szerzőjének. A kisgyerek figyelmét lekötik a színes rajzok, így a vizuális nevelés eszközévé is 
válik a gyerekkönyv. A könyv tartalmi jegyein kívül, a szöveg és az illusztrációk minőségén kívül a könyv 
esztétikai értékeihez tartozik még a tipográfia és a kötés is (H. TÓTH 2011).

A képek nem pusztán illusztrálják a szavakat; a szavak pedig nem csak magyarázzák a képeket. A kép 
és a szó szinte visszhangzik egymás társaságában, bámulatos hatást érve el (STANTON 1998: 2).

Példaként említhetjük, hogy Janikovszky Éva szinte minden könyve Réber László illusztrációival jele-
nik meg. A szerzőpáros viszont az írónő köteteit tekintve egy teljesen új műfajt is létrehozott, mely egyedi 
a magyar irodalomban, ahol a kép és a szöveg egyenrangú, át- meg átszövik egymást, az illusztráció mint-
egy kiegészíti, hozzáad a textus jelentéséhez. borbély Sándor is úgy vélekedik, hogy a Janikovszky‒Réber-
képeskönyvek „nem egyszerűen képeskönyvek” (bORbÉLY 2001: 252).

Az irodalomtanítás kihasználhatná a klasszikus és populáris kultúra közötti szálat. Hatása megmutat-
kozna mind az eredményességben, mind a tárgy elfogadottságának növekedésében. Az irodalom megsze-
rettetését, az értő olvasás elérését a gyerekek felől kell végiggondolni. A 10‒14 éves korosztály számára 
az életkornak megfelelő olvasmányok kiválasztásával, megbeszélésekkel, vitákkal, értelmezésekkel kell 
megmutatni az irodalmi művek hatásmechanizmusait (GOMbOS 2005).

Ugyanakkor fontos az irodalom élő voltának mindennapi tapasztalata. Éppen ezért használjuk ki az 
olvasóvá nevelésben a kortárs szerzőkkel való találkozási alkalmakat, pl. a gyermekkönyvtárakban, ill. hasz-
nosítsuk az iskolai gyakorlatban az olyan igényes irodalmat kínáló gyermekfolyóiratokat, mint a Csodace-
ruza vagy a Szitakötő, valamint a kortárs irodalom nagysikerű lexikonját, a Navigátort. A tanórán olvas-
sunk minél gyakrabban kortárs irodalmat, mutassuk meg a szerző fényképét, ha van olyan nyilatkozata az 
alkotónak, amelyben a gyermekekhez való viszonyáról vall, olvassuk el a gyerekekkel (G. GőDÉNY 2013).

A fokozatosan csökkenő klasszikus szépirodalom mellett egyre népszerűbb a kortárs ifjúsági irodalom 
néhány képviselője. A babérokat azonban nem a nemzetközi kortárs ifjúsági irodalom szerzői aratják le. 
A népszerűség magyarázata a könyvek témájában rejlik. A tizenéveseket érdeklő kamaszkori problémá-
kat feldolgozó, 21. században játszódó történetek stílusa, nyelvezete és cselekménye – a klasszikusokhoz 
viszonyítva – közelebb állnak a fiatalokhoz (SZÁVAI 2010).

A műfajokat illetően a gyermekversek, akárcsak a mesék, kortalanok, vagyis születéstől kezdődő-
en minden életszakaszban létjogosultságuk van az irodalmi ízlésformálás, személyiségfejlesztés terén. A 
klasszikus mesék erkölcsi célzatát, szimbolikus jelentését a gyermek nagycsoportos kor után érti meg. A 
mesék megtanítják élni a gyermeket, megtanítják eligazodni a világban, segítenek nekik megérteni önma-
gukat és másokat. Hogy egy gyermeknek egy adott életkorban melyik mese a legfontosabb, attól függ, 
hogy éppen hol tart a lelki fejlődésben, hogy éppen milyen problémák foglalkoztatják leginkább. Kádár 
Annamária ‒ büchler nyomán ‒ három mesekorszakot különböztet meg, amelynek megfelelően kiválaszt-
hatjuk a gyermekeknek szánt meséket (KÁDÁR 2012).

Élményszerű olvasmányokkal kedveltethetjük meg az olvasást. A megelégedettség az olvasás által 
kiváltott érzelmekkel és gondolatokkal a visszacsatoláson keresztül kedvezően befolyásolja az olvasási 
attitűdöt. Például a lovakat szerető tanulónak élmény jelent a lovakról olvasni, a költői metaforákat kedve-
lő olvasóból pedig a versek olvasása váltja ki ugyanezt a megelégedettséget. A kötelező olvasmányokkal 
ellentétben a szabad olvasmányválasztás az, amely lehetővé teszi a gyermekek számára, hogy olvasási 
képességük egyéni ütemben fejlődjön, élményt jelentsen az olvasás, és pozitív olvasási attitűd alakuljon 
ki bennük (F. JOÓ 2013).

Ugyanakkor minél sokoldalúbb, minél több formában van jelen a könyv az oktatási folyamatban, annál 
sokoldalúbb és eredményesebb a hatása. A könyv az iskolában jelen lehet eszmei formában, mint „aján-

T ö r t e l i  T e l e k  M á r t a



TUDÁS ÉS RÉGIÓ

121

lott” olvasnivaló, jelen lehet, mint illusztráció, és jelen lehet, mint munkaeszköz a tanuló kezében. Az első 
forma az elvont nevelői ajánlásra, a második a tanári bemutatásra, a harmadik a tanulói aktivitásra épül. 

A szépirodalmi olvasmányok feldolgozása során ismertetjük meg a poétikai funkciójú szövegek értel-
mezésének, jelentésük megteremtésének műveleteit, stratégiáit és technikáit. Ám ez korántsem jelenti azt, 
hogy ne találkozhatnának másként is a gyerekek az irodalommal az iskolában. Lényeges, hogy kezdetben 
a pedagógus minden nap olvasson a gyerekeknek szépirodalmat anélkül, hogy feladatokat vagy kérdé-
seket kapcsolna hozzá. A gyermekek reflexióira természetesen reagálnia kell, s ez elvezethet valamiféle 
gondolatcseréhez, de mindez nem válhat szövegfeldolgozássá (TÓTH 2013).

Kétféle olvasási feladatot különböztetünk meg: a nyílt és a zárt feladatot. A nyílt feladatok választha-
tóak, különböző stratégiák használatát kívánják meg, valamint érdekes szövegekre építenek. A zárt felada-
tok ezzel szemben sokkal több korlátozást tartalmaznak arra nézve, mit és hogyan kell megvalósítania a 
tanulónak. Ha a pedagógus több nyílt olvasási feladatot ad a gyerekeknek, az elmélyült olvasás gyakoribb. 
Ekkor a feladatok az elmélyült olvasás két kritériumát is kielégítik: a stratégiahasználatot és a motivációt.

Ahhoz, hogy a megfelelő hatás bekövetkezzen, az értékelésnek sokoldalúnak (változatos formákat 
ölt), dinamikusnak (nyomon követi a változásokat) kell lennie. Az ilyen értékelés árnyalt jelzéseket ad; 
kiküszöböli a „beskatulyázást”; differenciált; összhangban van a tantervi követelményekkel, a tantárgy 
jellegével; egyértelműen jelzi a teljesítmény értékét és önértékelésre nevel (GOMbOS 2005).

Ha tanulóinkat olvasóvá akarjuk nevelni, nagyobb figyelmet kell szentelnünk a házi olvasmányok 
megválasztásának, és a választási kritériumok kijelölése során háttérbe kell szorítanunk az irodalmi nevelés 
szempontjait az olvasóvá nevelés javára. Olyan művet kell választanunk, amelynek elolvasása a gyermek 
számára szórakozást nyújt. A tanuló a neki címzett üzenetben linearitást vár el a csapongás, a szabályta-
lanság helyett. A gyermek – az életkorából adódó ismeret- és tapasztalathiány miatt – a biztos eligazodás-
ra, áttekinthetőségre vágyik. A csodás hősöket, történéseket a gyermek valóban természetesnek fogadja 
el, de csak bizonyos sémák, sztereotípiák keretében. Annak is tudatában kell lennünk, hogy a 8‒12 éves 
gyermekek többsége egyáltalán nem vagy igen kis mértékben képes a metaforikus jelentésréteg (áttételes 
jelentések) érzékelésére. Emiatt fel kell mérnünk, hogy vajon a mű felső, konkrét szintje önmagában – a 
metaforikus jelentéssík(ok) nélkül – képes-e megfelelő műélményt nyújtani a gyermek számára (bENCZIK 
2006). Példaként az Andersen-mesék többrétegűségét említhetjük (pl. A császár új ruhája). A szövegvá-
lasztásnak mindig a tanulók ismeretére kell épülnie, így a differenciált oktatás alapja lehet.

A műben feltétlenül legyen azonosulásra alkalmas hős, mind a lányok, mind a fiúk számára. A gyer-
mekolvasó azonosulás nélkül nem képes beleélésre, beleélés nélkül viszont nincs műélmény. Ugyanak-
kor a házi olvasmány legyen olvasmány, s nem képeskönyv, amelyben a szöveg alárendelt szerepbe kerül, 
valamint az olvasás sikere érdekében megkülönböztetett figyelmet kell fordítanunk a kiválasztott házi 
olvasmány szövegtipográfiájára is (Még a 13‒14 évesek olvasási teljesítményét is jelentősen befolyásolja 
a betűméret.) (bENCZIK 2006).

Az irodalomolvasás nyújtotta élmény iskolai megélésére egy másik lehetőség, ha rendszeresen időt 
biztosítunk arra, hogy a gyermekek a maguk választotta könyvet olvassák. Külföldön ennek többféle 
formája létezik. Az egyik az ún. huzamos csendes olvasás (sustained silent reading), ami azt jelenti, hogy 
a tanulók a saját könyvüket olvassák az oktatási idő egy részében, akár napi rendszerességgel. A néma 
olvasás időtartama kezdetben rövidebb, később fokozatosan növelhető. A pedagógus is olvassa a saját 
könyvét, mintegy modellálva az olvasói magatartást. Az olvasási idő lejártát követően arra is lehetőséget 
ad, hogy a tanulók megosszák egymással élményeiket egy-egy humoros történettel, emlékezetes szerep-
lővel kapcsolatosan (TÓTH 2013). Ily módon a tanulóknak módjukban áll megmutatkozni társaik előtt.

A könyvajánlás heti egyszer-kétszer alkalmat ad tanulóinknak, hogy megosszák egymással olvas-
mányélményeiket. Társaik többségi szavazással dönthetik el, a könyvben lévő mesék címeinek felolvasá-
sa után, hogy melyiket szeretnék megismerni. A gyerekek kérdéseket (gondolkodtatókat is) tesznek fel a 
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könyvvel kapcsolatban; intenzív párbeszéd alakul ki közöttük. A kiselőadás során az olvasóvá nevelésen 
túl a gyerekek rutint szereznek mint előadók, megtanulják a kulturált beszélgetés szabályait, és egymás 
gondolatainak tiszteletét.

A bemutatóra egy illusztrációt és egy kísérőszöveget is készít a tanuló az elolvasott könyvről, amelyet 
a tanító kitesz az osztály „tudásfájára”. Ezzel zárul és válik teljessé a folyamat. A gyerekeknek jó érzés, hogy 
megoszthatják élményeiket társaikkal. Újra átélik az olvasottakat. Sok dolgot megfogalmaznak ilyenkor, 
amire olvasás közben nem is gondoltak (NAGY 2002). Mindez az általánosítás, a generalizáció folyamatát 
segíti; az értékek interiorizációját, belsővé válását.

Remek módja a szerző és életműve iránti érdeklődés felkeltésének a „kamara könyvkiállítás” a tanterem 
egyik sarkában, amely állhat a tanító által összegyűjtött, könyvtárból behozott könyvekből, kiadványokból, 
a költő/író gyerekeknek szóló műveiből; de különös értéke van a gyermekek által behozott műveknek, 
akár az otthoni könyvtárból, akár könyvtári kölcsönzésből származnak. Ezeknek a köteteknek, anyagok-
nak az értékét egyrészt az adja, hogy kortárs csoporton belül tapasztalattá teszik az irodalomolvasás még 
meglévő gyakorlatát, akár az irodalom korszerű hordozókon való megjelenését is; másrészt egy ilyen 
kamara-kiállítás egy folyamat állomásává teszi az órán feldolgozott szöveggel való foglalatosságot azzal, 
hogy a gyerekek legalább az előző órán értesülnek róla, kivel, mivel foglalkoznak a következő órán, sőt 
az óra után is kézbe vehető, nézegethető, olvasgatható tárgyként szembesülnek vele (G. GőDÉNY 2013).

Az olvasás korai megszerettetéséhez rendkívül fontos, hogy az olvasásnak legyen iskolán kívüli terepe 
is, mint például a könyvtár. A könyvtáros által vezetett könyvtárórák pótolhatatlan értéket képviselnek. 
A könyvtár légköre, a könyvek jelenléte, az olvasói mintaadás mind-mind tartósan bevésődnek a gyere-
kek tudatába, világképüket formálják. Egy olyan világ képét alakítják, melynek (szerves) része a könyv, 
az olvasás, vagyis maga a kultúra.

Az olvasóvá nevelés érzelmi megalapozását, az alsó osztályokban az olvasás megszerettetését, a 
tanuláshoz szükséges ismeretek elsajátítását, a könyvekhez való pozitív viszony kialakítását tekinti a 
könyvtárpedagógia feladatának. A gyermekkönyvtár az igénykeltő foglalkozások megtartásával, az óvoda 
az érzelmi megalapozás, az élményszerűség előtérbe helyezésével, az iskola a megszerzett tudás rendszerré 
fejlesztésével, majd eszköztudássá mélyítésével szolgálja a könyvtárhasználatra nevelés céljait. Az isko-
lai tanulási folyamat során részekre bontott ismeretelemek egy-egy könyvtárórán egységbe foglalhatók, 
vagyis a könyvtár integráló, szintetizáló szerepet tölt be az ismeretszerzés folyamatában. Ez az iskolai/
városi könyvtár egyik alapfeladata (DÖMSÖDY 2003). Az iskolai könyvtár minőségfejlesztésének egyik 
legfontosabb kritériuma pedig, hogy mennyire képes a tanulók önálló ismeretszerzésének színterévé válni.

Az iskola és az óvoda együttműködése révén, olvasmányajánló rendezvények által, amelyeket játékos 
foglalkozások, az olvasmányokról való beszélgetések, író-olvasó találkozók kísérnek; gyermekkönyvvásárok, 
gyermek- és ifjúsági könyvfesztiválok szervezésével tágulhat a kör, s az olvasásnak létrejön az iskolán kívüli 
terepe, mely igen lényeges az olvasóvá nevelés szempontjából.

A múzeumpedagógiai foglalkozások (emlékházak, emlékszobák, irodalmi múzeumok látogatása) 
ilyen szempontból szintén lényeges szerepet töltenek be. Ha számba vesszük a lehetséges tanulási és 
tanítási módszereket, akkor négy, a múzeumokban (is) alkalmazható lehetőség közül választhatunk: 1. a 
hagyományos előadás és szöveg; 2. a felfedezve tanulás; 3. az inger-válasz mechanizmusra építő, valamint 
4. a konstruktivizmus nézőpontját képviselő múzeum közül. Az utóbbi talán a kor kihívásaira leginkább 
válaszoló pedagógiai koncepció.

A múzeumi foglalkozások során a szóbeli ismeretközlés mellett a játékosság, a felfedezés lehetősége, a 
mesélő tárgyak szemléletessége, pedagógiai értéke jelentős. A gyerekek szerepjátékot folytathatnak, ugyan-
akkor a múzeumok ma már nagy gondot fordítanak arra, hogy egy-egy kiállításra feladatlapot, ún. gyer-
mekvezetőt készítsenek. Léteznek vezető jellegű feladatlapok, melyek a kiállítások struktúráját ismertetik 
a gyerekekkel, de vannak játékos feladatlapok is, melyek játszva hívják fel a figyelmet a kiállított tárgyakra. 
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Az interaktív feladatokat frontális, csoport valamint egyéni munkaformában is megoldhatják a gyerekek. 
Ily módon a múzeumi látogatások, foglalkozások az olvasóvá nevelést teszik lehetővé.
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HOW AND WHY TO RAISE READERS
Márta Törteli Telek

In the era of the Neumann-galaxy, one of the main problems in education is raising 
readers, especially readers who appreciate aesthetic texts. Reading as a pastime is becoming 
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less and less popular in our multimedia-dominated consumer society. Thus, making literature 
appealing to schoolchildren is a great challenge.

It is the teachers’ responsibility to develop in their students a clear sense of direction 
amidst the many sources of information, and a prerequisite of that is reading skills. A well-
read person is not only better-informed, but his emotional life and personality are richer 
as well. Those who do not read literature, deprive themselves of an invaluable tool for 
understanding, for getting to know themselves and others; they deprive themselves of an 
opportunity to view the world differently, through the eyes of a writer.

This study tries to find a way to sustain reading literature with all its advantages in an 
era of digital culture. PISA tests give evidence of the fact that it largely depends on the early 
schoolyears whether a child will become a committed reader or not. That is why teaching 
reading and literature are so important in lower primary classes. 
Keywords: Neumann-galaxy, reading, raising readers, literature
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PSZICHOLÓGIA ÉS POLITIKA– 
POLITIKAI PSZICHOLÓGIA1

n
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n

Közismert, hogy rövid, de viharos története során, sok helyen „állampolitikai érdekből” 
hosszabb-rövidebb időre betiltották a pszichológiát, a pszichológusképzést szigorú politikai 
keretek közé szorították, de ott is, ahol szabadabb légkör uralkodott, voltak és vannak olyan 
lélektani témák, amelyek kutatása kifejezetten kockázatos.

A történelmi, társadalmi és politikai „hullámverés” leképeződik magának a pszicholó-
giának a történetében, amelyben a különböző ideológiák, filozófiai irányzatok, társadalom-
felfogások lecsapódásai váltogatják egymást. A helyzetet bonyolítja, hogy a pszichológia 
sokszorosan interdiszciplináris tudomány, amely különböző tudományágak kereszteződési 
pontjában áll, ennélfogva többnyire különböző tudományos módszertanok alapján végzett 
kutatómunka során előállított, és különböző tudományos közösségek által elfogadott isme-
retek halmaza kerül egymás mellé, amely ismereteket mindmáig nem sikerült egységes 
elméletbe (rendszerbe) integrálni. Újabb gondot jelent, hogy magán a pszichológián – mint 
megismerő tevékenységen belül is – mély megoszlás tapasztalható, amelyek mögött nem 
csupán eltérő érdekek húzódnak, hanem mindegyik mást ragad meg, mást emel ki az ember 
élményvilágából, természeti és társadalmi beágyazottságából, pszichikumából, tudatából, 
viselkedésvilágából, az emberi lét komplexitásából.
Kulcsszavak: lélektan, pszichológusképzés, politika, pszichikum, érdekek, módszertan.

n

Mindenekelőtt azt szeretném leszögezni, hogy ezúttal elsősorban nem az új tudományos diszciplíná-
ról, a politikai pszichológiáról szeretnék beszélni, hanem általában a lélektan és a politika viszonyáról. Noha 
a politikai pszichológia, amelynek megalapítása magyar vonatkozásban Lányi Gusztáv nevéhez fűződik 
(LÁNYI 2005), szakmai téren kétségkívül fontos tudománytörténeti fejlemény, ettől függetlenül a poli-
tika és a pszichológia viszonyát illetően megválaszolásra vár néhány kérdés. Elsősorban az, hogy milyen 
szerepet játszanak a pszichológiai ismeretek a politikai döntésekben, illetve milyen társadalmi szerep jut 
ma a pszichológiának (mint a társadalomlélektani jelenségekben kompetens tudománynak) egyik vagy 
másik politikai térségben?2 

Közismert, hogy rövid, de viharos története során, sok helyen „állampolitikai érdekből” hosszabb-
rövidebb időre betiltották a pszichológiát, szigorú politikai keretek közé szorították a pszichológuskép-

1 Elhangzott az újvidéki székhelyű Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács (VMAT), az MTA Magyar Tudományosság Külföldön 
Elnöki bizottsága és az Újvidéki Egyetem Hungarológiai Kutatóközpontja TUDOMÁNY ÉS RÉGIÓ – VAJDASÁGI MAGYAR 
TUDÓSTALÁLKOZÓ 2015 címmel meghirdetett konferencián 2015. április 25-én Szabadkán, az Újvidéki Egyetem Magyar 
Tannyelvű Tanítóképző Karán.

2 Közismert, hogy sok helyen „állampolitikai érdekből” hosszabb-rövidebb ideig betiltották a pszichológiát, máshol szigorú 
keretek közé szorították a pszichológusképzést. Az, hogy egyes lélektani témák kutatása kifejezetten kockázatos volt, megle-
hetősen általános.
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zést, de ahol szabadabb légkör uralkodott, ott is voltak és vannak olyan lélektani témák, amelyek kutatása 
kifejezetten kockázatos (volt).

A történelmi, társadalmi és politikai „hullámverés” leképeződik magának a pszichológiának a törté-
netében, amelyben a különböző ideológiák, filozófiai irányzatok, társadalomfelfogások lecsapódásai válto-
gatják egymást. Szándékosan a múltról beszélek, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy a pszichológia és 
a politika viszonyát illetően országonként, kultúránként, földrészenként nagy különbségek mutatkoznak 
ma is, s félő, hogy ezeket a különbségeket egy új tudományág (jelesül a politikai pszichológia) nehezen 
tudja figyelmen kívül hagyni, még kevésbé tudja az egyes alapállások közötti különbségeket áthidalni.

Ezek a különbségek egyébként a dolgok természetéből adódnak, az adott helytől és körülményektől 
függően más és más pszichológiai, filozófiai, társadalmi és politikai mozzanatok kerülnek előtérbe. Vannak 
történelmi fordulatok, amelyekben ezek a mozzanatoknak – Kiss Endrével szólva – „világtörténelmi, ha 
éppen nem világtörténetileg egyenesen döntő, súlyuk és szerepük van” (KISS, é. n.), és vannak korszakok, 
amelyekben a lélektani szempontok elhanyagolhatóak. 

A problémák ott kezdődnek, hogy a pszichológia és a politika is mindenáron tudománynak tekinti 
magát, holott a tudomány – a mai fogalomhasználatban – szűkebben értelmezett tevékenység annál, hogy 
sem a megismerő tevékenység minden formáját beletuszkolhatnánk.

Mint tevékenység csak azokat a megismerési formákat jelenti, amelyeket meghatározott módon tudo-
mányos módszer alapján végeznek. Ez nagyjából azt jelenti, hogy a bennünket körülvevő világ megis-
merésére irányuló tevékenységnek bárki által megismételhetőnek kell lennie, és végeredményben azonos 
eredményre kell vezetnie ahhoz, hogy az eredményt tudományos eredménynek nevezhessük. Valljuk be, 
hogy ez a feltétel sem a pszichológia, sem a politika esetében nem teljesül, de így van ezzel egy tucat más 
tudományág is. 

Nem véletlen, hogy a tudomány és a tudományos módszertan mibenlétéről eltérő felfogások, iskolák, 
álláspontok léteznek. Valójában annyi tudományfilozófiai iskola létezik, ahány eredeti gondolkodó ezzel a 
kérdéssel egyáltalán foglalkozni kezdett. A tényleges tudományos módszertanra nézve egységes tudomá-
nyos álláspont tehát nincs. Az egyes tudományágakban – azok sajátos igényei szerint – eltérő álláspontok 
alakultak ki. Anélkül, hogy itt a részletekben elmélyednénk, és kitérnénk rá, hogy a természettudomá-
nyok, illetve a társadalomtudományok területén a módszertanra vonatkozóan milyen álláspontok kerültek 
előtérbe, itt elegendő leszögezni, hogy a tudományos módszertanról napjainkban is intenzív viták folynak.

A helyzetet bonyolítja, hogy a pszichológia sokszorosan interdiszciplináris tudomány, amely külön-
böző tudományágak kereszteződési pontjában áll, ennélfogva többnyire eltérő tudományos módszerta-
nok alapján végzett kutatómunka során előállított, és különböző tudományos közösségek által elfogadott 
ismeretek halmaza kerül egymás mellé, amely ismereteket mindmáig nem sikerült egységes elméletbe 
(rendszerbe) integrálni.

Még nagyobb gondot jelent, hogy magán a pszichológián – mint megismerő tevékenységen – belül is 
mély megoszlás tapasztalható. A lélektant megosztó viták közepette nehéz bármivel előállni, amelytől azt 
lehetne remélni, hogy a szakma részéről egységesen jóhiszemű fogadtatásra talál. A különböző pszicho- 
lógiai felfogásokat, iskolákat integrálni vagy „meghaladni” épp oly kevéssé lehet, mint a különböző – egy- 
mással versengő – politikai szekértáborokat egyesíteni. Sőt, talán a pszichológián belüli megoszlásokat még 
kevésbé lehet leküzdeni, mert nem csupán eltérő érdekekről van szó, hanem mert – ahogyan Pléh Csaba 
mondja – mindegyik mást ragad meg, mást emel ki az ember élményvilágából, természeti és társadalmi be- 
ágyazottságából, pszichikumából, tudatából, viselkedésvilágából, az emberi lét komplexitásából (PLÉH 2003).

Aligha lehet ma az emberektől – politikusoktól, de akár egyik vagy másik tudományág művelőjé-
től – elvárni, hogy otthonosan mozogjon a pszichológia boszorkánykonyhájában, és a személyiségre (a 
személyiségváltoztató törekvésekre, a képességgyarapításra, a csoportos viselkedésfejlesztésre, a társada-
lomszervezésre stb.) vonatkozóan megfelelő ismeretekkel rendelkezzen. Noha ezek a pszichológiai isme-
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retek elvileg hozzájárulnának a politikus munkájának eredményességéhez, a gyakorlatban az a helyzet, 
hogy a politikusok is, ahogyan a mindennapi emberek, megmaradnak „az asztrológia, a tenyérjóslás, a 
klasszikus kávéházi politikai pszichológia” (PLÉH 2003) szintjén. 

A politikai pszichológia, mint új diszciplína elvileg „megkönnyítené” a helyzetet, amennyiben a 
szükséges ismeretek megszerzése érdekében nem kellene a politikusoknak egész életüket a könyvtárak-
ban tölteniük, hanem elég lenne átlapozniuk egy politikai-pszichológiai kézikönyvet, és máris birtokában 
lennének a munkájukhoz feltétlenül szükséges pszichológiai ismereteknek. 

A politikai pszichológia ugyanis a pszichológia más alkalmazott ágai (klinikai pszichológia, egészség-
pszichológia, munka- és szervezetpszichológia, neveléslélektan stb.) közé szeretne felsorakozni. Mint új 
diszciplína mindenekelőtt a politizáló ember pszichológiai megismerésével kíván foglalkozni, de alapvető 
ismereteket nyújtana az ember társadalmi beágyazottságáról, a csoport- és társadalomlélektani jelenségek 
világáról, többek között a hatalomgyakorlás módjáról, a választásokról, kampányokról. Ennek ellenére 
kétlem, hogy a kaotikus helyzet rendezéséhez elégséges lenne a politikai pszichológia alkalmazott tudo-
mányként való bevezetése. 

Fenntartásaiknak mások is hangot adtak (KISS é. n.). Elképzelhető olyan „munkamegosztás”, hogy a 
politikai pszichológia elsősorban a politikai mozgalmak és a politikai szervezetek pszichológiáját kutatja, a 
pszichológia viszont az együttéléssel járó lélektani kérdésekkel foglalkozik általában, beleértve a politikát, 
a hatalomért vívott harc pszichológiáját is. Elképzelhető, hogy a politikai lélektan elsősorban a politikus 
személyiségére koncentráljon, illetve a politikai apparátusra, mint pszichológiai alaphelyzetre. Vele ellen-
tétben a pszichológia és a politika viszonyáról beszélve viszont olyan kérdések kerülnének előtérbe, mint 
a hatalom természete, a társadalmi-politikai helyzet és a pszichikum összefüggése. Nem mintha a politika 
közvetlenül pszichologizálható lenne, vagy adott társadalmi-politikai helyzetnek megfelelne egy szemé-
lyiségalkat, de arra joggal gondolhatunk, hogy a társadalmi-politikai rendszer, mint társadalmi mozgástér 
sajátos pszichológiai problémákat vet föl. Ezekkel a problémákkal pedig, függetlenül attól, hogy a politikai 
pszichológia önálló tudományágként létrejön vagy sem, a pszichológiának feltétlenül foglalkoznia kell. 

A politikai pszichológia diszciplináris megalapozása kétségkívül előremutató kezdeményezés, ám ha 
egységes koncepcióra szándékozik valaki felépíteni ezt a diszciplínát, ez igen csak bizonytalanná teszi a 
vállalkozás kimenetelét. A pszichológián belül ugyanis, mint jeleztük, annyiféle irányzat, iskola, ágazat, 
látásmód, csoportosulás létezik, hogy jószerével az alapfogalmakat illetően sincs általános közmegegye-
zés. Kibékíthetetlen ellentétet jelent már magának az ember mibenlétének az értelmezése is, nem beszél-
ve olyan társadalomlélektani kérdésről, mint a személyiség és a közösség viszonya, vagy akár magának a 
lélek mibenlétének a problémája. 

Teljes mértékben egyetértek Kiss Endrével, aki szerint függetlenül a politikai pszichológiának, mint 
új diszciplínának a létrejöttétől, a pszichológiának foglalkoznia kell a politikai patológiának néhány olyan 
sajátosságával, amelyek máris (régtől fogva) a lehető legszélesebb körben foglalkoztatnak mindenkit (KISS 
é. n.). Ezek közül két alapkérdést említ. 

1. Miért foglalkozik aránytalanul sok patologikus (személyiségzavarban szenvedő) ember politikával?
2. Miért kerül a (végrehajtó) hatalom (még demokratikus viszonyok között is) patologikusnak 

tekinthető (személyiségzavarban szenvedő) egyének kezébe?

Megkerülhetetlen kérdések. Szaktudományos válaszra vár, hogy a patologikusnak tekinthető szemé-
lyiségek feltűnő gyakorisága a politika sajátszerűségében (természetében) rejlik, vagy eleve olyan speci-
fikus (patologikus) személyiségvonásokról van szó, amelyek csak a politikában „jönnek” vagy jöhetnek 
ki az emberből?

A pszichológia számára nem teljesen új keletű kérdések, azonban ezeknek a tudományos elemzésére 
a körülmények (mondjuk úgy) nem kedveztek, még kevésbé volt kívánatos, hogy ezek a kérdések egyál-
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talán felmerüljenek, és a széles nyilvánosság elé kerüljenek. Nyersebben fogalmazva, a pszichológusok 
(az adott politikai viszonyok között) jobbnak látták, ha az efféle kérdések felvetésétől eltekintenek, ami 
voltaképpen egyet jelent a pszichológiának a társadalmi tér- és értékvesztésével.

Pszichológiai ismeretek hiányára vall az a közvélekedés is, mely szerint az emberek olyan hatalmat 
tulajdonítanak a politikusoknak, amelyekkel azok nem rendelkeznek. Az emberek elhiszik, hogy a társa-
dalmi-gazdasági helyzet kedvezőtlen alakulásáért a politikusok a felelősek, illetve a gazdasági fellendülés 
elsősorban az ő érdemük. Nagyobb időtávlatból azonban jól látható, hogy a társadalmi folyamatokat alap-
vetően nem a politikusok irányítják, hanem fordítva: a társadalmi folyamatok mindig összhangban vannak 
a politikusok és az általuk irányított emberek természetével. Innen a szállóige, hogy minden népnek olyan 
a vezetője, amilyet megérdemel (HÓDI 2012). 

A politikusoknak a hatalom megszerzése és megőrzése érdekében szükségük van arra a mítoszra, 
hogy kiemelkedő szerepük van a népek bukásában és fölemelkedésében. Mítoszok helyett szükségük 
lehetne azokra a pszichológiai ismeretekre, amelyek birtokában felelősségteljesen fáradoznának azért az 
ügyért, amelyet képviselnek.

Azt is mondhatnánk, hogy politikai okai vannak annak, hogy a közvélemény pszichológiai ismeret-
szintje, beleértve a politikusokat is, megrekedt az asztrológia, a tenyérjóslás, a klasszikus kávéházi pszi-
chológia szintjén. Ez nem annyira filozófiai és tudományelméleti, hanem inkább gyakorlati (politikai, 
társadalomszervezési) kérdés. Akár létrejön az új tudományos diszciplína, akár nem, a pszichológiának a 
politikával, mint sajátos társadalomlélektani közeggel (Kiss Ernő kifejezésével élve: mint az egyén és a társa-
dalom között „komplexen közvetítő szférával”) kutya kötelessége foglalkozni. Ez a dolga, ez is szorosan a 
feladatkörébe tartozik, hacsak nem akar a tenyérjóslás és az ezoterikus halandzsálás szintjén megmaradni.

De ki, és hogyan foglalkozzon a pszichológia és a politika kérdésével, jelesül a politikával, mint az 
egyén és a társadalom közötti „komplexen közvetítő szférával”? Megoldást kínál-e számunkra ezen a 
téren a politikai diszciplína létrehozása? Egyáltalán létrehozható-e ilyen diszciplína, mielőtt a pszicho-
lógián belül tapasztalható kaotikus helyzet valamelyest letisztulna? A kaotikus helyzet ugyanis nemcsak 
tudományelméleti szempontból jelent gondot, hanem az új diszciplína gyakorlati alkalmazása során is. A 
pszichológián belüli különböző értelmezési síkok – hadd ismételjem meg egyetértően Pléh Csaba gondo-
latait – „mint egymással szemben álló pólusok a pszichológiában nem, mint világos álláspontok, elméle-
tek, tudományos törekvések, nem letisztultan jelennek meg, hanem egymással összemosódva, így aztán 
maguk a pszichológusok is eklektikusak, akik nemcsak egymással nem tudnak mit kezdeni, de önma-
gukban is, tudásukban, ellentmondásos gondolatokat hordoznak. Ráadásul a szakmán belül mindenki 
saját álláspontjának a féltékeny őrzésére rendelkezett be, ami nagyfokú bizalmatlanságot, mi több, merev 
elutasítást jelent minden új kezdeményezéssel szemben (PLÉH 2003).”

Mindezt azért tartom fontosnak ismételten hangsúlyozni, mert nemcsak a „demokratikus politika 
és közélet” egyik jellegzetessége a nagyfokú őszintétlenség, hanem – tetszik, vagy nem tetszik – az adott 
politikai viszonyok között a tudomány sem érdekelt mindig az igazság részleteinek kibontásában. 

Miután minden politikai erőnek az a célja, hogy meghatározott időközönként minél nagyobb számú 
választópolgárt csaljon az urnákhoz, akik rászavaznak, nyilván a politikai pszichológia sem hagyhatja 
figyelmen kívül azt az elvárást, hogy – mint alkalmazott tudomány – ebben az értelemben a politiku-
soknak hathatós segítséget nyújtson az emberek befolyásolásában. Ezek az elvárások és megrendelések 
voltaképpen azok az „ideológiai csomagok”, amelyek ellen a pszichológiának a leghatározottabban fel kell 
lépnie, amennyiben nem kíván a hatalom szolgálólányává válni az emberekkel szemben. Elvégre nem lehet 
tudni, nem lehet teljesen kizárni, hogy ezekben az „ideológiai csomagokban” (politikai elvárásokban) a 
politikusok részéről milyen további hátsó szándékok rejlenek, amelyek a sima hatalmi ambícióktól kezd-
ve a hatalommal való visszaélésig, a súlyos korrupcióig terjedhetnek. Mivel a pszichológus a hátterében 
álló politikai megfontolások egy részével biztosan nincsen, nem lehet tisztában, aligha állhat mindenfé-

H ó d i  S á n d o r



TUDÁS ÉS RÉGIÓ

129

le igény kielégítésének a szolgálatába, ami fölveti azt a kérdést, hogy kinek, mikor, milyen helyzetekben 
célszerű és ésszerű olyan pszichológiai ismereteket nyújtani, amelyek előnyös helyzetbe hozzák őt mások 
befolyásolásában (manipulálásában). 

Ez látszólag indokolja azt az aggodalmat, hogy egy-egy politikai döntéshozatal pszichológiai előké-
szítése során kizárólag a nyilvánosság számára is hozzáférhető információkkal szolgálhatunk, és ebből a 
szempontból lehetséges, hogy, ami látszólag a politikai pszichológia önállóvá válása, az jelentheti etikai-
morális szempontból a jobb megoldást.

A modern pszichológia (és annak valamennyi irányzata) sokszor próbálta elhitetni magáról, hogy 
értékmentes tudomány. Ez alatt azt kell értenünk, hogy nem áll fenn semmiféle kapcsolat az adott pszicho-
lógiai elméletek, irányzatok és társadalomfelfogások között, amelyek valójában azok ideológiai hátteréül 
szolgálnak. Ez a helyzet természetesen (vagy sajnálatos módon) sehol, egyetlen pszichológiai elméletre és 
irányzatra vonatkozóan sem állt fönn soha. Ez az állítás még az egymáshoz közel állónak látszó amerikai 
és az európai elméletekre, irányzatokra sem igaz, mert ezek igen eltérnek egymástól az elméletalkotás, a 
módszertan, a tudománylogika, még inkább a társadalomfelfogás (és a társadalmi gyakorlat) szempont-
jából. Ha ehhez hozzátesszük, hogy Kelet- és Közép-Európában a pszichológia hosszú időn keresztül a 
marxizmus befolyása alatt volt, minden törekvés, amely a pszichológiai tudás valamilyen egységesítésére 
irányult, hiábavalónak bizonyul. Az egységesülés meghiúsulása nem az elméletalkotók, a tudományelmé-
let vagy a tudománylogika kudarca, hanem azzal magyarázható, hogy az eltérő pszichológiai elméletek 
és módszertanok egyszerűen más történelmi fejlődésnek a folyományai. Ami azt jelenti, hogy a pszicho-
lógiai tudást (tapasztalatot, gyakorlatot) illetően különböző közösségek ma is ellentétes prioritásokra és 
értelmezésekre szorulnak. 

A politikai pszichológia megalapozása szempontjából tehát a sokféle tudás egymás mellé rendelése 
a pszichológiai tudás „értékmentességének” reményében, legfeljebb csak ábránd. Illetve ez csak abban az 
esetben (és annyiban) lehetséges, ha mondjuk a magyar politikai pszichológia megalapozása során elte-
kintünk a magyar társadalomtörténeti fejlődésétől, és attól a sajátos közép-európai tértől, amelyben élünk. 
Ezzel kapcsolatban helyénvalóan állapítja meg Kiss Endre, hogy a politikai pszichológiának mindig van 
(volt és lesz) konkrét lokalitása (helyi sajátossága). Ez a megállapítás azonban általánosabb érvényű, nem 
korlátozódik a politikai pszichológiára (KISS é. n.). Minden kérdésnek, ami a pszichológia és a politika 
viszonyával kapcsolatban felmerül, van helyi sajátossága, és éppen ennek a helyi sajátosságnak („lokali-
tásnak”) van információértéke mások számára. 

Politika és pszichológia bonyolult viszonyának kérdése szorosan kapcsolódik a demokratikus társa-
dalmi viszonyokhoz, illetve azokhoz a pszichológiai természetű problémáknak a vizsgálatához, amelyek 
politikai szempontból lehet, hogy egyértelműek, „támadhatatlanok”, pszichológiai szempontból azonban 
korántsem magától értetődő jelenségek és még kevésbé tekinthetők problémátlannak. Mindenképpen 
az „igazi” politikusnak, akárcsak a „tudós elmének”, ki kell tennie magát a minél szélesebb közvélemény 
intenzív kritikájának.
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PSYCHOLOGY AND POLITICS – POLITICAL PSYCHOLOGY
Sándor Hódi 

It is well-known that during its short, but agitated history, psychology was forbidden 
in a number of places for shorter-longer periods from “state politics interest”, psychologist 
training was placed between severe political bounds, but even where more open atmosphere 
was predominant there are and there were such psychological topics the research of which 
is extremely hazardous.

The historical, social and political “waves” become gradually exposed in the history 
of the psychology itself, in which the precipitations of different ideologies, philosophical 
tendencies, and society cognitions keep alternating each other. What complicates the situation 
is that the psychology is a multiply interdisciplinary science, which stands in the crossing 
point of different disciplines, consequently the set of knowledge get close to each other, 
produced in the course of research work mostly based on different scientific methodologies, 
and accepted by different scientific communities. Up to the present day it has failed to 
integrate this knowledge into a monolithic theory (into a system). It is further trouble that 
in psychology itself – as inside the cognitive activity – thorough dividing can be experienced, 
behind which there are not only dissimilar interests, but each one grasps another matter, 
highlights something else from the man’s experience, his natural and social embedment, 
psyche, consciousness, behaviour world, from the complexity of the human existence.
Keywords: psychology, psychologist training, politics, psyche, interests, methodology
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A környezet minőségének megtartása és javítása érdekében különösen fontosak az olyan 
tanulási mechanizmusok fejlesztése, amelyek segítenek a diákoknak megérteni a természeti 
környezet és az emberi tevékenységek közötti összefüggéseket, s azt, hogy a problémákat 
hogyan lehet megoldani.

A környezeti nevelés alapvetően nem ismeretek átadása, hanem beállítódások, attitű-
dök, érzelmi viszonyulások alakítása. A cselekedetek irányítása attitűdök révén történik. A 
környezeti nevelést úgy is értelmezhetjük, mint a viselkedés megváltozásával összefüggő 
készségek és értékek fejlesztését, amelyek szerves részét alkotják az ökológiai műveltségnek. 

Az attitűdök mérése közvetlen megkérdezéssel vagy megfigyeléssel történik, mely-
nek során megfigyelik az emberek viselkedését, vagy használhatnak indirekt módszert is 
(megkérdezik őket körülményeikről, vagyis értékelik fiziológiai válaszaikat). Egy személy 
verbális beszámolója az attitűdjeiről azonban igen gyenge korrelációt mutat az attitűdtárgy-
gyal kapcsolatos valóságos viselkedésével. Az attitűd közvetlenül tehát nem mérhető, csak 
az attitűd megnyilvánulásai, azok azonban közvetlenül és közvetetten is mérhetőek. 

Munkámban a Varga Attila által 2004-ben adaptált CHEAKS (Children’s Environmental 
Attitude and Knowledge Scale, vagyis Gyermek Környezeti Attitűd- és Tudásskála) kérdőív 
attitűdmérő részét mutatom be.

A vizsgálati eszközt egy 2013-ban elvégzett felmérés során alkalmaztuk, melynek célja 
a szabadkai alsó tagozatos tanulók környezeti attitűdjének vizsgálata volt.
Kulcsszavak: környezeti nevelés, attitűd, attitűdmérés, CHEAKS, faktorok.

n

Környezeti nevelés a környezettudatos magatartás kialakításának szolgálatában
A környezeti nevelés alapvető célkitűzése, hogy a társadalom és a természet fenntarthatósága céljából 

kialakítsa az emberek környezettudatos magatartását. Ez a korábbiaktól eltérő viszonyulásokat, irányult-
ságot igényel. Más és új értékrend elfogadását, olyan cselekvési és döntési képességeket, amelyek az embe-
rek életvitelének tudatos megváltoztatását eredményezi (MOLNÁR 2009). A környezettudatosságot olyan 
magatartásformaként lehet definiálni, amely az egyén vagy a szervezet felelős és aktív szerepvállalásán 
alapul a környezeti problémák megoldásával kapcsolatosan (bERÉNYI 2009). Ez az állandó odafigyelés, 
tudatosság elsősorban attitűdök és érzelmi viszonyulások bázisán nyugszik (MIKHÁZI 2006).

Az attitűd fogalma
ATKINSON (2003) az attitűdöket olyan személyiségjellemzőkként írja le, amelyek meghatározzák, 

hogy a bennünket körülvevő világ különféle dolgaira kedvezően vagy elutasítóan, ellenségesen reagá-
lunk-e? Az attitűdök mindig konkrétan egyetlen személyre, dologra, eseményre irányulnak. A személyi-
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ség attitűdrendszere a viselkedést befolyásolja, így az attitűdök a magatartás előrejelzőiként határozhatók 
meg (MOLNÁR 2009). 

Az emberek azért alakítanak ki attitűdöket, mert ezek hasznosak a társas környezet kiismerésére, 
megismerésére és a másokkal fenntartott kapcsolatok kifejezésére is nagy hatással vannak (KATZ 1979). 

A környezeti attitűd azt jelöli, ahogy az ember az őt körülvevő környezethez viszonyul (SMIT 2009). 
Ez lehet pozitív vagy éppen negatív irányultságú. Az előbbi törődést, felelősségvállalást, odafigyelést jelent 
a környezetre, a negatív környezeti hatások minimalizálására törekszik. A negatív attitűd pedig egyfajta 
nemtörődömséget, az értékmegőrző cselekedetek hiányát jelenti (HAVAS és VARGA 1998).

Az attitűdöket a tárgyukkal kapcsolatos ismeretek, érzelmi viszonyulások és viselkedések (viselke-
dési szándékok) építik fel, három komponens mentén: kognitív (ismereti), affektív (érzelmi) és konatív 
(viselkedési) összetevők (MARLOWE és WOODROW 1996; KAISER, WÖLFING és FUHRER 1999; 
FLAMM 2009). 

1. ábra. Az attitűd kognitív, afektív és viselkedésbeli összetevői 
(ROSENBERG és HOVLAND 1960 alapján, idézi FLETCHER, HAYNES és MILLER 2005)

A legtöbb attitűd tanult. Amikor az ember megismer egy attitűdtárgyat, felépíti a tárgy kognitív 
reprezentációját. Ez a reprezentáció a tárggyal kapcsolatos valamennyi kognitív, affektív és viselkedéses 
információt tartalmazza. Az attitűd kialakulásakor a kialakult attitűd szorosan hozzákapcsolódik az egyén 
tárggyal kapcsolatos (addigi, meglévő) tudásához, ismereteihez (MOLNÁR, 2009). A kognitív információ 
az attitűd tárgyával kapcsolatos tények és hiedelmek rendszere, mindaz, amit egy attitűdtárggyal kapcso-
latban tudunk, vagy tudni vélünk (MEZő 2008). 

A kognitív komponensre irányul az attitűd megváltoztatásának egyik stratégiája az úgynevezett nézet-
orientált megközelítés (bANDURA 1979). Ennek lényege, hogy az attitűd tárgyról szóló új vagy ismételt 
információk adásával változtatható meg egy attitűd. 

Az attitűd affektív összetevője a személynek az attitűdtárgyra irányuló kedvező vagy kedvezőtlen 
érzéseivel foglalkozik. A konatív komponens a személy attitűdtárgyra vonatkozó viselkedési tendenciáival 
kapcsolatos, az attitűdtárggyal kapcsolatos múlt-, jelen- és jövőbeli viselkedéses szándékok, megnyilvá-
nulások alkotják (SMITH és MACKIE 2004).
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Környezeti nevelés, attitűdváltozás
A környezeti nevelés alapvetően nem ismeretek átadása, hanem beállítódások, attitűdök, érzelmi 

viszonyulások alakítása (LEHOCZKY 1998). Az attitűdváltoztatás érzelemorientált megközelítése során 
az attitűdtárggyal kapcsolatos emocionális változásokat legtöbbször klasszikus kondicionálással valósítják 
meg (bANDURA, 1979). Nem beszélhetünk egyértelmű megfelelésről az attitűd és a viselkedés fogalmát 
elemezve (JOHNSON és MANOLI 2011), azonban megállapíthatjuk, hogy a viselkedés és az attitűdök 
közötti kapcsolat meghatározó, két fontos ok miatt. Egyrészt bizonyos körülmények között a cselekedete-
ink megváltoztathatják az attitűdjeinket. Második ok, hogy az attitűdök és a viselkedés jósolható kapcso-
latban állnak egymással, az attitűdök befolyásolják a cselekvést (MOLNÁR 2009).

A környezeti nevelés során magas szintű készségek – kritikai gondolkodás, kreatív gondolkodás, 
integrálókészség és problémamegoldás – fejlesztése valósulhat meg, mivel valós problémákat vet fel, amelye-
ket 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 környezet minőségének megtartása és javítása érdekében különösen fontosnak olyan tanulási 
mechanizmusok fejlesztése, amelyek segítenek a diákoknak megérteni a természeti környezet és az embe-
ri – gazdasági, társadalmi és politikai – tevékenységek közötti összefüggéseket, s azt, hogy a problémákat 
hogyan lehet megoldani. Ebben az értelemben a környezeti nevelés kapcsolatrendszert biztosít a magas 
szintű gondolkodási és tanulási készségek fejlesztéséhez (FOUNTIN, KOPPEN és LEEMANS, 2011). 

 
A környezeti attitűd mérésének nehézségei
 A környezeti nevelésnek nagy problémája, hogy egyedül a tények ismerete és az attitűd nem jó előre-

jelzője a környezettudatos viselkedésnek, és nem változtatja meg az emberek természethez fűződő viszo-
nyát. Az attitűd maga is egy érzékeny és változó okozat, egy következmény, ami nem önmagában létező 
entitás. így a viselkedésre csak indirekten hat. A személyiség komplex működésének következményeként 
sajátosan dolgozza föl a környezetből kapott információkat a szintén sajátos kognitív eszközeivel. így sem 
a kutatásban, sem a nevelésben nem az attitűd, mint következmény vizsgálata és formálása a cél, hanem 
az attitűd közvetlen meghatározói (VARGA 2004).

Az attitűdök mérése közvetlen megkérdezéssel vagy megfigyeléssel történik, melynek során megfi-
gyelik az emberek viselkedését, vagy használhatnak indirekt módszert is (megkérdezik őket körülménye-
ikről, vagyis értékelik fiziológiai válaszaikat). Egy személy verbális beszámolója az attitűdjeiről azonban 
igen gyenge korrelációt mutat az attitűdtárggyal kapcsolatos valóságos viselkedésével (MEZő 2008). Az 
attitűd közvetlenül tehát nem mérhető, csak az attitűd megnyilvánulásai, azok azonban közvetlenül és 
közvetetten is mérhetőek (MOLNÁR 2009). 

A környezeti attitűd mérésének egyik lehetséges eszköze: a CHEAKS kérdőív
A CHEAKS skála (Children’s Environmental Attitude and Knowledge Scale: Gyermek Környezeti Atti-

tűd és Tudás Skála) a VARGA (2004) által magyar nyelvre adaptált környezeti attitűdskálán alapul. Az 
ötfokú Likert-skála attitűdmérő szakasza a következő részekből tevődik össze:

1. háttéradatok (kor, szülők iskolai végzettsége, tanulmányi eredmény, szociális háttér);
2. negyvennyolc tételes, ötfokú Likert-skála:

– 24 tétel a diákok környezeti attitűdjével kapcsolatban (általános kérdések, állatok, növények, 
víz, energia, hulladék) (négyből kettő a tanulónak a témakörrel kapcsolatos érzelmeit, kettő 
pedig a viselkedéses viszonyulását vizsgálja);
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– 15 tétel: a környezetet veszélyeztető tényezők vizsgálata;
– 5 kérdés: a környezetszennyezés okai;
– 4 kérdés: a tanulók környezeti tudatosságát befolyásoló tényezők.

3. nyílt végű kérdés: saját lehetőségek a környezetszennyezés csökkentésére.

1. táblázat. A környezeti attitűdöt mérő tételek besorolása a CHEAKS kérdőíven

Az attitűdkérdésekre kapott válaszok elemzése
 Az ötfokú Likert-skála értékei a következők: 1: Teljes mértékben hamis 2: Többnyire hamis 3: Nem 

tudom 4: Többnyire igaz 5: Teljes mértékben igaz. Minden tétel esetében a leginkább környezetbarát válasz 
5 pontot ér, a legkevésbé környezetbarát válasz 1 pontot. 

A Likert-skála a komplex statisztikai eljárások adta lehetőségek kihasználása céljából ebben az esetben 
intervallumskálaként kezelendő (VARGA 2004). Ennek megfelelően négy, egy témakörhöz tartozó pont-
szám összeadásával kapjuk az adott témakör attitűdpontszámát, témakörönként minimum 4, maximum 
20 pontot. Ennek megfelelően a 12-es pontérték semleges környezeti attitűdöt jelöl, az efölötti pontérték 
pozitív környezeti attitűdöt (a környezetre való odafigyelés, környezettudatos magatartás), a 12 pont alatti 
érték pedig negatív környezeti attitűdöt (nemtörődömség, környezetre ártalmas magatartás). 

Az érzelem és viselkedés skála egyaránt 12 tételt tartalmaz, így a semleges attitűdöt jelentő érték 36 
pont, az e fölötti értékek pozitív, az ez alattiak negatív környezeti attitűdöket jelölnek.

Az összes attitűdtétel pontszámának összeadásával kapjuk a teljes attitűdskálát. Itt 24 és 120 pont 
között van az elérhető lehetséges pontszám, vagyis 72 pont jelenti a semleges környezeti attitűdöt.

Viselkedés Érzelem

Általános 
Figyelem a 
környezetvédelemmel 
kapcsolatos híreket. 

Nem szoktam 
környezetvédelmi 
tanácsokat kérni 
másoktól. 

becsülöm azokat, 
akik saját pénzüket 
áldozzák a környezet 
védelmére. 

Aggódom, hogy 
az emberek nem 
vigyáznak eléggé a 
környezetükre. 

Állat 
Ellenzem az állati 
szőrből készült bunda 
használatát. 

Szoktam télen etetni 
a madarakat. 

Jó, ha egy kozmetikai 
szert állatokon 
próbálnak ki. 

Elszomorít, 
hogy az építkezések 
csökkentik az állatok 
élőhelyét. 

Növény 
Amikor egy erdőben 
járok, megfigyelem 
a növényeket. 

bárhol kirándulok, 
gyakran viszek haza 
virágot. 

Nagyon szeretek 
erdőben sétálni. 

Szerintem 
gyönyörűek a levelek 
színei ősszel. 

Víz 
Fogmosás közben 
általában elzárom 
a csapot. 

Ha feleslegesen folyik 
a víz, elzárom a 
vízcsapot. 

Nem aggódom amiatt, 
hogy elfogy a tiszta víz. 

Idegesít, ha azt látom, 
hogy az emberek 
pazarolják a vizet. 

Hulladék 

Megkértem 
családtagjaimat, hogy 
eldobható palackot 
vásároljanak. 

A háziszemét 
valamely részét 
elkülönítve gyűjtöm. 

Örülök, amikor látom, 
hogy az emberek 
újrahasznosítanak.

bosszant, hogy az 
emberek kidobnak 
újrahasznosítható 
dolgokat. 

Energia 

Nyitva hagyom 
a hűtőszekrény ajtaját, 
amíg eldöntöm, 
mit veszek ki belőle. 

Otthon leoltom 
a lámpákat, 
ha kevesebb fény is 
elég. 

Feldob, ha az emberek 
energiát próbálnak 
megtakarítani. 

Zavar, hogy mennyi 
energiát pocsékolnak 
el feleslegesen. 
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Alsó tagozatos gyerekek környezeti attitűdjének mérése
A kutatás alapját egy kéthetes, intenzív környezeti nevelési program hatásainak vizsgálata képezi. A 

felmérés alsó tagozatos diákok (N=216) körében történt, a CHEAKS-kérdőív segítségével. 
Tanulmányunkban a faktoranalízis során kimutatott kérdéscsoportokat hasonlítjuk össze a kérdőív-

ben eredetileg meghatározott, környezeti attitűdöt mérő skálákkal.
Az SPSS programmal elvégzett faktoranalízis eredményeként 7 faktor jött létre. Az egyes faktorok 

nem adják ki pontosan a kérdőív vonatkozó alskáláit, ugyanakkor a kapott kérdéscsoportok elemei között 
összefüggések figyelhetőek meg.

2. táblázat. A létrejött faktorok, és az egyes kérdésekhez tartozó faktorsúlyok értéke

1 2 3 4 5 6 7

Amikor egy erdőben járok, megfigyelem a növényeket. ,735

Feldob, ha az emberek energiát próbálnak megtakarítani. ,656  

Szerintem gyönyörűek a falevelek színei ősszel. ,652

becsülöm azokat, akik saját pénzüket áldozzák a környezet 
védelmére. ,646

Nagyon szeretek erdőben sétálni. ,584

Elszomorít, hogy az építkezések csökkentik az állatok élőhelyét. ,474

Idegesít, ha azt látom, hogy az emberek pazarolják a vizet. ,702

Aggódom amiatt, hogy az emberek nem vigyáznak eléggé a 
környezetükre. ,689

Zavar, hogy mennyi energiát pocsékolnak el feleslegesen. ,643

Ha feleslegesen folyik a víz, elzárom a vízcsapot. ,568

Fogmosás közben általában elzárom a csapot. ,540

bárhol kirándulok, gyakran viszek haza virágot. ,479

Figyelem a környezetvédelemmel kapcsolatos híreket. ,635

Nyitva hagyom a hűtőszekrény ajtaját, amíg eldöntöm, mit veszek 
ki belőle. ,611

Szoktam télen etetni a madarakat. ,513

A házi szemét egy részét elkülönítve gyűjtöm. ,510

Jó, ha egy kozmetikai készítményt élő állatokon próbálnak ki. ,732

Megkértem családtagjaimat, hogy csak eldobható palackot 
vásároljanak. ,568

Örülök, amikor azt látom, hogy az emberek újrahasznosítanak. ,515

Ellenzem az állati szőrből készült bunda használatát. ,779

bosszant, hogy az emberek kidobnak újrahasznosítható dolgokat. ,505

Nem aggódom amiatt, hogy elfogy a tiszta víz. ,753

Otthon leoltom a lámpákat, ha kevesebb fény is elég. ,636

Nem szoktam környezetvédelmi tanácsokat kérni másoktól. ,781
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Az 1. faktor a következő kérdéseket foglalja magába:
1. Amikor egy erdőben járok, megfigyelem a növényeket. (V1)
2. Szerintem gyönyörűek a levelek színei ősszel. (É2)
3. Nagyon szeretek erdőben sétálni. (É)
4. Feldob, ha az emberek energiát próbálnak megtakarítani. (É)
5. Becsülöm azokat akik saját pénzüket áldozzák a környezet védelmére. (É)

Az első három kérdés az eredeti, növények alskálához tartozik. A negyedik, növényekre vonatkozó 
kérdés egy fordított tétel volt, mely így hangzik: Bárhol kirádulok, gyakran viszek haza virágot. Ez a kérdés 
a faktor által vizsgált tulajdonságokat ellentétesen vizsgálja, ezzel magyarázható, hogy kimaradt ebből a 
kérdéscsoportból.

Az öt kérdés közül a 2.-5. kérdések az érzelem alskálához tartoznak, egyedül az első kérdés része az 
eredeti viselkedés alskálának. Ugyanakkor ez a kérdés a növények témája kapcsán illeszkedik a faktorba. 
Ennek alapján elmondhatjuk, hogy az 1. faktor a CHEAKS-skála alapján összetartozó kérdéseket tartal-
maz, így a kapott eredmények is megfelelően értékelhetőek.

A 2. faktor kérdései: 
1. Ha feleslegesen folyik a víz, elzárom a vízcsapot. (V)
2. Fogmosás közben általában elzárom a csapot. (V)
3. Idegesít, azt látnom, hogy az emberek pazarolják a vizet. (É)
4. Aggódom, hogy az emberek nem vigyáznak eléggé a környezetükre. (É)
5. Zavar, hogy mennyi energiát pocsékolnak el feleslegesen. (É)
6. Elszomorít, hogy az építkezések csökkentik az állatok élőhelyét. (É)
7. Bárhol kirándulok, gyakran viszek haza virágot. (V)

Ez a faktor tartalmazza a legtöbb kérdést. Az első három kérdés a víz alskálából származik. A hiány-
zó negyedik kérdés itt is egy fordított tétel lenne, így érthetően kimarad a csoportból. A 3–6. kérdés a 
viselkedés alskála részét képezi, így illeszkedik az eredeti skálához. Egyedül a 7. kérdés ‒ mely eredetileg 
negatív tétel, és viselkedést jelöl ‒ nem illeszkedik a CHEAKS-skála által megadott mintába.

A 3. faktorhoz tartozó kérdések a következők:
1. Figyelem a környezetvédelemmel kapcsolatos híreket. (V)
2. Szoktam télen etetni a madarakat. (V)
3. A háziszemét valamely részét elkülönítve gyűjtöm. (V)
4. Nyitva hagyom a hűtőszekrény ajtaját, amíg eldöntöm, mit veszek ki belőle. (V)

Az ebbe a faktorba sorolható négy kérdés mindegyike tartalmilag más-más témákat jelölő alskálákhoz 
tartozik, ugyanakkor minden kérdés viselkedést jelöl a CHEAKS-skálán.

A 4. faktorba a következő tételek sorolhatók:
1. Megkértem családtagjaimat, hogy eldobható palackot vásároljanak. (V)
2. Jó, ha egy kozmetikai szert állatokon próbálnak ki. (É)
3. Örülök, amikor látom, hogy az emberek újrahasznosítanak. (É)

1 V = viselkedés
2 É = érzelem

M a j o r  L e n k e



TUDÁS ÉS RÉGIÓ

137

Itt az 1. és a 3. kérdés a hulladék alskála részét képezi. Ehhez a skálához még egy olyan kérdés tartozik, 
mely nem fordított tételként szerepel: Bosszant, hogy az emberek kidobnak újrahasznosítható dolgokat. A 
kérdés a faktoranalízis során két faktorban is megjelenik, itt, a 4. faktorban 0,44-es a korreláció mérté-
ke, míg a következő, 5-ös faktorban 0,46-os ez az érték. Ez azt jelenti, hogy az 5. faktorba ugyan jobban 
illeszkedik a kérdés bizonyos mértékben, de ez a két érték közötti minimális eltérés azt mutatja, hogy az 
eredeti, hulladék alskálához tartozó kérdések erősen kapcsolódnak egymáshoz.

A három kérdésből kettő az eredeti érzelem, egy pedig a vislekedés alskála része, így ezek az alskálák 
és a létrejött faktor nem illeszthetőek egymáshoz.

A következő, 5. és 6. faktorba tartozó kérdések semmilyen szempontból nem kapcsolódnak a CHEAKS-
skála alcsoportjaihoz. Az egyes kérdések közötti összefüggéseket így más szempontok alapján kell megvizs-
gálni a további elemzések során. 

5. faktor:
1. Ellenzem az állati szőrből készült bunda használatát. (V)
2. Bosszant, hogy az emberek kidobnak újrahasznosítható dolgokat. (É)

6. faktor:
1. Otthon leoltom a lámpákat, ha kevesebb fény is elég. (V)
2. Nem aggódom amiatt, hogy elfogy a tiszta víz. (É)

Az utolsó, 7. faktor egyetlen kérdést tartalmaz: 
1. Nem szoktam környezetvédelmi tanácsokat kérni másoktól. (V)

A faktorelemzés alapján tehát megállapítható, hogy a kérdés nem illeszkedik a kérdőívhez. Valószí-
nűleg a megfogalmazás miatt nehezen volt értelmezhető a gyerekek számára.

Összegzés
A környezeti attitűd mérését szolgáló CHEAKS-kérdőív alskáláinak ellenőrzése érdekében elvég-

zett faktoranalízis során az állítások hét faktorba rendeződtek. Az analízis eredményeként kapott Kaiser-
Meyer-Olkin-mutató értéke 0,77 (p=0,001), ami elfogadhatóan magas értéket jelent, vagyis hangsúlyos 
a változók jelenléte a faktorok között. Minden vizsgált kérdés faktorsúlya 0,3 feletti, a megmagyarázott 
variancia 54,07%. Az eredeti nyolc alskálából (általános, állatok, növények, víz, hulladék, energia, viselke-
dés, érzelem) négy skálát (növények, víz, érzelem, viselkedés) teljes egészében, a hulladék alskálát pedig 
részben lefedik a létrejövő faktorok.

A 24 kérdés közül egyetlen olyan kérdést találtunk, amely nem illeszkedett megfelelően a kérdőívbe. 
Ez az általános, vislekedésre vonatkozó kérdés vélhetően a megfogalmazása miatt volt értelmezhetetlen a 
válaszadók számára. A kérdés elhagyásával a KMO-index értéke 0,83-ra emelkedett (p=0,001). 

Tekintettel arra, hogy a CHEAKS-kérdőív nemzetközileg bemért, magyar nyelvre hivatalosan is 
adaptált kérdőív, felmérésünk során továbbra is az eredeti szerkezetet alkalmazzuk az adatok összeha-
sonlíthatósága kedvéért. 
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n

MEASURING THE ENVIRONMENTAL ATTITUDES OF CHILDREN 
WITH THE CHILDREN’S ENVIRONMENTAL 

ATTITUDES & SOCIAL KNOWLEDGE SCALE (CHEAKS)
Lenke Major

 On behalf of the preservation and protection of our environment it is crucial to develop 
the learning mechanisms of pupils in order to ensure greater understanding of the relationship 
between the natural environment and human actions with the purpose of environmental 
problem resolution.
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Environmental education does not necessarily focus on knowledge transfer, but the 
transmission of attitudes, beliefs and emotional approaches. It is the attitudes that direct 
our actions, thus one can interpret environmental education as the development of skills 
and values related to the alteration of behavior that is an important element of ecological 
intelligence. 

Attitude measurement is usually conducted through direct questioning or observation 
during which the actions of people are observed or indirect methods can also be applied. 
The verbal report of a person regarding their attitudes, however, shows weak correlation 
with the actual behavior towards the subject of that particular attitude, i.e. attitudes cannot 
be directly measured, only the manifestation of the attitude which can be measured directly 
and indirectly. 

The present study introduces the attitude measuring CHEAKS questionnaire adapted 
by Attila Varga in 2004. 

The CHEAKS was applied in the research of lower grade primary school pupils’ 
measurement of attitude towards the environment in Subotica in 2013. 
Keywords: environmental education, attitude, attitude measurement, CHEAKS, factors
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A TANULÓK INTERNETHASZNÁLATI SZOKÁSAI 
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n
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n

Tudatos és biztonságos internetezés. Ez az, amire akarva-akaratlanul, de bizonyos mérték-
ben mindannyian törekszünk. Tudjuk-e, hogy valójában mit is jelent ez a két fogalom? A 
kérdés hallatán többen a vírusirtók fontosságára, vagy a Facebook nullákkal és egyesekkel 
kirakott kacskaringós sikátoraiban ránk leselkedő veszélyekre hívnák fel a figyelmünket. 
Természetesen a valóság ettől azért jóval többet takar.

Gyakorló pedagógusként igyekszünk mindent megtenni azért, hogy diákjaink a játék 
és a szórakozás mellett ne csak szemlélői, hanem résztvevői is legyenek a digitális világnak, 
minél rutinosabban mozogjanak benne, és az ott töltött idő legnagyobb hányadát hatéko-
nyan használják föl. Evidens, hogy a veszély és a vele járó kockázat jelen van mindennap-
jaink internethasználatában, és ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Meglátásaink szerint 
mindazonáltal sajnos, iskolán belül és kívül is igen kevés szó esik arról, hogy ezt a hatékony 
időtöltést hogyan lehetne biztonságosabbá és tudatosabbá formálni. Hogyan válhatunk 
tudatos internet-felhasználókká? Ez a kérdés nem új keletű, de a példátlanul felgyorsult, 
már-már követhetetlen információcserének köszönve – legyen az az információ valós vagy 
akár hamis – napról napra aktuálisabb. A nyugati társadalom már hosszú évek óta komolyan 
foglakozik vele. Jó példa erre az Eu Kids Online projekt, amelynek keretein belül az utób-
bi évtizedben közel 25 országban végeztek az adott témakört felölelő széleskörű kutatást.

Munkánkban a fent említett Eu Kids Online és a Net Children Go Mobile kutatások 
eredményeit és kérdőíveit alapul véve, arra kerestük a választ, hogy nálunk, a vajdasági 
magyar közösségben vajon létezik-e a nyugati társadalmakhoz hasonló tudatosan internetező 
réteg, és ha igen, akkor milyen mértékben ismeri fel a fennálló kockázatokat és veszélyeket. 
Kutatásunk eredményeként, ha nem is teljes, de legalább hozzávetőleges képet kaphattunk 
a diákok, szüleik és a tanáraik témát érintő hozzáállásáról.
Kulcsszavak: internethasználat, középiskola, Eu Kids Online, Net Children Go Mobile, Vajdaság.

n

A probléma körülhatárolása, a hipotézisek megfogalmazása
Vizsgálatunk során a következő kérdésekre szeretnék választ kapni a kutatás alanyaival kapcsolatban:
n Milyen a korosztálybeli megoszlás a számítógép illetve a hordozható okos eszközök használatában?
n Magasabb-e a fiatalabb korosztály jelenléte az Interneten, mint az idősebbeké?
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•	 Mennyi	időt	töltenek	ott?
•	 Hogyan	oszlik	ez	meg	a	szerepkörtől,	iskolai	végzettségtől	függően?

n Elterjedtebb-e a közösségi oldalak használata a fiatalabbak körében?
•	 Mennyi	időt	töltenek	ott?
•	 Kapcsolatban	áll-e	ez	az	általuk	betöltött	szerepkörrel	és	iskolai	végzettségükkel?

n Mennyire függnek az Internettől és a közösségi oldalaktól?
n Negatívan hat-e személyes kapcsolataikra az Internet?
n Mekkora arányban használják a családjukkal, ismerőseikkel folytatott kommunikációra számí-

tógépüket, okos eszközeiket?
n Mennyire törődnek a különböző korosztályok a közösségi oldalakon feltüntetett személyes adata-

ik biztonságával?
•	 Kikkel	osztják	meg	személyes	adataikat,	posztjaikat?	(és	ez?)

n Különbséget tudnak-e tenni az Interneten olvasott valós és valótlan információ között?
•	 Tisztában	vannak-e	egyáltalán	azzal,	hogy	az	ott	található	tartalmak	egy	része	nem	igaz?

 Hipotézisek
n A fiatalok nagyobb része rendelkezik internetképes eszközzel, mint az idősebbek.
n A fiatalabb korosztály gyakrabban és rutinosabban használja az Internetet és a közösségi olda-

lakat, mint az idősebb korosztály.
n Az idősebb generáció magasabb iskolai végzettséggel rendelkező tagjai jobban odafigyelnek az 

online-biztonságra.
n Az idősebb generáció kevésbé jártas az online-biztonság területén, mint a fiatalabb.
n A szülők nem foglalkoznak gyermekeik online tevékenységeivel.
n A tanárok csak nagyon ritkán beszélgetnek diákjaikkal azok online szokásairól, biztonságáról.

Módszerek, mintavétel
A felmérést vajdasági általános és középiskolások, azok szülei valamint általános és középiskolai 

tanárok körében végeztük el webes felületen elhelyezett kérdőív segítségével, amelyet 223 diák, 30 szülő 
és 40 tanár töltött ki.

A felmérés eredménye
Első lépésben megvizsgáltuk a tanulók, szülők és tanárok korosztálybeli eloszlását. Az eredményt az 

1. táblázat tartalmazza.
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1. táblázat

Láthatjuk, hogy a kérdőívet legnagyobb arányban a 13–14 éves (27%) és a 16–18 éves (27%) korosztály 
töltötte ki. Ha az eredményt korosztály alapján szétbontjuk diák és felnőtt kategóriákra, a 2. táblázatban 
bemutatott eredményeket kapjuk.

2. táblázat

Melyik korosztályba tartozik?

Korosztály Tanár Szülő Diák Összesen %

0–8 0 0 1 1 0.34

9–10 0 0 2 2 0.68

11–12 0 0 24 24 8.19

13–14 0 0 79 79 26.96

15–16 0 0 38 38 12.97

16–18 0 0 79 79 26.96

18–25 1 1 0 2 0.68

26–30 8 1 0 9 3.07

31–35 10 5 0 15 5.12

36–40 5 3 0 8 2.73

41–45 8 13 0 21 7.17

45–80 8 7 0 15 5.12

Összesen: 291 100

Diák

Korosztály Összesen %

0–8 1 0.44843

9–10 2 0.896861

11–12 24 10.76233

13–14 79 35.42601

15–16 38 17.04036

16–18 79 35.42601

Összesen: 223 100

Felnőtt:

Korosztály Összesen %

18–25 2 2.857143

26–30 9 12.85714

31–35 15 21.42857

36–40 8 11.42857

41–45 21 30

45–80 15 21.42857

Összesen: 68 100
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Megállapíthatjuk, hogy a felnőtt csoportban legkevesebben a 18–25 éves korosztályból (2.9%) vettek 
részt a felmérésben, legtöbben pedig a 41–45 éves korosztályból (30%).

Első hipotézisünkben feltételeztük, hogy a fiatalok nagyobb része rendelkezik okos eszközzel, mint 
az idősebbek. A kérdőívből kapott válaszok alapján a 3. táblázatot kaptuk eredményül.

3. táblázat. Internetképes eszközök alkalmazása szerepkörre lebontva

Tanár Igen Közösen használjuk Nem
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18-25 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
26-30 5 6 5 1 0 0 0 0 3 2 3 7
31-35 7 5 5 4 2 1 0 1 1 4 5 5
36-40 3 4 5 1 1 0 0 1 1 1 0 3
41-45 8 6 7 5 0 0 0 0 0 2 1 3
45-80 6 3 4 3 2 2 0 1 0 3 4 4

∑ 29 25 27 14 5 3 0 3 6 12 13 23
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18-25 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0
26-30 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1
31-35 3 1 2 2 1 0 0 1 1 4 3 2
36-40 2 2 2 0 0 1 0 0 1 0 1 3
41-45 6 8 8 4 1 1 0 2 6 4 5 7
45-80 2 1 4 0 3 0 0 0 2 6 3 7

∑ 13 12 18 6 6 3 0 4 11 15 12 20
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0-8 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9-10 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2

11-12 12 4 18 9 9 6 0 3 3 14 6 12
13-14 38 24 65 33 32 12 0 6 9 43 14 40
15-16 17 19 30 13 13 6 0 1 8 13 8 24
16-18 36 49 69 12 17 5 0 6 26 25 10 61

∑ 106 98 184 68 71 29 0 16 46 96 39 139
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Amennyiben a tanárokat és a szülőket összevonjuk egy közös, felnőtt csoporttá, összehasonlíthatjuk 
a diákokat és a felnőtt generációt (4. és 5. táblázat).

4. táblázat. Internetképes eszközök alkalmazása a felnőttek körében

5. táblázat. Internet-képes eszközök alkalmazása a diákok körében

Felnőtt Igen Közösen használjuk Nem

Ko
ro

sz
tá

ly

A
sz

ta
li 

sz
ám

ító
gé

p

La
pt

op

O
ko

ste
le

fo
n

Ta
bl

et

A
sz

ta
li 

sz
ám

ító
gé

p

La
pt

op

O
ko

ste
le

fo
n

Ta
bl

et

A
sz

ta
li 

sz
ám

ító
gé

p

La
pt

op

O
ko

ste
le

fo
n

Ta
bl

et

18-25 0 1 2 0 1 1 0 1 1 0 0 1

26-30 5 6 6 1 0 0 0 0 4 3 3 8

31-35 10 6 7 6 3 1 0 2 2 8 8 7

36-40 5 6 7 1 1 1 0 1 2 1 1 6

41-45 14 14 15 9 1 1 0 2 6 6 6 10

45-80 8 4 8 3 5 2 0 1 2 9 7 11

∑ 42 37 45 20 11 6 0 7 17 27 25 43

% 60 52.86 64.29 28.57 15.71 8.57 0 10 24.29 38.57 35.71 61.43
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0-8 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

9-10 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2

11-12 12 4 18 9 9 6 0 3 3 14 6 12

13-14 38 24 65 33 32 12 0 6 9 43 14 40

15-16 17 19 30 13 13 6 0 1 8 13 8 24

16-18 36 49 69 12 17 5 0 6 26 25 10 61

∑ 106 98 184 68 71 29 0 16 46 96 39 139

% 47.53 43.95 82.51 30.49 31.84 13.00 0 7.17 20.63 43.05 17.49 62.33
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6. táblázat. Internetképes eszközök alkalmazása a felnőttek körében (százalékos kimutatás)

7. táblázat. Internetképes eszközök alkalmazása a diákok körében (százalékos kimutatás)

A 4. és 5. táblázatot összehasonlítva, megállapíthatjuk, hogy a diákok 47,53%-a rendelkezik saját 
asztali számítógéppel, ezzel ellentétben a felnőtteknél ez az arány 60%. A diákok 43,95%-a birtokol saját 
laptopot, míg a felnőttek 52,86%-a. Okostelefonnal a diákok 82,51%-a rendelkezik, a felnőtteknek ellen-
ben 64,29%-a. A diákok 30,49%-ának van saját tablet számítógépe, a felnőtteknek 28,57%-a használja 
ugyanezt az eszközzel.

A fenti két táblázat alapján láthatjuk, hogy a diákok 31,81%-a használja valakivel közösen az aszta-
li számítógépet, a felnőtteknél ez az arány 15,71%. A diákok 13%-a használ valakivel közösen laptopot, 
míg a felnőttek 8,57%-a. Okostelefont egyik korcsoport sem használ közösen. A diákok 7,17%-a használ 
tabletet közösen, a felnőtteknek 10%-a.

A megkérdezett diákoknak összesen 456 internetképes eszközük van, míg a felnőtteknek 144. Ebből 
az adatból megállapíthatjuk, hogy az egy főre jutó internetképes eszközök száma a diákoknál 2,04, a felnőt-
teknél pedig 2,06. Ez gyakorlatilag nem jelent különbséget a két korosztály között.

Felnőtt Igen Közösen használjuk Nem
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18-25 0.00 50.00 100.00 0.00 50.00 50.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 50.00

26-30 55.56 66.67 66.67 11.11 0.00 0.00 0.00 0.00 44.44 33.33 33.33 88.89

31-35 66.67 40.00 46.67 40.00 20.00 6.67 0.00 13.33 13.33 53.33 53.33 46.67

36-40 62.50 75.00 87.50 12.50 12.50 12.50 0.00 12.50 25.00 12.50 12.50 75.00

41-45 66.67 66.67 71.43 42.86 4.76 4.76 0.00 9.52 28.57 28.57 28.57 47.62

45-80 53.33 26.67 53.33 20.00 33.33 13.33 0.00 6.67 13.33 60.00 46.67 73.33
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0-8 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9-10 100.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 100.00

11-12 50.00 16.67 75.00 37.50 37.50 25.00 0.00 12.50 12.50 58.33 25.00 50.00

13-14 48.10 30.38 82.28 41.77 40.51 15.19 0.00 7.59 11.39 54.43 17.72 50.63

15-16 44.74 50.00 78.95 34.21 34.21 15.79 0.00 2.63 21.05 34.21 21.05 63.16

16-18 45.57 62.03 87.34 15.19 21.52 6.33 0.00 7.59 32.91 31.65 12.66 77.22
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8. táblázat. A tanárok által birtokolt internet-képes eszközök 
száma és aránya százalékban kifejezve

9. táblázat. A szülők által birtokolt internetképes eszközök 
száma és aránya százalékban kifejezve

10. táblázat. A diákok által birtokolt internetképes eszközök 
száma és aránya százalékban kifejezve

11. táblázat. Az idősebb korosztály által birtokolt internetképes eszközök 
száma és aránya százalékban kifejezve

Internet-képes eszközök száma db. %

Egyáltalán nincs 1 2.5

Egy 9 22.5

Kettő 10 25

Három 14 35

Négy 6 15

Internet-képes eszközök száma db. %

Egyáltalán nincs 7 23.33

Egy 8 26.67

Kettő 7 23.33

Három 5 16.67

Négy 3 10.00

Internet-képes eszközök száma db. %

Egyáltalán nincs 13 5.83

Egy 47 21.08

Kettő 100 44.84

Három 43 19.28

Négy 20 8.97

Internet-képes eszközök száma db. %

Egyáltalán nincs 8.00 11.43

Egy 17.00 24.29

Kettő 17.00 24.29

Három 19.00 27.14

Négy 9.00 12.86
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A 8., 9., 10., és 11. táblázat alapján elmondható, az idősebb korosztály 11,43%-a egyáltalán nem rendel-
kezik internetképes eszközzel, míg a diákoknál ez az érték csupán 5,83%. A táblázatokból továbbá az is 
kitűnik, hogy a diákok 44,84%-a két internetképes eszközzel is rendelkezik, míg ez az arány az idősebb 
korosztálynál csak 24,29%. 

Hipotézisünk, miszerint a fiatalok nagyobb része rendelkezik internetképes eszközzel, mint az időseb-
bek, igaznak bizonyult.

Második hipotézisünk szerint a fiatalabb korosztály gyakrabban és rutinosabban használja az Inter-
netet és a közösségi oldalakat, mint az idősebb korosztály.

Kérdőívvel nem lehet egyértelműen felmérni, hogy ki milyen rutinosan használja az internetképes 
eszközöket, csakis az általunk meghatározott markerek alapján következtethetünk erre.

Egyik ilyen markernek az internetezésre használt eszközök számát jelöltük ki. A 12. és 13. táblázat 
tartalmazza az ezzel kapcsolatos adatokat. Ilyen eszközként asztali számítógépet, laptopot, okostelefont 
és tabletet tudtak megjelölni, egyszerre akár többet is.

12. táblázat. Az internetezésre használt eszközök száma 
az idősebb generációnál

13. táblázat. Internetezésre használt eszközök száma a fiatalabb generációnál

A fenti marker alapján megállapítottuk, hogy a fiatalok rutinosabban interneteznek, ugyanis több 
eszközt használnak erre a célra. 

Másik markerünk napi, Interneten eltöltött idő. A 14. és 15. táblázat mutatja a korosztályonkénti 
lebontást diákokra és a felnőtt generációra.

Eszközök száma Felnőttek száma %

1 51 72.86

2 17 24.29

3 2 2.86

4 0 0.00

5 0 0.00

Eszközök száma Felnőttek száma %

1 76 34.08

2 88 39.46

3 42 18.83

4 16 7.17

5 1 0.45
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14. táblázat. A diákok egy napra eső, internetezéssel töltött ideje

15. táblázat. A szülők egy napra eső, internetezéssel töltött ideje

16. táblázat. A tanárok egy napra eső, internetezéssel töltött ideje

Diák Mennyi időt töltesz 
internetezéssel 

a (háló)szobádban?

Mennyi időt töltesz 
internetezéssel 

a (háló)szobádon kívül? 
Összesen

Korosztály

0-8 4.00 5.00 9.00

9-10 3.00 0.50 3.50

11-12 1.67 1.46 3.13

13-14 2.30 1.87 4.18

15-16 2.97 1.84 4.82

16-18 3.30 2.53 5.84

∑ 2.73 2.06 4.79

Szülő
Mennyi időt tölt internetezéssel?

Korosztály

18-25 7.00

26-30 1.00

31-35 1.00

36-40 2.67

41-45 1.92

45-80 1.86

∑ 1.80

Tanár
Mennyi időt tölt internetezéssel?

Korosztály

18-25 4.00

26-30 3.25

31-35 2.80

36-40 2.20

41-45 3.63

45-80 2.25

∑ 2.90
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17. táblázat. Az idősebb korosztály egy napra eső, internetezéssel töltött ideje 
(a szülők és a tanárok összevonva)

Az adatokat áttekintve látható, hogy a diákok jóval több időt töltenek internetezéssel naponta (4,79 
óra), mint az idősebb generáció (2,35 óra). 

Ha megfigyeljük az idősebb generációk táblázatait, azt is megállapíthatjuk, hogy közülük a legfiata-
labb csoport internetezik a legtöbbet naponta (5,5 órát átlagosan).

Ez is igazolja azt a feltevést, hogy a fiatalabb korosztály az idősebb korosztálynál gyakrabban hasz-
nálja az internetet.

Harmadik markerként az online aktivitások számát jelöltük meg. Ezt a kérdőívben megadott adatok 
alapján tudtuk kiszámítani. Az egy diákra jutó online aktivitás átlagosan 7,78. Az egy felnőttre jutó átla-
gos online aktivitás 5,23.

Ennek a markernek az elemzése azt mutatja, hogy a fiatalabb generáció több online aktivitást végez, 
mint az idősebb, amiből arra lehet következtetni, hogy a fiatalabbak rutinosabb internetfelhasználók.

Negyedik markerként azt vizsgáltuk meg, hogy a válaszadók milyen arányban jelölték meg a Facebook-
ot, mint online aktivitást. Az eredményt a 18. táblázat tartalmazza.

18. táblázat. Az online aktivitásként vizsgált Facebook-tevékenység aránya 
generációkra lebontva

A táblázatból egyértelműen látszik, hogy a fiatalok többet használják a Facebook-ot, mint az idősebbek.
A fenti négy marker vizsgálatával sikerült bebizonyítanunk, hogy a második hipotézisünk is igaz: a 

fiatalabb korosztály gyakrabban és rutinosabban használja az Internetet és a közösségi oldalakat, mint az 
idősebb korosztály.

Harmadik hipotézisünk szerint az idősebb generáció magasabb iskolai végzettséggel rendelkező tagjai 
jobban odafigyelnek az online-biztonságra.

Felnőtt
Mennyi időt tölt internetezéssel?

Korosztály

18-25 5.5

26-30 2.13

31-35 1.90

36-40 2.43

41-45 2.77

45-80 2.05

∑ 2.35

Fecebook, mint online aktivitás

Csoport Szám %

Tanárok 33 82.5

Szülők 21 70.00

Tanárok+szülők (az idősebb generáció) 54 77.14

Diákok (a fiatalabb generáció) 201 90.13
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Az iskolai végzettség és a biztonságos internethasználat közötti korrelációs tényező értéke, R=0,03, ha 
a teljes idősebb generációt figyeljük, és R=0,04, ha csak a szülőket. Ez mindkét esetben gyakorlatilag 0-t 
jelent, amiből az következik, hogy a két érték között nincs összefüggés. Ezt az 1. ábra szemlélteti. Látható, 
hogy nincs egyértelműen emelkedő vagy süllyedő tendenciát követő grafikon.

Ez a hipotézisünk tehát nem nyert igazolást.

Negyedik hipotézisünk szerint az idősebb generáció kevésbé jártas az online-biztonság területén, 
mint a fiatalabb. 

Ennek igazolása céljából az alábbi kérdésekre adott válaszok eredményeit adtuk össze egymással:
Mikor válaszolsz Facebook üzeneteidre?
Publikus a Facebook profilod?
Mi az, amit publikussá teszel?
A kapott válaszokat a megadott sorrendben számszerűsítettük, majd összeadtuk az értékeket. Ezzel 

kaptunk egy átlagos biztonsági értéket, amelynek alsó határa 0, felső pedig 10 lehet.
Az eredmények a 2. ábrán láthatóak.
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Iskolai végzettség
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Tanárok+szülők

1. ábra: Korreláció az iskolai végzettség és a biztonságos internethasználat között
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A fenti eredmények közötti korrelációs tényező értéke -0,44, ami enyhe negatív összefüggést mutat 
az életkor és a biztonsági érték között. Ez azt jelenti, hogy hipotézisünk nem bizonyult helyesnek, sőt 
éppen az ellentéte igaz.

Ez a hipotézisünk tehát nem nyert igazolást.
Az ötödik hipotézisünk bizonyítására 13 kérdés válaszait vetettük össze úgy, hogy a válaszokat sorrend-

jük szerint súlyoztuk 0-tól 4-ig, és a kapott értékeket összeadtuk. A nagyobb érték nagyobb érdektelenséget 
takar. Mivel volt olyan kérdés, amelyre kevesebb, mint 5 válaszlehetőséget adtunk meg, a megszerezhető 
maximális eredmény 48 pont lehetett. A szülők átlagosan 16,81 pontot értek el, ami a maximális értéknek 
jóval az 50%-a alatt van. Véleményünk szerint ezzel cáfoltuk a hipotézist.

Hatodik, és egyben utolsó hipotézisünk szerint a tanárok csak nagyon ritkán beszélgetnek diákjaikkal 
azok online szokásairól, biztonságáról.

Ezt kivizsgálandó az alábbi kérdést iktattuk be a kérdőívbe: Milyen gyakran beszélget diákjaival az 
internetes biztonságról? A lehetséges válaszok: soha, csak akkor, ha már valami gond van, nagyon ritkán, 
hetente, naponta. A kapott válaszok alapján a 19. táblázatot kaptuk eredményül.

19. táblázat. Milyen gyakran beszélget diákjaival az internetes biztonságról?

Megállapítható, hogy sokkal nagyobbak azok a válaszarányok, amelyek a nem gyakori beszélgetése-
ket jelentik. Ha összeadjuk a „soha” 5%-os arányát a „nagyon ritkán” 45%-os arányával és a „csak akkor, 
ha már valami gond van” arányával, 65%-ot kapunk, ami jóval nagyobb érték (majdnem kétszer akkora), 
mint a hetente és a naponta válaszadók 35%-os aránya.

Ezt a hipotézist tehát sikerült bizonyítanunk.
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Összegzés
Kutatásunk eredményét tekintve megállapíthatjuk, hogy a kérdőívet kitöltők közül a fiatalok nagyobb 

része rendelkezik internetképes eszközzel, és rutinosabban is használják az Internetet, ami a szolgáltatások 
mennyiségéből, az interneten eltöltött időből és az Internetezésre használt eszközök számából derült ki. 
Mindemellett a feldolgozott mintából nem mutatható ki egyértelműen, hogy a fiatalabb vagy az idősebb 
generáció az, amelyik biztonságosabban használja az Internetet. Az, hogy a fiatal generáció rutinos inter-
net-használó, nem garantálja tehát, hogy a biztonságra jobban odafigyel, sőt! A biztonság szerepe az életkor 
előrehaladtával egyre fontosabb. Ebben szerepet játszhat az is, hogy az idősebbek óvatosabbak, megfon-
toltabbak a fiataloknál. Mintánkban a biztonságosság ezzel együtt nem függ össze az iskolai végzettséggel. 
Kutatásunk kezdetén azt gondoltuk, hogy a mai szülő nem foglalkozik gyermeke internetes tevékenységé-
vel. A válaszok elemzésével azonban ennek ellenkezőjét sikerült bizonyítanunk: a szülők igenis foglalkoz-
nak ezzel a témával. Utolsó hipotézisünk szerint a tanárok nem foglalkoznak gyakran a tanulók internetes 
biztonságával, amit az adott mintán belül sikerült bebizonyítanunk.

Megállapíthatjuk tehát, hogy igenis oda kell figyelnünk gyermekeink online-biztonságára. Az iskolai 
oktatásba nagyobb mértékben kellene bevezetnünk ezt a témát, ugyanis a fiatalok tapasztalatlanok, nem 
számítanak veszélyekre. Rohanó világunkban nem várhatjuk meg, nem engedhetjük meg magunknak, 
hogy a koruk előrehaladtával saját bőrükön tapasztalják meg az internet hátrányait, mert lehet, hogy az 
már késő lesz.
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A MARKETING SZEREPE AZ OKTATÁSI 
INTÉZMÉNYEK MűKÖDÉSÉbEN 

– NEMZETKÖZI ÉS HAZAI HELYZETKÉP
n

Muhi B. Béla
Educons Egyetem, Közgazdasági Kar, Kamenica,

bela.muhi@educons.edu.rs

n

Manapság a marketing nem csak a gazdasági szféra és a profitorientált vállalatok privi-
légiuma. A marketing alkalmazása egyre inkább teret nyer más területeken is, mint példá-
ul a civil szférában, az egészségügyben, az oktatásban stb. így olyan ágazatai alakultak ki a 
marketingnek, mint a non-profit marketing, ökomarketing (zöl d-marketing), településmar-
keting, ország-, régió-, városmarketing, vagy éppen az oktatás marketing (óvodamarketing, 
iskolamarketing, egyetemmarketing elnevezések is használatosak). Napjainkban a piacon 
nemcsak fizikai termékek, hanem eszmék, szellemi termékek, szabadalmak is forgalmazha-
tók, sőt a politikában az ígéretek és szavazatok cserélnek gazdát. Az oktatás terén a marketing 
tárgya a képzés, majd a tudás, amit az oktatási intézmények „bocsátanak áruba” a potenciális 
vásárlóknak, felhasználóknak, a diákoknak. Az oktatási intéz ményeknek, akárcsak a gazda-
sági és más szervezeteknek is, van küldetésük, missziójuk, víziójuk, stratégiájuk, hosszú és 
rövid távú terveik, célki tűzéseik. Mindezek egy jól kialakított marketingrendszer kereté-
ben alapozhatók meg a leginkább. Ebben a munkában az oktatásmarketingot a nonprofit 
marketing egyik alapágaként mutatjuk be.
Kulcsszavak: marketing, nonprofit marketing, oktatás, oktatásmarketing

n

A marketing fogalma
A marketing fogalmát sokféleképpen lehet definiálni, értelmezni. Gyakori, hogy a marketing alatt a 

reklámozást, a vásárlásösztönzést, az adásvételt vagy a piacbefolyásolást értik. Nem tévesek ezek a feltevések, 
de a marketing lényegében jóval több ennél, komoly tudományos és gyakorlati hát tere és alkalmazása van.

Fontos idézni az Amerikai Marketing Szövetség egyik legelfogadottabb defi nícióját, mely szerint a 
marketing mindazon üzleti és nem üzleti tevékenysé geket foglalja magába, amelyek irányítják a termékek 
és szolgáltatások áramlá sát a termelőtől a fogyasztóig. Az oktatás esetében a termelő az oktatási intéz-
mény, a fogyasztó pedig a tanuló.

A marketingkoncepciót igen sokan és igen változatosan fogalmazták meg, de leginkább Theodore 
Levitt gondolatai vihetők át az oktatás területére (LEVITT 1998), aki a marketingkoncepció négy alap-
pillérét határozta meg: piacközpontúság, fogyasz tóra orientáltság, koordinált marketing és nyereség. A 
piacközpontúság azt je lenti, hogy követjük a trendeket, tendenciákat, változásokat a környezetünkben (a 
piacon), odafigyelünk a versenytárs intézmények (ez esetben oktatási intéz mények) lépéseire. A fogyasz-
tóra orientáltság arra utal, hogy a fogyasz tók, ez esetben a diákok szükségleteire, igényeire, óhajaira is 
kell figyelnünk. A koordinált marketing az oktatási intézmények esetében a jól összehangolt, har monikus, 
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konfliktusmentes, együttműködő munkaközösségre (tanári karra) utal. Hiszen az előző két feltevés csak 
akkor működőképes, ha a háttérben egy ilyen oktatói sereg áll. A nyereség alatt pedig érthető az anyagi 
juttatás is (elsősorban a magánóvodák, iskolák és egyetemek esetében), de a nyereség lehet eszmei is, amit 
lényegében a boldog diák, a sikeres, népszerű oktatási intézmény, az elégedett tanár tükröz.

Nonprofit marketing
Kezdetben a marketing kizárólag a gazdasági életben működött, azaz a profit orientált vállalatok alkal-

mazták. A termékek adás-vételének vagy a szolgáltatá sok igénybevételének marketing támogatása termé-
szetesen az anyagi haszon érdekében történt. Manapság viszont a marketing teret nyert az ún. nonprofit 
szférában is, ahová részben az oktatás is sorolható (eltekintve a magán oktatási intézményektől, melyek 
profitorientáltak). A növekvő versenyhelyzetben a mar keting erőforrások alkalmazása a nonprofit szer-
vezetek számára is kulcs fontosságúvá vált. Manapság így nemcsak kereskedelmi, vállalati marketingről 
beszélhetünk, hanem nonprofit, politikai, társadalmi, kulturális, szolgáltatási mar ketingről is. 

A marketingnek széles alkalmazási lehetőségei vannak a nonprofit szektor ban. Sok esetben a nem 
profitorientált szerve zetek alig különböznek a profitorientált vállalatoktól, hasonló a stratégiájuk, hiszen 
sok szervezet primer tevékenységként szolgáltatást kínál fel, illetve ad el a jövedelem megszerzése érdeké-
ben. Azzal a különbséggel, hogy itt elsősorban a költségek lefedése a fő cél, illetve a befolyt összeg külön-
böző újításokra, moder nizációra, a szolgáltatások minőségének feljavítására lesz felhasználva. Az isko-
lák tandíjat, a múzeumok, a színházak belépődíjat, a közhasznú társaságok szol gáltatási díjat kérnek, az 
egyesületek pedig tagdíjat szednek. 

A nonprofit szervezetek „termékei” elsősorban szolgáltatások és magatartás minták, nem pedig kézzel 
fogható javak. A klasszikus üzleti marketingmodellek helyett ezért a szolgáltatások és a gondolatok marke-
tingmodelljeinek alkal mazására van elsősorban szükség. A nonprofit szervezetekre nem a pénzbeli, hanem 
inkább a társadalmi célok dominanciája jellemző. Nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a nonprofit 
szervezetek sokkal inkább ki vannak téve a nyil vánosság ellenőrző hatásának, mint az üzleti élet szereplői. 
A nonprofit szerve zetek által vállalt társadalmi célok, illetve a közpénzekből való részesedésük a közfi-
gyelem nagyobb érdeklődését váltja ki. A nyilvánossággal való nagyobb törődés egyébként is javíthatja a 
szervezetek megítélését. A marketing eszköz tárában ezért kitüntetett szerepe van a közönséggel és közös-
séggel kialakított kapcsolatok ápolásának, a Public Relations-nek (REKETYE 2011).

Az oktatás mint szolgáltatás
A marketing egyre inkább magára vonja a nem nyereségorientált szervezetek figyelmét, így az oktatási 

intézményekét is. A csökkenő jelentkezések és emelkedő költségek következtében sok óvoda, iskola, egye-
tem marketingmód szereket alkalmaz a tanulókért és a pénzügyi fedezet megszerzéséért folyó ver sengésben. 
Ezáltal jobban meghatározza célpiacait, kommunikációját, fejleszti promóciós tevékenységét, és hatéko-
nyabban reagál a diákok igényeire és szükségleteire.

Az oktatásmarketing egyre inkább elfoglalja helyét a szolgáltatásmarketing területén. Ebben a folya-
matban fontos kiindulópont annak leszögezése, hogy bizonyos értelemben az oktatás is piaci szolgálta-
tás. Az oktatást, mint szolgál tatást a következőképpen lehet jellemezni (MAZZAROL–SOUTAR 2002): 
az oktatás ember központú, és nem eszközközpontú. Általában kézzelfoghatatlan művelete ket tartalmaz. 
Az oktatás rendszerint hosszú távú és formális kapcsolatot jelent a diákok kal, valamint a szolgáltatás 
folyamatos teljesítését irányozza elő. A ta nulók a szolgáltatást nyújtóval olyan viszonyban vannak, amit 
„tagsági” kap cso lat nak lehet nevezni. Néhány szolgáltatás nagyobb vevőközpontúságot és ítélőképességet 
igényel a szolgáltatótól, mint mások. 
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Az, hogy az oktatási szolgál tatások mennyire lehetnek vevőközpontúak, változó. Pl. a kiscsoportos 
foglal kozások jobban vevőközpontúak, mint a nagy előadások. Legtöbb esetben a szolgáltatás nyújtó-
ja magas szinten képes a diákok egyéni elvárásainak megfe lelni. Ez leginkább a tanári testülettől függő 
tényező, és megállapítható, hogy a szolgáltatás minőségét szignifikánsan befolyásolja a szolgáltatást nyúj-
tó rugalmassága.

A szolgáltatás teljesítésének és igénybevételének elválaszthatatlansága bi zonyos problémákat vethet 
fel. A szolgáltatónak be kell vonnia az igénybe vevőt (tanulót) a szolgáltatási folyamatba. Ez különösen 
igaz az oktatás területére, ahol a diák részvétele a tanulási folyamatban kritikus tényező az eredményesség 
meghatározásában. Egy másik aspektusa ugyanennek a problé mának annak a valószínűsége, hogy egy 
időben több vevő veszi igénybe ugyanazt a szolgál tatást. Az oktatás csoportosan megvalósuló folyamat, és 
fontos kulturális külde tési aspektusa is van. A legtöbb oktatási intézmény egyúttal szocializáló szer vezet 
is, amely az emberek nagy közösségeinek kialakítására képes (a diákok kisebb-nagyobb osztályokba, évfo-
lyamokba való csoportosítása). Sajnos Szerbiában, de Magyarországon is, különösen a szórványvidékeken 
az a probléma jelentkezik évről évre, hogy számos osztályban a tanulói létszám alig haladja meg a 10 főt, 
sőt ennél kisebb osztályok is vannak (főleg a kisebbségi nyelven folyó oktatásban Szerbiában). Minden 
évben komoly vita tárgyát képezi, elsősorban a Szerbiai Oktatási Minisz térium, az önkormányzatok és az 
iskolák között, hogy a kisebbségi osztályok minimum hány tanulót kell, hogy számláljanak, ennek ered-
ménye pedig félő, hogy osztályösszevonásokat eredményez, vagy egy központi iskolába irányítják át a 
kisebbségi nyelven tanuló diákokat, ami több pedagógus munkahelyének a megszűnését eredményezheti.

Fontos megemlíteni azt is, hogy a tradicionális oktatási szolgáltatás esetében a „vevő” irányul az oktatási 
intézménybe, hogy ott tanuljon, és ott vegye igénybe a szolgáltatásokat. Azonban ez az eset is változhat a 
kihelyezett oktatási intézmények, tagozatok, karok és a távoktatás esetében. A modern oktatási technoló-
giák, mint az internetes oktatás, az elektronikus kommunikációs csator nák, alapvetően változtatják meg 
a szolgáltatás realizálásának folyamatát. 

Oktatási piac és verseny
Az elmúlt években az állami intézmények mellett megalakultak az üzleti alapon működő magán óvodák, 

magániskolák, magánegyetemek. A hazai oktatá si piacon több száz kisebb-nagyobb „oktatási vállalkozás” 
jelent meg a legkü lönbözőbb formában. Mindezek a jelenségek a versenyhelyzet fokozódásához vezettek. 

Az évről évre csökkenő tanulói létszám és a különféle iskolatípusok közötti verseny kiéleződése a szer-
biai oktatási piacon minden közoktatási intézményt rákény szerít arra, hogy harcba szálljon a diákokért, 
és tanulólétszámát megpróbálja szinten tartani, vagy ha lehetséges, növelni. Ez a tendencia nemcsak a mi 
térsé günkre jellemző, hanem számos más országra a régióban, illetve azon túl is.

Az óvoda, iskola, és az egyetem is bizonyos értelemben szolgáltató szer vezet, jól meghatározható az 
ügyfélköre, a célpiaca, a versenytársi környezete. Az oktatási intézmények aktív részesei az oktatási piac-
nak. A mai világban a verseny már hozzátartozik nem csak a gazdasági szereplők, de az oktatási intézmé-
nyek mindennapjaihoz is. Az oktatás terén országunkban is igen komoly „harcról” beszélhetünk a piacon, 
számos állami alapítású és magánintézmény igyekszik minél több diákot odacsalogatni. A passzív jelenlét 
manapság nem elegendő a piacon, aktív szerepet kell vállalni, és komoly marketingtevékenységet folytatni. 

Az oktatási piac az elmúlt néhány évben alaposan megváltozott, és minden bizonnyal továbbra is 
változni fog. Az oktatási intézmények működési feltételei, környezeti tényezői is megváltoztak. Ezek a 
mozgások új lehetőségeket, de új fenyegetéseket is jelentenek.

Az oktatási intézmények egy jó része ma már jelentős piaci tapasztalatokat halmozott fel Szerbiában. 
Mindazok az intézmények, amelyek jól érzékelték a környezet változásait, a továbblépés, fejlődés irányait 

M u h i  B .  B é l a



TUDÁS ÉS RÉGIÓ

156

kutatják. A társadalom, az állami intézmények (elsősorban az oktatási minisztérium) elvárásai is egyre 
diverzifikáltabban jelennek meg az oktatási intézményekkel kapcsolatban. A szülők és a diákok igényei 
is egyre magasabbak. Ha ezeket nem tartjuk szem előtt, nagyon könnyen megeshet, hogy kiszorulunk a 
piacról. Ahogy HUTFLESZ (2007) írja: az oktatási intézmények között van egy kiválasz tódási folyamat, 
amelynek győztesei és vesztesei lesznek (vannak). Nem egy óvodát, iskolát számoltak már fel, évente szün-
tetnek meg szakirányokat az iskolákban, osztályösszevonásokkal szembesülünk, más iskolákban viszont 
új tagozatokat, szakokat nyitnak, illetve vezetnek be, évről évre nagy a túljelentke zés. El kell gondolkodni 
azon, hogy mi áll ennek a hátterében. Vajon puszta véletlen, vagy ezek az iskolák komoly marketingtevé-
kenységet folytatnak, közhírré teszik a kimagasló eredményeket, a diákok versenyeken elért díjait, emelt 
szintű oktatást, tehetséggondozást végeznek, szakköröket indítanak, színjátszó és sportoló csoportokkal 
járják az országot.

Gazdasági szemszögből nézve a verseny olyan természetes helyzet, amely nem nélkülözheti a verseny-
társak megbecsülését, elismerését sem. Sokszor talál kozunk a lojális konkurencia kifejezéssel, tehát nem 
úgy kell a vásárlókat – szülőket és diákokat – meggyőzni saját előnyeinkről, hogy a másik gyengesé geiről 
beszélünk. Óvodánk, iskolánk előnyeinek, erősségeinek bemutatása nem rontja a másik intézmény hírnevét. 

A gazdaságban a gyakorlat meg is mutatta, hogy olyan területeken, ahol komoly versenyhelyzet alakult 
ki, általánosan növekedett a termékek és szol gáltatások minősége. Inkább a monopolhelyzet, azaz amikor 
egyeduralom van a piacon, jelenti a veszélyt. A monopolhelyzetben lévő vállalat (a mi esetünkben óvoda, 
iskola, egyetem stb.) már nem igyekszik jobb feltételeket nyújtani, minőségesebb kínálatot kialakítani, 
hiszen nincs választás, a vásárlók (poten ciális diákok) rájuk vannak utalva.

A hazai oktatási piacon is nagy változások mentek (mennek) végbe az elmúlt években. A korábban létező, 
jól áttekinthető, központilag irányított oktatási és továbbképzési kör jelentősen megváltozott. Megjelentek 
a különböző, oktatással, oktatásszervezéssel foglalkozó cégek, magánvállalkozások, először a nyelv oktatás 
piacán, majd egyre szélesebb képzési körben. Egyre több a magánóvoda, magániskola (elsősorban magán 
középiskolák), terjeszkednek a magánegye temek is, tapasztalhatjuk a külföldi egyetemek megjelenését is. 

A különböző képzések, továbbképzések iránt óriási a kereslet, mivel egyre többen vannak olyanok, 
akik eredeti szakmájukban nem tudnak elhelyezkedni, illetve azok az iskolából frissen kikerülő fiatalok is 
profilt váltanak, akik nem tudnak álláshoz jutni, és újabb képzésre van szükségük egy keresett szakma felé.

Általánossá vált, hogy az oktatási piacon kialakult a versenyhelyzet a poten ciális hallgatók kegyeiért. 
A hazai oktatási piac kínálati oldalán szinte minden szereplő változatos kedvezményekkel, járulékos szol-
gáltatásokkal, rugalmas idő beosztással igyekszik a hallgatók igényeinek megfelelni. A verseny hatására a 
piaci erőviszonyok jelentősen átrendeződtek.

Az oktatási intézmények és a környezeti változások
Az elmúlt időszakban az oktatási intézmények környezete alaposan átalakult. A változás folytonossá 

és egyre ütemesebbé vált. Egy új társadalom, a tudásalapú és információs társadalom küszöbén ez még 
inkább érzékelhetővé válik. Az esélyek és a lehetőségek felismerése, azok kiaknázása, továbbá a változó 
kör nyezet veszélyeivel való szembenézés mind az oktatási intézményektől, mind a pedagógusoktól és 
intézményvezetőktől újabb erőfeszítéseket, ismereteket, képességeket és készségeket igényelnek.

Az oktatási intézmények nem vonhatják ki magukat a környezeti hatások alól. Az óvodák, iskolák, 
egyetemek kihívás előtt állnak. Ahhoz, hogy „élet képességből” megfeleljenek, a menedzselés eszközrend-
szeréből nem hiányozhat a piacközpontú szemlélet, a marketingtudat sem. 

KOTLER és FOx (1998) kiemeli, hogy a legtöbb oktatási intézmény először akkor ismeri fel a marke-
ting és a for mális tervezés értékét, amikor nehézségei támadnak. Például drasztikusan csökken a beiratko-
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zók száma, jelentősen megcsappannak a források, vagy egyes programok sikertelenek, vezetésük, irányítá-
suk rossz. Az intézmény vezetői elő ször abban reménykednek, hogy a helyzet csak egy kis kilengés, mely 
összehan golt akció nélkül is időben, magától helyreáll. A helyzet súlyosságát érzékelvén azonban elkezdik 
keresni azokat a módokat, melyekkel feltárhatják a problémá kat, és amelyekkel terveket dolgozhatnak ki 
megoldásukra.

Ma a legtöbb óvoda, iskola, egyetem azért küzd, hogy minél több gyereket, diákot, hallgatót „csalogas-
son” az intézménybe. Népszerű programokat ajánla nak, gazdag szabadidős lehetőségeket biztosítanak, vagy 
olyasmit igyekszenek nyújtani, amelyre feltehetőleg igény lesz a jövőben (pl. több idegen nyelv oktatása, 
magas szintű testnevelés, sporttevékenységek, fakultatív programok). PECSENYE (1998) szerint ma már 
ott tartunk, ha valamely oktatási intézmény nem képes különleges szolgáltatást nyújtani, körültekintően 
felmérni az igényeket, felismerni a lehetőségeket, és olyan értékes ajánlatokkal lépni a „fogyasztók” elé, 
amelyekkel a versenytársak nem tudnak harcba szállni, annak nincs helye a piacon, elfogynak a diákok, 
s velük együtt a pedagógusok, majd megszűnik az intézmény is.

Sok intézmény nem érzékeli a környezet alapvető változásait, vagy arról nem vesz tudomást, továb-
bá túlzottan automatikusan kezeli a korábbi tapasztalatokat. Többen úgy gondolják, hogy a marketing a 
gazdasági szektor privilégiuma, miért kellene az oktatási intézményeknek felnőniük egy ilyen feladathoz, 
ennél fogva nem is vesz róla tudomást sok intézmény. A piac- és versenyképessé válás minden szerve-
zet számára egy folyamat eredménye. Ennek központi eleme az ismeretek elsajátítása, valamint az aktív 
marketinghez szükséges módszerek, modellek gyakorlati ismerete. Az oktatási intézmény két dolgot nem 
nélkülözhet: tanárt és tanulót. A tanári kar legtöbb esetben adott, de a diákság évről évre változik, a régiek 
elballagnak, helyettük pedig újak jönnek, ha jönnek. A diákok is változnak, a demográfiai előrejelzések 
szerint egyre kisebb az a sokaság, amiből az iskolák, egyetemek meríthetnek. Létkérdés tehát, hogy legyen 
utánpótlás, legyenek olyan szülők, diákok, akik az adott oktatási intézményt választják.

Fontos azt is megemlíteni, hogy manapság információs, tudásalapú társa da lomban élünk. Ilyen szem-
pontból az oktatási-nevelési intézményeknek (az óvodától az egyetemig) is szükséges követni a trende-
ket. Jól felszerelt számítógépes termek kel kell várniuk a diákokat, interaktív táblákkal, kivetítők kel stb. 
Sok esetben a diákok már hordozható számítógépek segítségével tanul nak, járnak az iskolába (a fejlett 
országokban ez már évekkel ezelőtt megtörtént). A mai fiatalok már sokkal fo gé konyabbak, könnyebben 
megértik és kezelik a modern számítástechnikai kellékeket és megkövetelik, hogy az iskolában, a tanítás 
során is alkalmazzák ezeket a tanárok (itt talán az interaktív táblát érdemes kiemelni, amely Magyaror-
szágon és Szerbiában is meghonosodott).

Oktatásmarketing
Még mindig gyakran hallani azt a téves nézetet, miszerint a marketing egy, az Egyesült Államokból 

átvett agresszív értékesítési és reklámozási módszer. Sok oktatási intézmény vezetősége is a reklámozással 
szinonim fogalomnak tartja a marketinget, és nem is jut tovább néhány promóciós kampány lebonyolí-
tásánál. be kell azonban látni két dolgot: azt, hogy a marketing filozófiája sokkal mélyebb és szélesebb, és 
azt is, hogy az oktatási intézmények nem azonosak a kereskedelmi vállalatokkal, más piacon működnek. 
Az óvoda, iskola, egyetem nem fogyasztási cikket állít elő, hanem másfajta kínálattal szolgáltat, és más 
célcsoportoknak. Ezért mások a csereviszonyai, és ezért kell a csereviszonyok optimalizálására sajátos 
módszereket és technikákat kifejleszteni, saját kifeje zési normákat választani (KOMÁROMI 2003).

A marketing bevezetése a non-profit területekre az 1969 és 1973 közötti idő szakra tehető. KOTLER, 
LEVY, ZALTMAN és SHARPIO jelentetett meg figyelemreméltó publikációkat ebben az időszakban. 
Kísérleteket tettek annak megállapítására, hogy az „igazi” marketing, azaz a „termékmarketing” alapel-
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vei alkalmazhatóak-e a szolgáltatás, így az oktatás területére is. Ezt követően a marketinges szak emberek 
bebizonyították, hogy a marketing alapelvei valóban jól alkalmaz hatóak az oktatási intézmények életében. 
A versenyhelyzet kialakulása következtében széleskörűen kezdték elismerni a marketing szükségességét, 
és kezdték feltárni a sajátosságait az oktatás területén, csakúgy, mint pl. az egészségügy vagy a művészetek 
területén. Manapság szinte már senki sem vonja kétségbe e szolgáltatási területek marketingjének létjo-
gosultságát. Szakkönyvek és cikkek íródnak, konferenciákat szerveznek ebben a témakörben. Megjelent 
a terület saját folyóirata is, a Journal of Marketing of Higher Education címmel, mely a felsőoktatás marke-
tingjére fókuszál leginkább.

A versenyhelyzet kialakulásakor az oktatási piacon sok intézmény számára a megoldás kézenfekvő 
volt: jobb marketing kell szolgáltatásaikhoz. A marketing segíti az intézményeket abban, hogy minőségi 
szolgáltatásaik által fejlődjenek, és életben maradjanak. Ahogy ez számtalanszor már bebizonyosodott, 
hosszú távon csak minőséget lehet eladni, legyen az bármilyen termék vagy szolgál tatás. Fontos, hogy az 
oktatási intézménynek jellegzetes arculata, küldetése, célja legyen. Ez a tevékenység segíti az egész intézetet, 
hogy a megtervezett program jában megjelenjenek a célpiac szükségletei és igényei. A hatékony marketing 
vevőorientált és nem eladóorientált. Minden program megbukik, ha nem találkozik a piaci igényekkel – 
mondják a szakértők (LIPOSITS 1997).

Theodore LEVITT (1998) a marketingkoncepció négy alappillérét határozta meg. Ez pedig a piac-
központúság, a fogyasztóra orientáltság, a koordinált marketing és a nyereség. Lássuk az oktatási intéz-
mények esetében ez mit is jelent:

Piacközpontúság – Alkalmazkodni kell az oktatáspolitikai prioritásokhoz (minisztériumi és egyéb 
rendeletek, törvények), a társadalom változó igényeihez, a gazdasági lehetőségekhez igazodva egyrészt 
olyan szolgáltatásokat nyújtani, amelyek előremutató igényeket elégítenek ki, másrészt a konkurenciánál 
nagyobb teljesítményt eredményeznek.

Fogyasztóra orientáltság – Elsősorban a fogyasztói (ez esetben a diákok, egyetemisták) szükségletei-
nek kielégítése. Az oktatáson kívül olyan egyéb tevékenységek beiktatása, mint pl. tánc, sport, sakk, szín-
játszás stb. az iskolák ban vagy az óvodában, amelyeket a gyerekek, diákok szívesen vennének igény be, és 
amelyek lényegében megkülönböztetik, kiemelik az adott intézményt a többivel szemben.

Koordinált marketing – Az oktatási intézmények esetében ez az együttműkö dést, egyeztetést jelen-
ti a fenntartóval (alapítóval), a régió és az ország oktatási koncepciójával (megfelelés az oktatáspolitikai 
törekvéseknek), továbbá az együttműködést a partnerintézményekkel, testvériskolákkal. A koordináció 
je lentheti a belső irányítást, együttműködést is, azaz az iskolavezetőség, a tanári kar és a többi dolgozó 
hatékony, konfliktusmentes munkáját is.

Nyereség – Itt nem beszélhetünk termelői profitról, azaz közvetlen anyagi nyereségről, kivételt jelen-
tenek persze a magánóvodák, iskolák, egyetemek. Nyereség alatt inkább eszmei eredményeket értünk 
(pl. sikeres iskola, elégedett pedagógus, boldog tanár), noha anyagi forrásokra is szert lehet tenni, ha az 
intézmény sikeres, komoly eredményeket mutat föl, és az adott régióban vonzása van. Pályázatok, díjak 
és különféle eredménykimutatások alapján egyéb forráskiegészítésekre nyílik lehetőség. 

Természetesen nagyobb kihívást jelent, ha az intézmény nem áll meg a fogyasztói igények egyszerű 
kielégítésénél, az alapfeladatok teljesítésénél, hanem szolgáltatásokkal örömöt is szerez, a diákok boldo-
gan, örömmel járnak az intézménybe. Fontos kiemelni, ha egy szülő elégedett, pl. az óvodával vagy az 
iskolá val, elmondja véleményét ismerőseinek, meg persze azt is, ha elégedetlen. 

Pontosan kell tehát ismerni, mit kell tenni ahhoz, hogy az adott intézményt válasszák, és mit kell 
tenni azért, hogy a fogyasztók (diákok) itt is maradjanak, elégedettek legyenek a szolgáltatásokkal. Piaci 
szemlélettel rendelkezni ugyanazt jelenti a pedagógiában, mint a termelővállalatok esetében, még akkor 
is, ha nem a szó szoros értelmében vett profit a cél. 
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Manapság az intézményvezetésben egyre inkább a környezet- és helyzet elemzés, a piac és a verseny-
társak vizsgálata kap elsőbbséget. A stratégia, a finanszírozás és pénzügyi tervezés, a kooperáció és a 
marketingkoncepció téma köre egyre inkább beépül az intézményvezetés tárgykörébe. A legtöbb óvoda, 
iskola, egyetem alapvető küldetése azon alapszik, hogy minél több gyere ket, diákot, hallgatót csalogasson 
az intézménybe. Minőséges oktatást, népszerű szabadidős programokat, különböző szakköröket, kirándu-
lásokat ajánlanak, és ezeket kellőképpen meg is kell hirdetni, azaz megismertetni a potenciális diákokkal. 
Fontos előre megtervezni, úgymond stratégiát választani, és pontosan megha tározni, mit és hogyan csele-
kedni, hogy az adott intézményt válasszák a diákok, illetve a szülők. Ami ugyanolyan fontos, hogy elége-
dettek legyenek a szolgálta tásokkal, az iskolával, a tanárokkal. Valójában ez a marketingszemlélet lényege.

A környezet gyors változásából adódóan új játékszabályok alakulnak ki, amire az oktatási intézmé-
nyeknek is rá kell hangolódniuk. Sok intézmény nem érzékeli a környezet alapvető változásait, vagy arról 
nem vesz tudomást. Sokan úgy vélik, nincs is szükség marketingre, hiszen a diákoknak valahol úgyis 
tanul niuk kell, tehát a piac biztosítottnak tűnik. Idehaza többnyire még ez a szemlélet uralkodik, kevés 
olyan szakmai anyag van, ami segítené az iskolamarketing gyakorlati alkalmazását.

Az oktatásmarketing gyakorlata 
Az oktatási intézmények különböző külső és belső hatásoknak vannak kitéve, így különböző problé-

mákkal is szembesülnek. Nyilvánvaló, hogy intézményként más jelentheti azt a gyakorlati hasznot, amit az 
iskolamarketing tartalmaz. A fej lett országokban már több évre visszamenőleg gyakorlattá vált az oktatási 
intéz mények marketingrendszerének kidolgozása és marketingtervének elkészítése. Az oktatásmarketing 
az intézmény menedzselésének mindennapjaiban kulcs szerepet játszik.

Az intézményvezetésben egyre inkább a környezet- és helyzetelemzés, a piac és a versenytársak vizs-
gálata, az oktatási piac elemzése, kutatása, az elvárások, igények felmérése, az intézmény és szolgáltatá-
sának értékteremtése, a megfelelő oktatási szolgáltatás nyújtása, az intézményi kommunikációfejlesztése 
kap leginkább elsőbbséget. 

Az iskolaválasztási döntésben a leginkább mérlegelt szempontok manapság: az oktatás minősége, a 
felszereltség, az intézmény pótlólagos szolgáltatásai, légköre, az ott folyó oktató-nevelő munka színvona-
la, eredményei, a tovább tanulási lehetőségek, tanár-diák viszony, hírnév, imázs stb. Ezeket a tényeket kell 
a marketingtervben és a marketingkommunikációban is előtérbe helyezni. A kitűnő intézményi hírnév, 
imázs elérése a marketing egyik alapvető feladata. Fontos azt is kihangsúlyozni, ha egy-egy híres, sikeres 
személy tanult valamikor ebben az intézményben, ez is emeli az iskola hírnevét. A szülők szeretik gyere-
keiket jól felszerelt iskolába járatni még akkor is, ha történetesen a város másik végén van. Sajnos, sok 
esetben a falusi iskolák nem tudják felvenni a versenyt a városokban lévőkkel, így a szülők, még ha utaz-
ni is kénytelen a diák, városi iskolába íratják. A döntés meghozatalában a szülő játssza a legfőbb szerepet 
az általános és középiskolába való iratkozáskor. A szülő/diák számára olyan bizonyítékokat kell nyújtani, 
ami alapján növelhető a bizalom, és ezáltal csökkenthető a kockázat az adott intézmény választásában.

Több iskola szervezi meg évről-évre immár hagyományosan az oktatás marketing egyik leglátványo-
sabb eseményét, az ún. nyitott kapuk rendezvényt, ahová a potenciális diákok és szülők látogatnak el. Az 
esemény szervezésében és lebonyolításában az iskola diákjai (tanáraik irányításával) vesznek részt, álta-
lában mint „idegenvezetők” mutatják be az intézményüket. A bemutatás, a körséta érdekes színfoltja egy-
egy tanóra látogatása, betekintés a szakkörök munkájába, különböző művelődési és sporttevékenységek 
látogatása. Sok esetben gyakorlat, hogy kérdőívet töltetnek ki a látogatókkal. A kérdőív elemzé se, illetve 
annak eredménye értékes megállapításokra, összehasonlításokra, következtetések levonására ad lehetőséget. 
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Több iskolában „jutalmat” is adnak azoknak, akik részt vettek az iskolai kör sétán, és az azt követő 
közvéleménykutatáson. Az ajándékot általában a diákok készítik, lehet az naptár, könyvjelző vagy egyéb, 
apró, praktikus ajándék. Az esemény kiegészíthető különböző kiállítások szervezésével, ahol a diákok 
alko tásait, pl. az iskolaújságot lehet bemutatni. Manapság az iskolákban és az egyetemeken is szerveznek 
nyílt napokat az érdeklődő, leendő egyetemisták számára.

A másik fontos marketingesemény az adott iskola tanárainak ellátogatása a potenciális diákok körébe. 
Általános iskola esetében az óvodákat keresik fel a tanítók, középiskola esetében pedig a végzős elemis-
tákat. Sok esetben az egyete mek is kiküldik a tanárokat, tanársegédeket a középiskolákba az egyete-
mistatoborzó tevékenység keretében.

Marketing-kommunikáció
A marketingkommunikáció célja a „fogyasztók”, azaz a potenciális diákok és szülők informálása, 

meggyőzése az oktatási intézmény szolgáltatásának minősé géről. A marketing-kommunikáció külön-
féle eszközök által információt közöl a fogyasztókkal azért, hogy a szolgáltatást (oktatást) „megvásárol-
ják”, használják, és elégedettek legyenek vele. A fogyasztók minél inkább úgy érzik, hogy sokat tud nak az 
oktatási intézményről, annál magabiztosabban választanak. A magán oktatási intézmények a marketing-
kommunikációra több figyelmet fordítanak, a kommunikációs eszközök szélesebb körét használják, és 
többet hirdetnek. 

Egy amerikai felmérés azt mutatta, hogy a tanulók átlagosan 18 hónappal a beiratkozás előtt kezdenek 
el válogatni az oktatási intézmények között. Éppen ezért időben el kell kezdeni a marketingkommuniká-
ciós, azaz a promóciós „had járatot”. A promóciónak csökkenteni kell a potenciális tanulók kockázatérze-
tét. Ha a tanuló megbízható forrásból kap támogatást, mint pl. a család, a barátok, akkor kockázatérzete 
is csökkenni fog.

A sajtóban állandó jelenlétre van szükség, főleg a beiratkozás előtti időszak ban. Rendszeresen meg 
kell jelentetni az óvodáról, iskoláról, egyetemről rövid híreket, hosszabb riportokat, pl. a tudományos, 
sport vagy egyéb fontos ered mé nyekről.

A sajtó-, rádió-, tvhirdetésekkel kapcsolatban a leghátrányosabb tényező a potenciális tanulók körében 
az az érzet, hogy a magát hirdető intézmény nem lehet igazán jó minőségű, mivel az igazán jó intézmény-
nek nincs szüksége ön maga reklámozására. Egy nemzetközi felmérés azt igazolta, hogy a túlzott hirde tés, 
reklámozás negatív hatású is lehet. Az intézményről megjelent nem fizetett újságcikkek, a televízióban 
bemutatott riportok viszont kellőképpen rá tudják irányítani a figyelmet az intézményre és az ilyen jellegű 
indirekt reklám nagy hatású lehet.

Szinte valamennyi hazai oktatási intézmény rendelkezik többnyelvű tájékoztató anyaggal, amely-
nek megjelenése sokszor eléri a nyugati oktatási intézmények kiadványainak a színvonalát. Ez is kiváló 
marketingkommunikációs elem. A tanulmányi tájékoztatók a potenciális diákokat célozzák meg. Általá-
ban oktatási kiállításokon, különböző oktatási vagy tudományos rendezvényeken osztogatják, vagy olyan 
helyeken, ahol a fiatalok összegyűlnek, pl. sportnapok, diáktáborok stb. Néhány iskola és egyetem saját 
újsággal is büszkélkedhet, melyekben be tudják mutatni az intézménnyel kapcsolatos híre ket, eseménye-
ket, a különböző versenyeken elért tudományos eredményeket, másrészt kisnyomtatványt is megjelentet-
hetnek (különböző prospektusok, szóróanyagok, plakátok). 

A jó hírnevű (imázsú) oktatási intézmény jobban meg tud felelni a változó környezet hatásainak. Az 
erős marketingkommunikációs program az intézmény jó meg ítélésén sokat segíthet, és az intézmény által 
ajánlott szolgáltatások köztudatba emelését is elősegíti.
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A marketingkommunikáció célja többek között az is, hogy erősíteni kell az intézményhez való tartozás 
büszkeségét, javítani kell a kialakított képet. Az oktatási intézmény arculatának hangsúlyozásával karakte-
resen kell megjelenni a nyilvánosság előtt. Az egységes arculat fontos eleme az iskolát, egyetemet jel ké pező 
tárgyak, az egységes levélpapír, névjegy, iskolai, egyetemi címer, logó, internetes megjelenés stb. megléte.

Elengedhetetlen eszközként szolgál a kommunikáció területén az internet, a webes megjelenés. Az 
oktatási intézmények számára nem kérdés, hogy meg kell jelenniük az interneten, hiszen ennek hiányá-
ban igen sok róluk szóló információ veszhet el, a kérdés csupán az, hogy ez a megjelenés milyen formá-
ban történik. A megjelenés sikere egyfelől azon múlik, hogy milyen az oldal által nyújtott információk és 
szolgáltatások választéka és minősége, valamint az oldal alap működése.

Érdekes megemlíteni, hogy egyes oktatási intézmények külső marketinges szakembert is alkalmaznak 
időnként. Pl. az amerikai oktatási intézmények több mint kétharmada foglalkoztat külső marketingszak-
embert. Külső szakemberek, cégek bevonása a marketingprogramokba sok esetben egyes rendezvények 
alkalmával, pl. oktatási kiállításokon való részvétel esetén történik. 

Közönségkapcsolatok (PR)
A marketing területén belül a PR (Public Relations – közönség-kapcsolatok) foglalkozik azzal, hogy 

a vállalat (intézmény, szervezet, iskola, egyetem stb.) és környezete között jó kommunikáció jöjjön létre, 
hogy arról pozitív kép alakuljon ki a környezetében. A PR olyan személyes vagy tömegkommunikációs 
meg oldás, amelynek középpontjában egy vállalat, szervezet, intézmény megíté lé sé nek, imázsának javítása áll. 

A PR nem más, mint a vállalat vezetése által koordinált, minden részterületre kiterjedő tájékoztatási 
tevékenység, melynek célja, hogy a vállalat termékei, szolgáltatásai iránt bizalmat keltsen, majd tevékeny-
ségét értékelve a megszerzett bizalmat fenntartsa, ápolja. Ebben a tevékenységben a „vállalat” az óvoda, 
iskola, egyetem, a szolgáltatás pedig az oktatás.

Minden oktatási intézmény arra törekszik, hogy pozitív képet alakítson ki a környezetében magáról. 
Ennek eredményeként nőhet a beiratkozó diákok száma, kedvezőbb lesz a megítélése a környezetben, 
hamarabb informálódhat, köny nyebben juthat pályázati forrásokhoz, és ezáltal gyorsabban reagálhat a 
külön böző piaci változásokra.

Az oktatási intézményeknek jelen kell lenniük a szakmai bemutatókon, okta tási kiállításokon, konfe-
renciákon, diákversenyeken, ott kell lenniük a szakmai érdekképviseletek, egyesületek rendezvényein, 
sajtófogadásokon stb. Meg kell ismertetni az érdeklődőket az intézménnyel, annak kínálatával, a képzé-
si lehető ségekkel. Több neves oktatási intézmény rendelkezik olyan PR szakemberrel, akinek feladata az 
intézmény arculatának, imázsának alakítása, képzésének ela dása, reklámjának megteremtése.

A Public Relations célja: 
– megbízható, korrekt információk nyújtása (rendszeresen);
– a marketingtevékenység támogatása; 
– kapcsolatok teremtése a szülőkkel, gyermekekkel, külső partnerekkel;
– a közvélemény gondozása.

A PR két nagy csoportra osztható irányultsága szerint: külső és belső PR-ra.
A belső PR szerepe az intézményen belüli – személyekkel és csoportokkal – való kommunikáció. 

Irányulhat munkatársakra, szervezeti egységekre (mar ke ting, pénzügyi osztály stb.), magánóvodák, 
iskolák, egyetemek esetében a tulajdonosokra, menedzserekre vagy akár az érdekvédelmi szervekre is. A 
belső PR feladata, hogy ismertesse az intézmény helyzetét, céljait az említett cél cso por tokkal. El kell érni, 
hogy a dolgozók magukénak érezzék az intézmény céljait, elkötelezetté váljanak, elfogadják és kövessék a 
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kívánt magatartás formá kat. Ezáltal csökkenhet az alkalmazottak fluktuációja, ugyan akkor új munkatár-
sak megszerzése is könnyebb. Ha az intézmény minden tagja tudatosan képviseli az intézményi kultúra 
értékrendjét, a munka hatékonysága javul, és ezzel az oktatási intézmény sikeressége is. A belső PR eszközei 
közé sorolhatjuk a csapatépítő tréningeket és egyéb rendezvények szervezését, a munkatársak moti válását, 
jutalmazását különböző versenyeken (sport, művészet, tudomány stb.) elért eredményekért (felkészítés, 
mentori munka), továbbá a vezetőség által tartott tájékoztatók, beszédek is ide tartoznak.

A külső PR feladata is természetesen a pozitív kapcsolatok kialakítása és annak megtartása. A célcso-
portja szélesebb körű, mint a belső PR-nak. A cél közönséget a következő nagy csoportokba sorolhatjuk: 

– Ágazati kapcsolatok – partnerek, beszállítók, szolgáltatók, tanácsadók, konku rencia, vevők köre. 
A PR feladata a partnerek megtartása, a konkurenciával való harmonikus kapcsolat, a vevőkkel 
(diákokkal, szülőkkel) történő megfelelő kommunikáció megteremtése. 

– Pénzügyi kapcsolatok – hitel- és pénzintézetek, magánintézmények esetén befektetők, pénzügyi 
elemzők köre. Mivel ők biztosítják az intézmény pénzügyi hátterét, folyamatosan tájékoztatni 
kell őket az intézmény helyzetéről. 

– Szakmai kapcsolatok – szakmai szervezetek, egyesületek, szaktekintélyek, egyéb oktatási intéz-
mények köre. Ezen csoport véleménye befolyásolhatja az intézmény külső megítélését.

– Kormányzati és közösségi kapcsolatok (Public Affairs) – jogalkotók, kormány, kormányzati szer-
vek, önkormányzatok, érdekképviseletek. Célja, hogy ismertté, fontossá tegye az oktatási intéz-
mény szerepét a közösségben, segítse a működés hez megfelelő feltételek megteremtését. Fontos 
eszköze a lobbizás, amely a tör vényhozói, jogszabályalkotói és végrehajtói hatalom képviselőinek 
szabályozott keretek között történő tájékoztatása és meggyőzése. 

– Média, sajtókapcsolatok – céljuk a tömegkommunikációs médiumok munka tár saival, újságírók-
kal, riporterekkel, szerkesztőségekkel a folyamatos információ áramlás biztosítása.

A külső PR eszközrendszere meglehetősen gazdag. Használja a személyes kommunikáció eszközeit 
(levelezés, telefonos, személyes megbeszélés), a cso portkommunikáció eszközeit (rendezvények, konfe-
renciák, előadások, vásá rok, kiállítások) és a tömegkommunikáció eszközeit is (sajtóközlemények, TV- és 
rádiószereplések).

A verseny- és piacorientált oktatási intézmény
Az elmúlt években világszerte számos könyv, tanulmány készült az oktatás marketing terén. Ezek a 

kiadványok arra próbálnak javaslatokat, iránymutatókat adni, hogy az oktatási intézmény hogyan válhat 
sikeressé, piacképesebbé. Az egyszeri siker még nem könyvelhető el eredménynek, hiszen a lényeg az, 
hogy az intézmény tartósan, hosszú távon is meg tudja tartani a pozícióját, jó hírnevét, és évről-évre több 
tanuló iratkozzon az adott intézménybe. 

Az oktatási intézmények nem egyenlők a vállalkozásokkal (kivéve a magán kézben lévő intézménye-
ket), mások a működési feltételeik. Ezek a szervezetek azonban mégis egy piac szereplői, amiből adódó-
an marketingkörnyezettel rendelkeznek, akár a gazdasági szektor képviselői. Nem vonhatják ki magukat 
a környezeti hatások alól. Az iskola, egyetem önmagában is fogyasztó szervezet, a csereügyletek aktív 
szereplője. Az intézmény beruház, vásárol, fejleszt. Teszi mindezt nem csak anyagok, tárgyi eszközök 
vonatkozásában, hanem a munka erő, a tananyag-termékek esetében is. 

Az oktatási intézmények napjainkban nagy kihívás előtt állnak. Ahhoz, hogy „életképességből” megfe-
leljenek, a menedzselés eszközrendszeréből nem hiá nyozhat a piacközpontú szemlélet, az intézmények 
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belső és külső környezetének a vizsgálata, az együttműködés, a marketingtudat sem. Mindazok az intéz-
mények, amelyek jól érzékelték a környezet változásait, a továbblépés irányait kutatják.

Az oktatási intézményekkel szembeni igények és elvárások alaposan megvál toztak az elmúlt időszak-
ban. Az iskola- vagy egyetemválasztás kihagyhatatlan téma a szűkebb, illetve tágabb családi körben. A 
szülők egyre nagyobb nyil vánosságot, sőt beleszólást igényelnek az intézmény működésével kapcsolatban. 

A korábban egyformának tűnt intézmények ma közel sem azonosak. A telje sítmények különbözőek. 
Egyik pillanatról a másikra az intézmények versenyben találták magukat az oktatási piacon. Verseny folyik 
a jó munkaerőért, a pályázati forrásokért, a támogatókért és szponzorokért, és természetesen a jobb tanul-
mányi eredményeket és sikereket felmutató tehetséges diákokért. Ebben a környezetben felértékelődik a 
jobb kommunikáció, az intézmények tárgyi-technikai-oktatási minősége, az iskolák, egyetemek által kibo-
csátott üzenetek szellemisége. Mindezek erősen marketing orientáltságú területek. Ezen ismeretek napi 
gyakorlatba való beültetése természetessé kell, hogy váljon a piacorientált oktatási intézmények számára. 

 Gyakorlati példák bizonyítják, hogy milyen legyen a piacorientált oktatási intézmény, milyen változ-
tatásokra van szükség, hogy az óvodák, iskolák, egye temek versenyképességüket a változó környezetei 
hatások között is megőriz hessék, illetve növeljék (KOMÁROMI 2003): 

– közérthetően és egyértelműen meg kell fogalmazni az intézményi célkitű zéseket, 
– ki kell alakítani egy új, világos szervezeti struktúrát, 
– szemléletváltás szükséges, a környezet a vezetés alkalmazkodását várja el, 
– olyan légkör kialakítása, amelyben több idő és figyelem jut a tanulók egyéniségére,
– az oktatás minőségének javítása, mely jelentősen erősíti a piaci pozíciót, 
– célirányos marketingtervezés alkalmazása.

Egy oktatási intézménynek, ha piaci sikereket kíván elérni, és piacorientált (versenyorientált) alapon 
akar működni, meg kell vizsgálnia a rendelkezésre álló forrásait, és meg kell határoznia azokat a kompe-
tenciákat, melyeket piaci alapon tud szolgáltatni. Stratégiát kell kidolgoznia a külső és a belső piacra, 
kommuni kálnia kell erősségeit e piacok felé, hangsúlyozva képességeit.

A marketingorientáció nem más, mint szervezeti kultúra, mely megteremti a vevő számára fontos 
értékek előállításának és szolgáltatásának feltételeit. A „ve vővel” ki kell építeni, és fenn kell tartani egy 
hosszú távú, kölcsönös előnyökre építő kapcsolatot. A marketingkutatások alapján a marketingorientá-
ció három tényezőből áll: a vevőorientáció, a versenytársorientáció és az interfunkcionális koordináció, 
amelyhez a hosszú távú gondolkodás és a piacérzékenység tár sul. 

A vevőorientáció és a versenytársorientáció magába foglal minden tevé kenységet, amely a célpiacon 
a vevőkről (ez esetben diákokról) és a verseny társakról a szükséges információk beszerzésére és azoknak 
a vezetősége felé történő továbbítására irányul. A vevőorientáció a vevők igényei nek pontos megismeré-
sét jelenti, annak érdekében, hogy folyamatosan meg felelő értéket biztosítsunk számukra. A versenytárs 
orientáció azt jelenti, hogy az intézmény tisztában van versenytársai rövid távú erősségeivel és gyenge-
ségeivel, valamint hosszú távú képességeivel és stratégiáival, és döntéseknél azt figyelembe veszi. A harmadik 
viselkedési komponens, az interfunkcionális koordináció, a vevői és versenytársi információkon alapul, és 
magába foglalja az intézményi koordinációs erőfeszítéseket a vevők számára szükséges értékek előállítása 
érdekében (KOMÁROMI 2003).

A piacorientáció elsődlegesen hosszú távú irányultságot jelent a profitra, és magába foglalja mind-
három komponenst. A profit a piacorientáció egy kompo nense, sőt a piacorientáció következménye. A 
nonprofit szervezetek esetében a profit helyett a bevétel a fontos, melynek fedeznie kell a működési költ-
ségeket hosszú távon.
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A versenytársak figyelése ma már nélkülözhetetlen területe az oktatási intéz mények információ-
gyűjtésének. A hasonló képzést folytató karok, intézmények magatartásának, fejlődésének információi 
rámutatnak azokra a pontokra, ahol a verseny fokozódására lehet számítani. Figyelni kell a magánintéz-
ményeknek, illetve a külföldi oktatási intézményeknek, mint versenytársaknak a magatartását is.

Következtetések
A marketing csak eszköz, önmagában nem cél. A marketing eszközrendsze rének alkalmazása az okta-

tási intézmények körében ma már nem csak verseny előnyt jelent, hanem mindinkább általános követel-
mény, ez a mai modern világ ban már általánosan elfogadott és alkalmazott módszer, a fejlett országokban 
az óvodák, iskolák, egyetemek már évek óta nagyon komoly marketing tevékenységet folytatnak. 

Pedagógusként napról napra szembesülünk az oktatási intézmények társa dalmi szerepének változásá-
val is, a szülők és a diákok igényeinek átformá lódásával, az intézménnyel kapcsolatos „fogyasztói” attitűd 
kialakulásával, illetve átalakulásával. Ez az elkerülhetetlen folyamat sok szempontból felké születlenül érte 
az óvodákat, iskolákat, egyetemeket, a tanárokat, akik kissé megkésve kezdtek el ismerkedni a marketing 
fogalmával, jelentőségével. Kevés hazai szakirodalmi forrás áll rendelkezésre, a szakterülettel kapcsolatos 
tudományos kutatási eredmények még kibontakozófélben vannak. Ennek oka abban is keresendő, hogy 
oktatási intézményeink igazából csak most kezdik fel ismerni az oktatási piacon kialakult versenyhely-
zetet, és ennek kapcsán a marke ting fontossága is felértékelődik. Lassan olyan tevékenységek kerülnek 
fókuszba, mint az oktatási trendek követése, a tanulók igényeinek, elé gedettségének felmérése, az ehhez 
igazodó oktatási programok bevezetése, az intézményi arcu lat tudatos formálása, a marketingkommuni-
kációs eszközök alkalmazása stb.
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THE ROLE OF MARKETING IN FUNCTIONING OF 
EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

– REVIEW ON INTERNATIONAL AND LOCAL ASPECTS
Béla Muhi B.

Education market, competitive colleges and universities, institutional identity, demand, 
supply, competition, price, service, quality, benefits, etc. These phrases we can find very often 
in professional circles, but also in everyday life. In fact, these terms come from the marke-
ting vocabulary. At the beginning of the xxI century a new trend in marketing developed 
and that is the educational marketing (marketing for educational institutions). Educational 
institutions, such as colleges and universities have a sense of service organizations, with 
well-defined customer base, target market, competitive environment etc. In modern times, 
educational institutions must have a marketing system if they want to survive in the market. 
Aim of this work is to point out the means of marketing system in educational institutions 
with particular emphasis on trends in the education market.
Keywords: marketing, nonprofit marketing, education, education marketing
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n

A helyi társadalmak, városok számára egy felsőoktatási intézmény fontos szellemi és 
gazdasági bázist jelent. Az intézmény helyi gazdasági hatásai a következőkben jutnak kifeje-
zésre: munkaerő alkalmazása, a helyi jövedelmek növekedése, a helyi vállalkozások, beszál-
lítók növekvő megrendelései, a hallgatói szükségleteket kielégítő szolgáltatások megjelenése 
(elszállásolás, étkeztetés, szórakozás stb.), illetve azok továbbgyűrűző (multiplikatív) hatá-
sai. Az intézmények tudástermelő, humánerőforrás-fejlesztő, kutatás-fejlesztési tevékeny-
ségekből származó, hosszabb távon kifejezésre jutó hatásai mellett a városban új kulturális 
igények jelennek meg, pozitívan alakul a város arculata, szellemi pezsgése, presztízse, amely 
új gazdasági szereplőket vonz, és a helyi társadalom megtartó erejét növeli. A tanulmány (és 
a Tudóstalálkozó 2015 tudományos konferencián elhangzott előadás) Szabadka felsőokta-
tását vizsgálja, gazdasági, régiófejlesztési szempontok alapján. Az (elsősorban) angolszász 
irodalmi feldolgozást egy a régióban (elsősorban Szabadkán) működő felsőoktatási intéz-
ményeket vizsgáló empirikus kutatás zárja. 
Kulcsszavak: egyetem, Szabadka, gazdaság, regionális fejlesztések, kutatás

n

bevezetés
A tanulmányban az egyetem/felsőoktatási intézmény regionális fejlesztésekben játszott szerepét, az 

egyetem–gazdaság reláción kifejezésre jutó hatásokat összegzem, először szakirodalmi feldolgozás alap-
ján, majd a Szabadka környéki (részben) önálló felsőoktatási intézmények tapasztalatait és gyakorlatát 
mutatom be – egy nemzetközi kutatási projekt tapasztalataira alapozva.1 

Az egyetem lokális gazdasági hatásai
A felsőoktatási intézmények szűkebb és tágabb környezetükre gyakorolt legfontosabb gazdasági 

hatásait bROWN és HEANEY (1997) a következőkben összegzi: a gazdasági fogyasztás növekedése, új 
munkahelyek létrehozása, a lokális gazdaság serkentése, amelyet LENGYEL (2005) folyamatábra formá-
jában, a következőképpen mutat be:

1 A tanulmány a szerző „Felsőoktatási Határ/helyzetek” c. monográfiája A felsőoktatás regionális-gazdaságfejlesztési szerepe feje-
zetének szerkesztett változata. 
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1. ábra. Az egyetemek helyi gazdasági hatásai
(Forrás: LENGYEL 2005: 195.) 

Egy felsőoktatási intézmény közvetlen gazdasági hatásait LEWIS (1988) a munkaerő alkalmazásá-
ban, a helyi jövedelmek növekedésében, míg közvetett hatásait a helyi vállalkozások megrendeléseinek 
és bevételeinek, valamint az általuk biztosított munkahelyek számának növekedésében összegzi. Ezekhez 
hozzájárul még a hallgatói szükségleteket kielégítő szolgáltatások (elszállásolás, étkeztetés, szórakozás stb.) 
bevételeinek és munkahelyeinek növekedése, továbbá az intézmény kívülről (pl. átképzési forrásokból) 
finanszírozott programjainak bevételnövelő, illetve munkahelyteremtő hatása. Egy új felsőoktatási intéz-
mény számára lehetőség nyílik továbbá arra is, hogy (az intézmény hiányában) más városokban tanulók 
vagy egyáltalán nem tanulók kiadásait is megszerezze, őket helyben tartsa (ugyanígy RECHNITZER–
HARDI 2003; SIEGFRIED et al. 2006). 

Az input–output vizsgálatok a gazdálkodó, munkáltató és hallgatókat toborzó felsőoktatási intézmé-
nyek azonnali működési bevételeit (inputok) és az intézmények tudástermelő, humánerőforrás-fejlesz-
tő, kutatás-fejlesztési tevékenységeiből származó, hosszabb távon kifejezésre jutó hatásokat/hasznokat 
(output) mérlegelik (PETRÁS 2006). RECHNITZER és szerzőtársa (2003) a rövid távú inputok alatt 
azonnali bevételeket és előnyöket ért (a helyi munkahelyek, jövedelmek, a helyi gazdaságnak nyújtott 
szolgáltatások, helyi beszerzések). SIEGFRIED és szerzőtársai (2006) az egyetem gazdasági fogyasztásra 
gyakorolt hatását elemzik, amely az egyetemi közösség (egyetemisták, karok, látogatók és más aktorok) 
összegzett kiadásaiból áll. A felsőoktatási intézmények gazdasági hatásinputjai: a munkaerő-foglalkoztatás, 
fizetések, adók, az egyetemi felszerelések, eszközök, szolgáltatások vásárlására költött kiadásai, építkezési 
kiadások, az egyetemi tanárok, adminisztrációban foglalkoztatottak és egyetemisták helyi fogyasztása. A 
köz- és magánforrásokból, donációkból támogatott kutatások is növelik az egyetemek gazdasági hatását. 

Helyi kormányzat:
– szolgáltatások 

és bevételek
– pótlólagos kereslet
– zsúfoltsági problémák

INPUT: visszairányuló 
kapcsolatok (rövid távú 
multiplikátor hatások)

OUTPUT: előreirányuló 
kapcsolatok 
(hosszú távú hatások)

EGYETEM

Tudás:
– K+F
– üzleti vállalkozások

Helyi vállalkozások:
– kereslet a helyi 

szolgáltatások iránt
– helyváltoztatási 

hatások

Helyi háztartások:
– a háztartások 

bevételeinek 
és kiadásainak 
növekedése

Humán tőke:
– diplomások
– helyi munkaerő 

képzettségi szintje
– új vállalkozási 

formák

Vállalkozások 
odavonzása:
– A tőke és a magasan 

képzett munkaerő 
odatelepülése

AZ EGYETEMEK HELYI GAZDASÁGI HATÁSAI
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RECHNITZER és HARDI (2003) a hosszú távú hatások/outputok hosszú listáját nevezi meg: oktatók 
és diákok által generált kulturális igények, a város arculatának alakulása, szellemi pezsgés, új gazdasági 
szereplők vonzása, megtartása, a helyi szellemi tőke, lokális öntudattal rendelkező polgárok kinevelése, 
oktatók letelepedése, megtartása (RECHNITZER–HARDI 2003). 

Az intézmény multiplikátor (indukált) hatása a gazdaság élénkülésében, további jövedelemnövelő és 
munkahelyteremtő hatásában jut kifejezésre (LEWIS 1988). A szerző további, a helyi cégek számára ingyen 
képzett munkaerőből származó nyereséget említi, a helybeli diákok pedig útiköltséget takarítanak meg. 
SIEGFRIED és szerzőtársai (2006: 16) szintén hangsúlyozzák a gazdasági, összegzett inputok multiplikatív 
hatását, az intézmény közvetett hatását a lokális közösségen belül. A multiplikatív hatások, illetve az ún. 
„hozzáadott értékek” kiszámításának több módszere is létezik,2 amelyek során az alapfeltételezés: a helyi 
gazdaságokban létrejött új fogyasztások által jövedelmek jönnek létre, a vállalatok és egyének pedig továb-
bi, hozzáadott eszközöket költenek, „megtöbbszörözve ezáltal az elsődleges jövedelmeket”. AMbARGIS 
és szerzőtársai (2011) a módszer kisebb módosításaira hívják fel a figyelmet, különösen abban az esetben, 
ha a felsőoktatási intézmények szűkebb és lokális környezetére gyakorolt gazdasági hatásainak elemzése a 
cél (helyi munkaerő, kizárólag helyben gyártott termékek vásárlása, a helyi gazdasági szubjektumok által 
forgalmazott termékek). 

STEINACKER (2005) kisvárosi egyetemek, kisebb intézmények (kisebb költségvetés, kevesebb foglal-
koztatott) esetében, a helyi gazdasági hatás legfontosabb tényezői között a bejáró diákok általi fogyasztást 
említi. RECHNITZER és HARDI (2003) kutatásaiban a hallgatókat stabil, földrajzilag koncentrált, élet-
kor, érdeklődés és vásárlási szokások szempontjából homogén csoportnak tekinti, akik fogyasztása fontos a 
város gazdasága szempontjából. SIEGFRIED és szerzőtársai (2006) szerint, a posztgraduális képzésben 
résztvevők és más kutatók látogatásai, egyéb rekreatív tevékenységei is a fogyasztás e csoportjába soro-
landók. STEINACKER (2005) a legnagyobb közvetlen helyi gazdasági hatásként a lakásbérlésből és a kis 
boltok forgalmából származó bevételeket említi, amelyet kisvárosban, a diákok hiányában nem pótolná 
más bérlők megjelenése. Ezzel indirekt módon a helyiek jövedelme növekszik, az ingatlanpiac szélesedé-
se mellett (RECHNITZER–HARDI 2003). Pénzügyi mutatókkal SIEGFRIED és szerzőtársai (2006) ezt 
így határozzák meg: minden felsőoktatásra költött 1 dollár, a helyi gazdasági aktivitások által 2 dollárt hoz. 

SIEGFRIED és szerzőtársai (2006) az egyetemeket stabil, STEINACKER (2005) immobil gazdasá-
gi szervezetekként mutatják be, amelyek nagyjából függetlenek a gazdasági élet változásaitól (recesszió, 
válságok), gazdaságélénkítő hatásuk mellett jelentős külső forrásokat vonzanak, közpénzeket és emberi 
tőkét mozgósítanak. Az intézményeken keresztül a lokális gazdaságok versengenek az erőforrásokért, 
hiszen a felsőoktatás finanszírozása döntően állami forrásokból történik (RECHNITZER–HARDI 2003).

Az egyetemek gazdasági hatása a humánerőforrás szempontjából is megnyilvánul. Az egyetemet végzet-
tek – magasabb fizetéseiknek köszönhetően – magasabb adókat fizetnek (indirekt hatás), a helyi társa-
dalomban elhelyezkedve (bLUESTONE 1993. Idézi: bROWN–HEANEY 1997) annak produktivitását, 
versenyképességét növelik, és ezek a benefit-hatások a helyi társadalom más tagjaira is továbbgyűrűznek, 
végső célként az élminőséget/életszínvonalt növelve (LENGYEL 2006). Például a többi foglalkoztatottra, 
akik a magasabb tudás, produktivitás és versenyképesség miatt jobb piaci feltételek között működő válla-
latokban, szintén nagyobb fizetéseket valósítanak meg (HOFFMAN 2008).3 HOFFMAN (2008) nyugati 
országokban végzett kutatásokkal támasztja alá azt az általános költség–haszon megközelítést, miszerint 
az egyén és közösség megvalósított gazdasági haszna háromszor nagyobb a felsőfokú végzettségű humán-
erőforrás iskoláztatásába fektetett kiadásaitól.

2 „The off–the–shelf aproach/multipliers”, „The bill–of–goods aproach” (AMbARGIS–MCCOMb–RObbINS 2011).
3 „Economic/wage spillover” (HOFFMAN 2008).
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Regionálisan intézményesülő felsőoktatás és a helyi társadalom
ENYEDI (2000) a középvárosok szempontjából fontos és jelentős gazdasági hatásra/előnyre hívja fel 

a figyelmet, a gazdaságtól látszólag távol eső, nagy vonzásterületű intézmények (főiskola, kutatóintézet, 
szabadidős intézmények stb.) megtelepedésével (befektetések vonzása, foglalkoztatás, helyi adók). GROSZ 
és RECHNITZER (2005) a konzervatív felsőoktatási rendszer hiányosságaként (továbbá a főváros erősödő 
szerepeként) ítéli meg, hogy az új intézmények nehezen tudnak térségük szellemi központjává válni, ugyan-
akkor rámutatnak arra, hogy az egyik legfontosabb regionális innovációs tényező a felsőoktatás, amely 
a régió számára humánerőforrást biztosít (ugyanígy: HORVÁTH 2003; RECHNITZER 2011). PETRÁS 
(2009) szintén a helyi társadalmak erőtlenségére, érdektelenségre, vagy ezzel ellentétben a helyi-regionális 
elit minduntalan harcára, intézménytelepítési törekvéseire hívja fel a figyelmet. 

PETRÁS (2006) a periférikus térségekben működő regionális főiskolák helyi gazdaságfejlesztő és 
népességmegtartó hatását emeli ki (ellensúlyozva a központi hatalom helyi kezdeményezéseket és lokális 
érdekek érvényesülését gátló erőit). Véleménye szerint az intézmények közvetett hatásai: közéleti szereplés, 
a „város életének integráns része (az adott felsőoktatási intézmény)”, RECHNITZER megfogalmazásában 
(2011: 82.) „a helyi gazdaság motorja”, előnyösen befolyásolja a helyi értelmiség identitását, szellemét, társas 
életét, illetve az egész helyi társadalmat. PETRÁS szerint (2006) a kisvárosi intézmények városuk szelle-
mi életének középpontjává válhatnak, ugyanis szellemiséget teremtenek, urbánus polgárságot nevelnek 
(PETRÁS 2009). Lokális hatásaik a helyi beágyazottság (GRAbHER 1993. Idézi: PETRÁS 2009)4 – intéz-
ményi, oktatói, hallgatói dimenzió/kisugárzás – függvényében alakulnak (főiskolák mérete, helyben lakó, 
lokálpatrióta oktatók aránya, az intézmény helyi fiatalságra gyakorolt megtartó hatása). A beágyazottság 
az intézmények társadalmi tőkéjének, kapcsolathálózatainak megnyilvánulása, amely a helyi társadalom 
közötti folyamatos kölcsönhatás eredménye (kultúra, rendezvények, kiállítások, vásárok, sportélet, politi-
kai és gazdasági élet). Sok esetben, az ilyen intézmények a városok számára kitörési pontot, az átalakulási 
folyamatokban felszínre kerülő funkcióvesztés rehabilitálását, elvándorlás csökkentését, kulturális fellen-
dülést jelentenek (PETRÁS 2009). 

A kisvárosi egyetemek elsősorban saját szűkebb környezetükből vonzanak hallgatókat, hatásuk nem 
regionális, hanem inkább csak a városukra terjed ki (STEINACKER 2005). Az intézményekben végzett 
hallgatók döntő többsége nem marad a kistelepüléseken, ezért nagyon fontos a környező vidék, tágabb 
régió szerepe a kisvárosi intézmények működésében (RECHNITZER–HARDI 2003; STEINACKER 2005; 
PETRÁS 2006). Fontos továbbá, hogy a helyi cégeknek jelent az intézmény munkaerőképzési bázist, 
másrészt az egyetem feladata a gazdasági szerkezet által igényelt, hiányzó K+F háttér megteremtése 
(RECHNITZER–HARDI 2003).

A regionális fejlesztések szerepe és az egyetemek világa
Az egyetem a lokális és regionális gazdasági fejlődéshez szükséges tudás forrása, szerepe a tudás 

kommercializálása, tudástranszferek5 által jut kifejezésre. Az egyetem innovatív, fenntartható, prospe-
ráló és versenyképes régiók fejlődését/kialakulását biztosítja. Az egyetemen kumulálódott tudás akkor 
válik valós erőforrássá, ha az újonnan felfedezett, felkutatott ötletek, folyamatok, termékek, gyakorlatok 
alkalmazhatóvá válnak, a globális tudás lokális szereplőknek adódik át, amely a gazdaság fejlődését szol-
gálja (HUGGINS–JOHNSTON 2009). Ebben nyilvánul meg az egyetemek ún. „harmadlagos szerepe”6 

4 „Local embeddedness”.
5 „Knowledge commercialization and transfer” (HUGGINS–JOHNSTON 2009).
6 „The third role of universities”.
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(SRINIVAS–VILJAMAA 2008). SRINIVAS és szerzőtársa (2008) a harmadlagos szerep interpretálása  
során több tudományos megközelítést említ, amelyek közül egyik az innovációs rendszerek nemzeti, regi-
onális és ágazati megközelítése (LUNDVALL 1992; NELSON 1993; MALERbA 2002; COOKE et al. 2004; 
ETZKOWITZ–LEYDESDORFF 2000 munkáit idézve). További, tudományos megközelítés a dinamikus 
kölcsönhatási, illetve a „Triple Helix Model”, amely alapvetése, hogy az egyetem–gazdaság–kormányza-
ti kapcsolatok (hármas) relációján kell az átfedési pontokat megtalálni egy innovatív gazdaságfejlesztési 
koncepció felépítéséhez (ETZKOWITZ és LEYDESDORFF [2000] kutatásai alapján LEYDESDORFF 
2012). A harmadik tudományos vonalat a tudásintézmények, szolgáltatóintézmények koncepciója határol-
ja be (GODDARD 2000; HOLLAND 2001; OECD 1999 kutatásokat összegez: SRINIVAS–VILJAMAA 
2008; PUUKKA–MARMOLEJO 2011; NOWOTNY et al. 2011), amelyek azt bizonyítják, hogy az egyete-
mek a regionális fejlesztések területén, számos formában kifejezésre jutó, szignifikáns szerepet játszanak. 

bADAT (2009) az egyetemek átfogó, a regionális fejlesztéseken túlmutató, öt kulcsfontosságú szerepét 
nevezi meg: magasan képzett egyének kinevelése (1.), demokrácia és demokratikus polgári társadalom 
felépítése (2.), gazdasági-környezeti fejlesztési szükségletek és kihívások megoldása (3.), a társadalom 
intellektuális és kulturális életének fejlesztése (4.), kutatás folytatása (5.).

HUGGINS és JOHNSTON (2009) az egyetemek gazdasági innováció területén betöltött újabb feladat-
körük miatt „vállalkozói egyetemek”7 és „akadémiai vállalkozói szféra”8 megjelenését említik, amelyek 
szorosan kapcsolódnak különböző gazdasági tevékenységekhez (vállalatalapítás, szabadalmi és gyártói 
jogok használata stb.), és a gazdasági és technológiai fejlődés szempontjából szükséges tudás gyakorlati 
alkalmazását tűzik ki célul (HOFFMAN 2008). 

Az egyetem regionális fejlesztésekben vállalt szerepének befolyásoló tényezői
Egy egyetem akkor tud a regionális fejlesztésekben sikeresen szerepet vállalni, ha a két elkülönülő 

rendszer: (1.) az egyetem (az oktatás, kutatás és társadalmi szolgáltatások szinergiájával) és (2.) a régió 
érdeke (innováció, tudásátörökítés, lokális szereplők összekötése) megtalálja érintkezési pontjait, közös 
tevékenységi felületeit (ARbO–bENNEWORTH 2007; NOWOTNY et al. 2011; PUUKKA–MARMOLEJO 
2011). ARbO és szerzőtársa (2007) hangsúlyozzák: az egyetem nemzeti intézményi feltételrendszerben 
tevékenykedik, amely sokszor behatárolja a regionális fejlesztési lehetőségeit, tevékenységeit. Az egyetem 
a nemzetközi, nemzeti és lokális színterek tényezőit figyelembe véve, erőforrásait integrálva, tud sikeresen 
hozzájárulni a regionális fejlődéshez. Több szerző hangsúlyozza a területirányítási szintek munkameg-
osztását: a nemzetgazdaság a makrogazdaság által innovatív légkört alakít ki, a regionális kormányzás 
az intézményi és szervezeti tényezők erősítésén autonóm módon dolgozik, és ösztönzi az egyetemeket, 
az igazgatást és a gazdaságot az együttműködésre, amely a régió versenyképességének növeléséhez járul 
hozzá (HORVÁTH 2003; VARGA 2005; IVANIĆ 2008; PUUKKA–MARMOLEJO 2011). 

HUGGINS és szerzőtársa (2009) szerint az egyetemek és a regionális gazdaságfejlesztés kapcso-
lata, kölcsönhatása nem uniformizálható. Az egyetemek különbözőképpen tudják saját erőforrásaikat 
kommercializálni, a régiók pedig különbözőképpen kezelik (és ismerik fel) az egyetemek regionális fejlesz-
tésekben játszott szerepét, biztosítva minden feltételt a sikeres együttműködéshez. bOUCHER és szerző-
társai (2003) európai egyetemek vizsgálatával bizonyították, hogy bizonyos egyetemek erősebb és határo-
zottabb feladatköröket látnak el régiójuk fejlesztésében. Ezt több (lényegében öt fő) tényező befolyásolja: 
a nemzeti felsőoktatási rendszer regionalizáltságának mértéke, a régió központi vagy perifériális helyze-
te, a regionális identitás jellege, a regionális hálózatok létezése és típusai, az egyetemek száma és mérete. 

7 „Entrepreneural universities”.
8 „Academic entrepreneuels”.
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A tanulmány szempontjából meghatározó a vidéki egyetemek, a centrumtérségeken kívül eső intéz-
mények szerepe, amely országonként, kontinensenként változó lehet (a különböző korlátozó tényezőket, 
gyakorlatot, működési feltételeket stb. figyelembe véve). 

A vidéki (nem fővárosi) térségekben működő állami egyetemek saját missziójukat (kényszerszerűen) 
a regionális fejlesztésekhez igazítják. A közösségi erőforrások hiányában, ezek az intézmények nagyobb 
fogékonyságot kell, hogy mutassanak a lokális és regionális igények felé, demonstrálva saját „hasznos-
ságukat”, amelyhez közösségi támogatottságot is kapnak (KITAGAWA 2007: 1105). KITAGAWA (2007) 
az egyének, az akadémiai elit regionális igényeket szolgáló kutatási érdeklősét hangsúlyozza. Továbbá 
Japán példáját említve kiemeli, hogy a lokális közösségek hatásköréből fakadó pénzügyi támogatásokkal 
tovább erősödik az egyetem saját régiójával működtetett kapcsolata, a tudomány és innováció decentra-
lizációja, a többszintű, horizontális-hálózati innovációs rendszerek, államilag garantált intézményi rendje 
(KITAGAWA 2007). A hálózatszerű tudományos-technológiai struktúrák széleskörű, regionális fejlesztési 
kapacitások kiépítését teszik lehetővé, Kanada példájából kiindulva, ahol a tudomány, technológia és inno-
váció decentralizált támogatottságot élvez (SALAZAR–HOLbROOK 2007). Ellenben Vietnám példájával, 
ahol a regionális irányítás mezo-szintjének hiánya nagymértékben limitálja a fejlesztési erőfeszítéseket 
(RAMACHANDRAN–SCOTT 2009), hasonlóan a vizsgált európai térségek szerb/vajdasági példáihoz is. 

Az egyetem és ipar viszonya9 – az iparosodó országok vidéki egyetemei esetében – nem tud kormány-
politikai (központi) befolyás nélkül, hatékonyan fejlődni. A kormány feladata (Korea példáját említve) 
biztosítani a lehetőséget az egyetemek számára, hogy megújuljanak, kialakítsák saját regionális inno-
vációs rendszerüket, és részt vegyenek abban a munkamegosztásban, amely során néhány intézmény a 
képzett munkaerő biztosításáról gondoskodik, míg mások a helyi tudásáramlás feladatát látják el ([SOHN 
et al. 2009]; ugyanígy latin-amerikai, afrikai és ázsiai országok/régiók példája [SRINIVAS–VILJAMAA 
2008]). A központokon kívül eső regionális felsőoktatási központok sok esetben csak a diplomások 
„kitermelésének” a feladatát tudják ellátni (tradicionális egyetemi szerepkör), ugyanis a helyi gazdaság 
nem rendelkezik elegendő impulzussal, amely az egyetem–ipar kapcsolati viszonyt táplálná (GARCíA-
ARACIL–FERNÁNDEZ DE LUCIO 2008). HORVÁTH (2003: 204) megfogalmazásában az egyetemi és 
ipari kapcsolatok (magyar példa) esetlegesek, a kooperációk inkább az egyetemek anyagi kondícióinak 
javítását, és nem az innovációs hálózatok kiépülését segítik.

A periférikus régiókban megtelepülő és működő cégek is befolyásolják ezeket az együttműködése-
ket (a kisebb cégek sokszor hatékonyabban működnek együtt [SRINIVAS–VILJAMAA 2008]), azonban 
szoros kapcsolatok nem alakulnak ki (a spanyol Valencia régió [GARCíA-ARACIL és szerzőtársa 2008], 
vagy a Dél-Dunántúl példája [HORVÁTH 2003]). HUGGINS és JOHNSTON (2009) az egyes gazdasági 
ágazatok betelepülésében meghatározó motívumként említik a felsőoktatási és kutatási intézmények meglé-
tét, régión belül. A külföldön beruházni szándékozó vállalkozók a telepítési tényezők közül (nemzetközi 
viszonylatban elsőként a német, francia, belga régiók befektetői) a szakmunkásképzés és továbbképzés, 
valamint az egyetemi, kutatási bázisok meglétét ítélik fontosnak (NAM-NERb 1990. Idézi: HORVÁTH 
2003). HORVÁTH (2003) kutatási szerint a humán infrastruktúra, a magasan képzett, műszakilag hozzá-
értő munkaerő fontossága a tőkevonzás esetében elvitathatatlan. IVANIĆ (2008) hangsúlyozza a közvetlen 
külföldi tőkeberuházások által megvalósuló tudásterjedést, a tőke-, technológia- és tudástranszfer lehe-
tőségét a régiók innovációs felzárkózási folyamataiban.

Európai viszonylatban – EU RP (2011) az egyetemek regionális fejlesztésekben vállalt proaktív szerepé-
hez négy feltétel teljesülését nevezi meg: a gazdasági innováció az egyetemek kutatói szerepköréből fakad, 
a humánerőforrás fejlesztése az oktatással történő összekapcsolódás eredménye, az egyetem hozzájárul a 
régió intézményi (menedzsmentek közötti együttműködés) és civil társadalmi kapacitásainak fejlesztésé-

9 U–I – University–Industry.
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hez, valamint a társadalmi fejlődés szoros kapcsolatban áll az egyetemek közszolgáltatási szerepkörével. 
KECZER (2007) a többszereplős együttműködések különböző innovációs szervezeti egységeit nevezi meg: 
irodák, klaszterek, inkubátorok, GROZEA és szerzőtársa (2010) nemzetközi bizniszparkok létrehozását 
említi (a határon átívelő kapcsolatok fontosságát kiemelve), HORVÁTH (2003) tudományos-technológiai 
parkok és alcentrumok, ipari parkok, míg SRINIVAS és szerzőtársa (2008), holisztikus megközelítésben, 
regionális és ágazati innovációs rendszerek kiépítését és működtetését emeli ki. Az EU RP (2011) ajánlások 
alapján: kisebb lépésekkel, kezdetben kevésbé komplex feladatok ellátásával (szaktanácsadás, egyetemisták 
gyakornoki munkája, ösztönző programok saját cégek alapítására), majd egyre komplexebb feladatokon 
át (egyetemi foglalkoztatottak által alapított cégek, innovációk), egészen a teljes körű szervezeti transzfor-
mációig (technológiai centrumok, klaszterek, nemzetközi hálózatépítés) valósíthatók meg ezek a célok. 

Összegzés helyett: a felsőoktatási intézmények regionális gazdaságfejlesztési 
tapasztalatai a régióban
Általánosságban, Szerbiában a felsőoktatási intézmények elsődleges szerepe, az oktatás dominál. A 

kutatás és a regionális fejlesztések szerepkörét az intézmények (és ágazatpolitika) nem tudták fejlesztési 
prioritásaikba/mindennapi gyakorlataikba integrálni.10 

A gazdasággal működtetett kapcsolatok szegényesek a régióban. A felsőoktatási intézmények és a 
gazdaság között a ’80-as évek végéig működtetett példás kapcsolatok mára teljesen megkoptak/megszűntek. 
Ez a gazdaságban, társadalomban, felsőoktatásban végbement leépülési, izolációs folyamatoknak tudható 
be. Nyomokban azonban fellelhető némi együttműködés. Jelen pillanatban a gazdasági szubjektumokkal 
ígéretes kapcsolatok működnek a műszaki tudományok terén (SZMSZ, Szabadka) és a mezőgazdasági-
kertészettudományi területeken (bCE KK, Zenta). Sok más esetben – az egyéni érdekek atomizált rendsze-
rében – elvesznek az intézményi szinten képviselt fő csapásvonalak, érdekek, így a tudományos tevékeny-
ségek gyakorlati átörökítésében néhány egyetemi tanár magáncége profitál, mindössze. A gazdaságban 
is tevékenykedő, gyakorlati szakemberek, akik egyben egyetemi tanárok is, biztosítják a két (egymástól 
sok esetben elkülönülő) szektor közötti átmenetet, tudásátörökítést (SZMSZ, Szabadka, ÚE KK, Szabad-
ka, bCE KK, Zenta), ami szintén pozitívumként könyvelendő el. Megrendeléses intézményi kapcsolatok 
pozitív példáiról is beszámoltak az intézményvezetők, például kutatói munka más kutatói intézményekkel, 
gazdasággal és kormányzati-tartományi körökkel.11 A Loher–Siemens cég betelepülésekor fontos szempont 
volt, hogy Szabadkán létezik hagyományos és jó műszaki képzés (az intézményvezető elmondása alapján). 

Fontos megemlíteni azt a tudásátörökítési mechanizmust, amelynek Zenta a kihelyezett képzés által 
lesz részese. A Corvinus pályázati irodája és a számos alkalmazott kutatás eredményeként sok környékbeli 
termelőt, céget, vállalkozót vonnak be a munkába (felmérések, terepmunka, lekérdezések). A projektek, 

10 Az IPA INNOAxIS (a szerb–magyar határ, mint innovációs tengely) kutatási projekt keretein belül Szerbiában, 8 intézményben 
készültek intézményvezetői interjúk: Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka (ÚE MTTK, Szabad-
ka), Újvidéki Egyetem, Építőmérnöki Kar, Szabadka (ÚE ÉK, Szabadka), Újvidéki Egyetem, Közgazdasági Kar, Szabadka (ÚE 
KK, Szabadka), Szabadkai Műszaki Szakfőiskola, Szabadka (SZMSZ, Szabadka), budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettu-
dományi Kar, Konzultációs Központ, Zenta (bCE KK, Zenta), Educons Magánegyetem, FAbUS Menedzserképző Magán-
kar, Szabadka (FAbUS, Szabadka), Singidunum Egyetem, Szabadka (SE, Szabadka), Novi Pazar-i Egyetem, Szabadka (NPE, 
Szabadka). Az interjúkat Szerbiában Takács Zoltán és Rumenyákovity Melinda készítették. 

11 Az SZMSZ (Szabadka) kapcsolatokat működtet az ATb Sever és a Loher–Siemens céggel, továbbá működő kapcsolatai vannak 
a Nordnet, a bIS Kft., a szabadkai üzleti Inkubátor és az Elektrovojvodina céggel. A bCE KK (Zenta) kutatási bázisokkal 
kialakított kapcsolatai fontosak (Újvidéki Növénynemesítési Kutatóintézet, ÚE Mezőgazdasági Kar, Karlócai Kutatótelep, 
Magyarkanizsai Tangazdaság, Semenarnacoop Pétervárad, Quality Consulting Kft. Szabadka, valamint a magyarországi part-
nerek közül ZKI Kecskemét, Hagyó Kft. Miskolc). Az ÚE KK (Szabadka) a CESS (tartományi kormány gazdaságfejlesztési 
kutatásait végző központ, Újvidék) intézménnyel végzett munkaerő-piaci kutatást. 
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kutatások eredményeként felszerelések és pozitív gyakorlati példák maradnak a régióban. Az intézmény 
teljes költségvetésének mintegy 70%-át ezek a pályázati pénzek biztosítják. A Kertészettudományi Kar 
mögött a többi régióbeli intézmény – alig pár százalékos – megrendelésekből származó bevételeket tud 
csak megvalósítani. 

A régió magánkarai esetében a kutatásokat (kutatási projektek, komolyabb együttműködések) szinte 
kivétel nélkül az egyetemi központ, illetve a központi karok bonyolítják le. A szabadkai magánintézmé-
nyek szinte kizárólag az egyetemisták beiskoláztatásával foglalkoznak. Kivételes esetben számoltak be olyan 
példákról, hogy bizonyos helyi érdekeltségű, személyi kapcsolatok mentén szerveződő kutatás valósult meg, 
például civil szervezetekkel (Singidunum – LDA Local Democracy Agency), egyetemekkel (Singidunum és 
Corvinus IPA kezdeményezése). ők inkább szintén az egyéni kapcsolatok által mozgatnak bizonyos kuta-
tási együttműködéseket, valós regionális fejlesztési szerepkörök nélkül. A gazdasági szubjektumok negatív 
viselkedési formája, érdektelen és elutasító magatartása kezd az utóbbi időben kirajzolódni a régióban. Sok 
esetben a végzős hallgatók kötelező szakmai gyakorlata elől is elzárkóznak. A magánintézmények eseté-
ben fellelhető egy „kissé atipikus kapcsolat a gazdasággal, közigazgatással és politikával”. Nagyon sokan 
a hallgatók közül már ezekben a szférákban dolgoznak, mindenki rendelkezik szakmai tapasztalatokkal, 
diplomával viszont még nem. Ez jellemző és meghatározó jelenség a szabadkai magánkarok esetében. 
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THE ROLE OF UNIVERSITIES IN REGIONAL 
ECONOMIC DEVELOPMENT

Zoltán Takács

Higher education institutions (HEIs) represent an important intellectual and economic 
basis for local societies, cities and towns. The economic impact of the HEIs reflects on: 
employing labour force, the increasing of local incomes, the increasing number of assignments 
made by local entrepreneurs, companies, the improving of local services for satisfying 
students’ demand on accommodation, eating, entertainment, etc., and their effects of 
multiplication. Out of the long term effects of HEIs on knowledge production, human 
resource development and research and development function, in the towns appear new 
demand on cultural contents, the image and the prestige of the town rises, the intellectual 
sparkling gets higher, and therefore the town may attract new economic subjects, and the 
local community’s embeddedness gets greater. The study (and the given presentation on 
the scientific conference ‘Tudóstalálkozó 2015’) examines the higher education of Subotica 
(Szabadka) in point of economic and regional development view. The (mostly) Anglo-Saxon 
literature review is followed by an empirical research conducted on the HEIs in Subotica 
(and in its surrounding).  
Keywords: university–Subotica (Szabadka), economy, regional development, research
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n

A nemzetközi migráció problémája Szerbia esetében már évek óta kitapintható. A jobb 
élet reményében ezrek vándoroltak már át az elmúlt időszakban az észak-bácskai útvonalon 
Magyarország irányába. A határ másik oldalán viszont 2013-tól vált szemlátomást akkut 
gonddá a megnövekedett migránsok száma. Szerbia menekültügyi rendszere alkalmatlan 
ennek kezelésére, míg Magyarországot a közösségi menekültügyi rendszer alkalmazása köti. 
Egyik országban sem bizonyulnak megfelelőnek az elhelyezési lehetőségek. A két állam 
miniszterelnöke hathatós megoldást sürgetett a migráció fékezésére, viszont a gyakorlatban 
semmilyen előrelépés nem történt. A tanulmány a megnövekedett migrációnak a hátterét és 
az alkalmazandó szabályozási rendszert kívánja bemutatni, továbbá a politikusok és hiva-
talok reakcióját a migránsok hullámaira.
Kulcsszavak: illegális migráció, szerbiai menekültügy, európai közösségi menekültügyi 

rendszer, befogadóközpontok, Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, 
Komesarijat za izbeglice i migracije

n

bevezetés
Az elmúlt két év során drasztikusan megnőtt a Magyarországra illegálisan belépők száma. Az ország 

napjainkban Olaszország után a második olyan nagy leterheltséggel küszködő tagállama a Schengeni 
Övezetnek, melybe nagyszámú jogellenes határátlépő és menedékkérő érkezik (lásd 1. számú melléklet). 
Ezen megnövekedett incidensek aránya a magyar állam déli határszakaszán élők biztonságérzetét nagy-
mértékben rontotta, másrészt az országos politika is aktívan bekapcsolódott 2014 elején a bevándorlási 
probléma médiabeli napirenden tartásába. A probléma azonban nem csak a magyar félnél okozott gondot, 
hiszen a Szerbia északi határsávjában élők már évek óta érzékelik az egyre nagyobb számban érkező 
„külföldiek” jelenlétét.

Szerbiában 2011-től figyelhető meg a menekültek számának drasztikus emelkedése. Ekkor javarészt 
afgán, líbiai, tunéziai és algériai fiatalemberek jelentek meg (VISNOVITZ 2011), és a szabadkai temető-
ben valamint a város szeméttelepén és elhagyott gyárépületekben alakították ki ideiglenes táborhelyeiket 
(TERHES 2014). A fenti, 2011 és 2014 között „beköltöző” migránsok mire eljutottak az észak-bácskai terü-
letre – az EU kapujába – szinte már minden pénzük elfogyott, így nomád körülmények között az emberi 
méltósághoz való minimális feltételekkel sem rendelkeznek (tisztálkodni a szomszédos temetőben tudtak, 
enni a segélyszervezeteknek és a helyi pékek felajánlásainak köszönhetően volt lehetőségük). Fölmerül 
a kérdés, hogy a szerbiai hatóságok mit tettek az ügy orvoslása érdekében. Jórészt 2011-től a szerbiai 
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állami hozzáállás változatlan: semmit sem tesznek, számukra is jobb, ha ezek a menekültek minél előbb 
távoznak a zöldhatáron át. „A helyi szerbiai rendőrök, ha a városban találkoznak, folyamatosan leveszik 
őket 10–20–50 eurókra. Ha nincs, jól eltángálják őket, aztán vagy viszik őket Macedóniába, vagy hagyják 
őket futni” (MIKLÓSI 2012). Amennyiben sikerült Magyarországra átérniük, de a magyar idegenrendé-
szet tetten érte őket, menedékjogi kérelmet nyújthatnak be – amit nem szívesen tesznek –, viszont akkor 
is van rá esély, hogy a magyar fél visszatoloncolja őket Szerbiába, mint biztonságos harmadik országba, 
amely kategória feltételeit a Magyar Helsinki bizottság 2011-es országjelentése nem tartja megalapozott-
nak (MAGYAR HELSINKI bIZOTTSÁG 2011).

Az illegális migráció tanulmányozásához fontos feltárni az okokat, melyek elvezettek ehhez a drasz-
tikus létszámnövekedéshez. Míg a 2000-es években többnyire az afganisztáni, iraki és pakisztáni illegális 
bevándorlók voltak többségben, addig napjainkra mellettük megjelentek a közel-keleti arab tavasz által 
gerjesztett újabb menekülthullámok betelepülői is. Harmadrészt pedig a szíriai konfliktus és az Iszlám 
Állam erőszakos cselekményei késztették arra a fiatal férfilakosságot, hogy ily módon próbáljanak meg 
eljutni a határok nélküli Európába, ahol jó esetben már valamely családtagjuk vagy rokonuk él, később 
pedig saját családjukat is magukkal vihetik a biztonságos és nyugodt élet reményében. Ez a közel-keleti 
menekültáradat egészült ki 2014 elején a koszovói albánok tömeges elvándorlásával, ami immáron tart-
hatatlan állapotokat eredményezett a menekültügy terén. A koszovói albánok a kilátástalan gazdasági 
helyzetük, a tovább növekvő munkanélküliség és a nyomorgás elől indulnak útnak a már unióban élő 
rokonaikhoz. Utolsó vagyontárgyaikat pénzre cserélik, és otthonaikat hátrahagyva kézitáskákkal indulnak 
el családok tömegei Nyugatra a jobb élet reményében. 

Az illegális migráció útvonalában is változás állt be 2014-ben. Míg korábban a közel-keletről jövők 
három irányból is megközelíthették Magyarországot (Ukrajna, Románia, Szerbia), addig 2014-re ez a széles 
határsáv lecsökkent Szerbiára. A korábbi román útvonal az ország schengeni övezethez való csatlakozása 
következtében szigorodott meg, míg az ukrán irány a kelet-ukrajnai konfliktus miatt járhatatlanná vált. A 
közel-keletről jövő menekültek Görögországból érkeznek Macedóniát át Koszovóba, majd onnan az albá-
nokkal együtt Szerbia északi területére vándorolnak (PANNON RTV 2012). Gyakran gyalogszerrel, autó-
busszal vagy vonattal közlekednek, de nem ritka az embercsempész hálózatok bekapcsolódása sem, amelyek 
a szerbiaiak számára jó kereseti lehetőségeket rejtenek. Tehát 2014-re koncentrálódott a megnövekedett 
határátlépők száma és az útvonal kizárólagossága Szerbiára, ami elvezetett az apokaliptikus helyzethez.

Fontos megjegyezni, hogy Szerbia és Magyarország tranzit-országnak számít, tehát az illegális beván-
dorlók nem itt szeretnének munkát vállalni vagy akár a menedékkérelmüket benyújtani, hanem célorszá-
gaiknak Németország, Ausztria, Svájc, belgium és Csehország számít, ahol már jelentős közösségük él, és 
segítheti az elhelyezkedésüket és megélhetésüket.

A tanulmány további részében a szerbiai és a magyarországi menekültügyi rendszert kívánom bemutat- 
ni, azt, hogy az egyes országokat mi jellemezte a bevándorlás témakörében, továbbá, hogy milyen lehető-
ségekkel számoltak a helyzet megoldásában. Az Európai Unió közös migrációs szabályozásának a részletes 
ismertetését az indokolja, hogy Magyarország részes fele ennek a területnek, így nem rendelkezik saját rend-
szerrel, továbbá, hogy Szerbiának a közeljövőben jogharmonizációt kell végrehajtania ezen a területen is.

Szerbia menekültügyi rendszere
Miként azt az Európai bizottság Szerbiáról szóló 2014. évi jelentése megfogalmazza, a szerbiai hatóságok 

összességében proaktív módon harcolnak az illegális migráció ellen (EUROPEAN COMMISSION 2014). 
A jelentés szerint Szerbia irányából az Európai Unióba történő illegális határátkelések száma korábban 
csökkenő tendenciát mutatott, ugyanis a 2012-es 13 900 eset 2013-ra 8 500-ra mérséklődött. (Ennek ellent-
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mond a magyar bevándorlási és Állampolgársági Hivatal kimutatása – lásd az 1. számú mellékletben). 
Ugyanakkor felszólítják Szerbiát, hogy a növekvő igényeknek megfelelően a férőhelyek számát növelje, 
mivel nincs megfelelő számú szakképzett személyzet1, és fordítsanak különös figyelmet a kiskorúak és a 
veszélyeztetett csoportok helyzetére, valamint jobb koordinációra van szükség az illegális migráció összes 
érintett intézményével. A jelentés továbbá felhívja a figyelmet arra is, hogy a legális migráció szabályai 
továbbra is ellentétesek a közösségi szabályozással, így azok összehangolása elkerülhetetlen. Míg 2012-
ben 6 282 személy került visszatoloncolásra, addig 2013-ban ez a szám 6 239 fő volt. Az ország 2013-ban 
visszafogadási megállapodást kötött Montenegróval és bosznia-Hercegovinával.

A Szerbiában hatályos menedékjogról szóló törvényt 2007-ben fogadták el, és 2008. április 1-től hatá-
lyos. A szabályozás értelmében nem büntethetőek azok a menedékkérők, akik illegálisan lépnek be az 
ország területére, vagy ott tartózkodnak, feltéve, hogy kezdeményezik a menedékjogi eljárást, és érvényes 
magyarázatot adnak illegális belépésükre vagy tartózkodásukra. Amennyiben nem kérnek menedékstá-
tuszt, akkor szabálysértési bírságot kell fizetniük. Ha nem tudják kifizetni, akkor elzárással sújthatóak. A 
menedékkérelmezőknek jogukban áll az eljárásuk folyamán jogsegélyt kérni a nem-kormányzati és civil 
szervezetektől, akik jogaik és kötelezettségeik ismertetéséről is tájékoztathatják őket. Az eljárás külön 
figyelmet szentel a család egysége elv betartásának.

Szerbiában a menedékkérelem benyújtására a legális belépést vagy az illegális tartózkodást/belépést 
követő 72 órában van lehetőség; kivételes esetekben mód van a kérelmező mozgásszabadságának korlá-
tozására, amennyiben fennáll a szökés veszélye. Ezután regisztrálják a kérelmezőt, ami magában foglalja a 
személyes adatok felvételét, fénykép és ujjlenyomat készítését, továbbá minden olyan dokumentum csato-
lását a kérelemhez, mely az eljárás során fontos lehet. Az eljárás megindítására 15 nap áll rendelkezésre, 
melynek során a kérelmezőnek jogában áll az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának Hivatalától (UNHCR) 
jogsegélyt igénybe venni. Szerbia Köztársaság Menekültügyi Hivatala (Komesarijat za izbeglice i migracije 
Republika Srbija – KIRS) első fokon vagy elfogadja a kérelmet, és menekültként elismeri a benyújtót, vagy 
elutasítja azt, ha megalapozatlannak véli a kérelmet, illetve nem bizonyított a kérelem alapja. Az elutasítást 
jelentő kizáró okok a következők:

– béke elleni, háborús bűncselekmény vagy emberiesség elleni bűntett,
– súlyos bűncselekmény elkövetése, amely nem politikai jellegű,
– menedékjogot szerzett más államban,
– harmadik országbeli állampolgársága van,
– biztonságos származási országból származik,
– menedékkérelmét a genfi egyezmény szerint elutasították már más országban,
– biztonságos harmadik országból érkezett,
– szándékosan megsemmisítette útlevelét vagy személyazonosságának megállapítását szolgáló más 

dokumentumát.
Az elutasító döntéssel szemben 15 napos fellebbezési határidő áll rendelkezésre az elsőfokú határozat 

kézhezvételétől számítva.
A menedékjogi kérelem benyújtóinak megoszlását 2008-tól 2015 első feléig a 2. számú melléklet 

tartalmazza főbb állampolgárság szerinti megoszlásban. Látható, 2008-tól kezdődően folyamatosan növe-
kedett Szerbiában a menedékkérők száma. 2013-ban ez a szám elérte a hétezret, míg 2014 első felében 
közel 16 500 személy élt a fenti lehetőséggel (VAJMA 2015). 2012. november 8-án fogadta el a szerbiai 

1 A Magyar Helsinki bizottság 2011-es jelentése szerint összesen két ügyintéző foglalkozott a menedékjogi kérelmekkel az első 
és másodfokú eljárások során.
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népképviselőház a migráció kezeléséről szóló törvényt, amely a be- és kivándorlás problémájára kívánt 
választ adni, az integráció szabályait rendezte, emellett meghatározta a Menekültügyi Hivatal és a Migrációs 
Tanács feladatait. Jelenleg Szerbia nem rendelkezik migrációs stratégiával, a korábbi terv a 2011–2014-es 
időszakra vonatkozott.

A megnövekedett számú menedékkérőket az eljárás idejére és a pozitív döntés után az integrációs 
időszakra az államnak el kell szállásolnia, melyhez Szerbia nem rendelkezik megfelelő férőhellyel bíró 
befogadóközponttal és közösségi szálláshellyel (CENTRI ZA AZIL U REPUbLICI SRbIJI):

– Állandó menedékközpontok:
n banja Koviljača Menedékközpont: 2008-ban kezdte meg működését, száz személy elszállá-

solására van lehetőség. 
n bogovađa Menedékközpont: 2011-ben nyitották meg, kapacitása 160 fő.

– Ideiglenes központok:
n Obrenovaci Központ: 2013-ban alakították ki 180 fős férőhellyel, azonban a 2014. évi árvi-

zek következtében jelenleg nem üzemel.
n Tutini Központ: A téli időszakban 80 fő, a nyári időszakban 150 fő ideiglenes elszállásolására 

van lehetőség.
n Sjenicai Központ: a berlin Hotelben 150 fő kapacitással.
n belgrád (Zimony-Krnjača): 2014-től, 100 fő befogadására alkalmas.

A szerbiai kormányzat az uniós elvárásnak megfelelően azt tervezi, hogy a harmadik befogadó közpon-
tot Mladenovácon hozza létre a korábbi laktanya épületének átalakításával.

– 2015. január elsejére a közösségi szállások számát drasztikusan csökkentette a szerbiai belügymi-
nisztérium. Az 1996-ban meglévő 700 helyből napjainkra 20 szállás maradt fenntartva, melyből 
csupán 12 van a mai Szerbia területén 901 férőhellyel, míg Koszovó területén további 8 szállás 351 
fős kapacitással. Az összes intézmény teljes kapacitásterhelésen működik Szerbiában és Koszo-
vóban (KOLEKTIVNI CENTRI). A szálláshelyek kétharmadában a belső menekültek (IDP-k) 
elhelyezése történt, akik 2014-es adatok szerint 223 139-en voltak.2

Az európai menekültügyi rendszer fejlődése
Magyarország 2004. május 1-jével az Európai Unió teljes jogú tagja lett, ezáltal a menekültügyi szabá-

lyozást a közösségi joggal harmonizálnia kellett, melynek eredményeként az európai menekültügyi rend-
szert vezették be az országban. A Schengeni Övezet és az Unió keleti tagállamaként az állam fokozottan ki 
van téve a menekültkérdésnek, földrajzi elhelyezkedése következtében azonban tranzitországnak számít 
a gyakorlatban.

Az európai integráció keretében a menekültügy és a bevándorláspolitika összeolvadt a tagállamok 
kormányzati politikájában. A hidegháború idején megjelennek a negatív sztereotípiák, melyek magukkal 
hozták a fordított bizonyítási kényszert, nevezetesen, hogy az azílium kérelmezőjének kellett bizonyíta-
nia, hogy nem ál-menedékkérő. A bevezetett intézkedések következtében az elfogadott menedékkérelmek 
száma drasztikusan csökkent, mára körülbelül az esetek 10%-ában ismerik el a kérelem jogosultságát.

Az Európai Közösség tíz tagja kormányközi megállapodás keretében – tehát nem uniós jogi szabá-
lyozásban – 1990. június 15-én fogadta el a Dublini Egyezményt (Dublin I.). Ehhez a megállapodáshoz a 
későbbiekben nem EK tagok is csatlakoztak (Részesei: Dánia kivételével az EK tagok, továbbá Norvégia 

2 Többnyire az észak-koszovói szerb belső menekültek és a 2014-es árvízkárosultak elszállásolása történt.
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és Izland). Célja, hogy leegyszerűsítse és összehangolja a tagállamok illetékességi szabályait a kérelmek 
elbírálásában. Kijelöljék az eljárás lefolytatásáért felelős államokat a menekültstátusz elbírálásánál, hogy 
a kérelmező ne váltogathassa a benyújtási célországot a kedvezőbb elbírálás reményében. Az illetékesség 
szabályai a következők:

– Van-e olyan családtag, akit menekültként már elismertek. Ha igen, akkor ez a részes állam az 
illetékes. Az érintettek beleegyezése szükséges az eljárás lebonyolításához. Családtagnak minősül 
a házastárs, a kiskorú gyermek valamint a szülő.

– Ha nincs családtag, akkor a vízumot vagy tartózkodási engedélyt kiállító részes állam válik 
illetékessé.

– Amennyiben vízummentesen utazott be az övezetbe, akkor az az állam válik illetékessé, ahol a 
külső határátlépés megtörtént.

– Ha illegális migránsról van szó, akkor szintén a külső határátlépést regisztráló állam válik ille-
tékessé. Amennyiben más tagállamban hat hónapot már illegálisan tartózkodott, akkor a fenti 
tartózkodás szerinti állam válik illetékessé.

– Amennyiben nem lehet kideríteni a fenti esetek egyikét sem, akkor az a részes állam válik ille-
tékessé, ahol a kérelmet benyújtották.

Az eljárás szabályai:
– A kérelem benyújtásától számított hat hónapon belül meg kell nevezni az illetékes államot. 
– Az illetékesség átadására egy hónap áll rendelkezésére a részes államoknak.
– Az illetékesség megállapítása után három hónapon belül a kérelmezőt értesíteni kell a döntésről. 

(Amennyiben ez nem történik meg határidőre, akkor elfogadottnak kell tekinteni a kérelmet).
– Amennyiben a kérelmező a tartózkodási helyét az eljárás ideje alatt megváltoztatta, és sikerül 

felkutatni, akkor vissza kell vinni őt az illetékes államba.

A Dublin I. rendszerrel kapcsolatban számos probléma fogalmazódott meg. Egyik hibája, hogy a 
6+1+3 hónapos határidők tágak, és függő helyzetet eredményeznek. Az eljárás folyamán a hatóságok a 
közvetett bizonyítékokat nem tekinti elégségesnek (pl. a kérelmező kijelentései). Továbbá sok próbálkozás 
volt az államok között az illetékesség áthárítására, illetve, hogy a kérelmező eltűnése esetén az észrevételtől 
számított három hónapon belül az eljárást újra lehetett indítani.

1992-ben fogadták el a Londoni Határozatokat, melyekben a tagállamok kibújási és elutasítási gyakorla-
tát ültették át a mindennapokba. Ezekben határozták meg a nyilvánvalóan alaptalan menedékjogi kérelmek 
körét (nem lehet megállapítani a menekültenkénti elismerés konvenciós okainak fennállását: az üldöz-
tetéstől való félelem megalapozatlan, nem valószínű a származási országában való üldöztetése, az eljárás 
megtévesztésen alapul; nem szükséges a kérelem elbírálása, mert az a harmadik befogadó ország feladata, a 
biztonságos származási ország és a biztonságos harmadik állam koncepciójának rugalmas meghatározása). 
A Londoni Határozatokat a részes államok tehát minél szélesebb körben kívánták használni, így azonban 
számos anomália jött létre, melynek következtében az egyes országok bíróságai rendre kimondták, hogy 
a szabályok mindenféle normatív értéket nélkülöznek.3

A Maastrichti Szerződés elfogadásával közös politikai területté válik a menekültügy, viszont nehezíti 
a részes államok együttműködését, hogy a terület szabályozása egyhangú döntéshozatalt írt elő, valamint, 
hogy összefonódott a menekültügy, a bevándorlás- és vízumpolitika.

3 Lásd: Adan és társai esetét 2000-ben az Egyesült Királyság bíróságának határozatában vagy a Rogers esetet 1996-ban a francia 
Államtanács döntésében.
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Elsődleges célcsoportnak a gazdasági migránsok számítottak, akiknél a kiszorítás politikáját alkal-
mazták a tagállamok. Ilyen eszközük volt a non-arrival elve (vízumpolitika szigorítása), a non-admisson/
non-entrée elve (a határátlépés megnehezítése, a biztonságos harmadik ország koncepciója), a teljes mene-
kültügyi eljáráshoz való hozzáférés korlátozása, a prevenciós célzatú eszközök (származási országban 
kell biztosítani a körülményeket). Végül a jogi szabályozás eszközeként az országok kimondták, hogy a 
menekültstátusz nem alkotmányos jog, így az államnak minden esetben mérlegelési joga van, hogy befo-
gadja-e a menekültet.

Az Amszterdami Szerződés elfogadásával a menekültpolitika is szemléletváltozáson megy keresztül, 
ennek keretében elmozdulás történik a korábbi restriktív szemlélettől. Ennek nyomán dolgozzák ki az 
Temperei-programot (1999–2004), amely együttes közösségi szabályozás alá veszi a legális és illegális migrá-
ció kérdéskörét, pontosabban a legális migráció segítése kitüntetett céllá válik. A program elfogadására a 
Tanács 1999. október 15–16-i rendkívüli ülésén került sor, amikor egy közös menekültügyi rendszer kidol-
gozását szorgalmazták. A Dublini-rendszer alkalmazása érdekében elfogadják a 2725/2000 EK rendeletet, 
amivel létrehozták az Eurodac-rendszert, melyben a menekültstátuszt kérők, az illegális határátlépők és 
az illegálisan tartózkodók ujjlenyomatait hasonlítják össze a bűnelkövetők azonos adataival.

A hágai program (2005–2010) 2004. november 4-i elfogadásával a jogszerűen az unió területén tartóz-
kodó harmadik országbeli állampolgárok integrációját kívánták segíteni, amely a Szolidaritás és migrációs 
folyamatok kezelése keretprogramból és további négy pénzügyi alap létrehozásából állt:

– Európai Integrációs Alap: A harmadik országbeli menekültek beilleszkedésének segítése, annak 
érdekében, hogy a társadalmi, kulturális, gazdasági, vallás, etnikai különbségeket leküzdjék.

– Európai Menekültügyi Alap: A 2000 szeptemberében elfogadott 2000/596 EK rendelet irányozza 
elő a létrehozását, hogy a befogadást pénzeszközökkel támogassák. Az alap a nemzeti fellépés 
összköltségének maximum 50%-át támogatja, rendkívüli esetben annak 75%-ig terjedhet ki.

– Európai Visszatérési Alap: Akik nem teljesítik a belépés és tartózkodás feltételeit, azokat vissza-
térítik önkéntes vagy kényszerített alapon a származási országukba.

– Európai Külső Határok Alap: A külső határok védelmének hatékonyabbá tételét szolgálja, a közös 
integrált határőrizeti rendszer létrehozását nevesíti.

2003. február 18.-án sikerült elfogadni immáron közösségi kezdeményezésre a menedékjog szabályozá- 
sának minimumát jelentő Dublin II. rendeletet (A TANÁCS 343/2003/EK RENDELETE). A Dublin I. egyez- 
mény hiányosságainak orvoslása érdekében hozták létre, melyet 2003. szeptember 1-től alkalmaznak. Része-
se valamennyi uniós tagállam, továbbá Norvégia, Izland, Svájc és Liechtenstein (Dánia 2006. április 1-től 
vezeti be). A szabályozás pontosítja a menedékjogi kérelem elbírálására illetékes tagállam meghatározását:

– a kísérő nélküli kiskorú fogalom-meghatározása,
– családtag, aki menekültként tartózkodik az egyik tagállamban,
– családtag, aki kérelmező valamely tagállamban,
– érvényes tartózkodási engedély vagy érvényes vízum:

n Ha több tartózkodásra jogosító engedéllyel vagy vízummal rendelkezik a kérelmező:
•	 leghosszabb	tartózkodásra	jogosító	engedélyt	kiállító	állam,
•	 azonos	típusú	vízumok	esetében:	legkésőbbi	lejárati	idejű	vízumot	kiállító,
•	 különböző	típusú	vízumoknál:	legkésőbbi	lejárati	idejű	vízumot	kiállító.

n Ha a kérelmező legfeljebb két éve lejárt tartózkodási engedéllyel, vagy legfeljebb hat hónapja 
lejárt vízummal rendelkezik: lásd az előző három pontot.
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n menedékkérő több mint két éve lejárt tartózkodási engedéllyel, vagy több, mint hat hónapja 
lejárt vízummal rendelkezik: ahol benyújtotta.

n meghamisított személyazonosság vagy hamis okmányok: nem mentesíti a kibocsátó tagál-
lamot az illetékesség alól.

– Ha a menedékkérő jogellenesen lépte át egy tagállam külső határát, akkor az a tagállam az ille-
tékes, melynek területére ily módon belépett:
n Megszűnik az illetékesség, ha a menedékkérő több mint 12 hónapja lépte át a határt, ekkor 

ugyanis az a tagállam az illetékes, amelyben a kérelem benyújtását megelőzően legalább öt 
hónapig tartózkodott.

n Ha több ilyen tagállam van, akkor az az illetékes, amelyikben legutoljára tartózkodott az 
előírt minimum öt hónapig.

n Ha a harmadik ország állampolgára egy olyan tagállam területére lép, ahol vízummentessé-
get élvez, akkor ez a tagállam az illetékes, kivéve, ha az érintett személy kérelmét egy olyan 
másik tagállamban nyújtja be, ahova szintén vízum nélkül léphet be: ekkor ugyanis az utóbbi 
tagállam lesz az illetékes.

– Ha egy tagállam területének nemzetközi tranzitterületén nyújtja be a kérelmet, akkor ez a tagál-
lam az illetékes.

– Ha a fenti esetek egyike sem, akkor az a tagállam, ahol a kérelmet benyújtotta.

A Dublin II. rendszer esetében a kérelem benyújtását követően legfeljebb három hónapon belül kell 
az illetékes államot megkeresni (ez jogvesztő határidő). Két hónapon belül kell a tagállamnak elbírálnia a 
kérelmet, amennyiben ez nem történik meg, akkor azt beleegyezésnek kell tekinteni. Új elemként vezet-
ték be a sürgősségi kérelmet, amelyre a választ egy hónapon belül kell megadni. Az illetékesség átadá-
sára legfeljebb hat hónap áll rendelkezésre. A visszavétel szabályait is pontosítottak, ennek értelmében, 
ha a kérelmező az eljárás idején átmegy egy másik tagállam területére, akkor az illetékes állam köteles őt 
visszafogadni hat hónapon belül.

A Tanács 2004/83/EK rendeletének meghozásával a definíciós irányelv kiterjesztésre kerül, és immáron 
a korábbi genfi konvenció fogalom-meghatározásain túl bevezetésre kerül a kiegészítő védelem, melyben 
a nem-állami szervek üldöztetése nyomán is elismerik a menekültstátuszt (pl. Al-Kaida vagy az Iszlám 
Állam elöl menekülők).

Az eljárási irányelv elfogadásával (A TANÁCS 2005/85/EK RENDELETE) az ultra-minimális szabályo-
zási tartalmakat kívánták meghatározni. Hiányossága az irányelvnek, hogy továbbra is tagállami hatáskör 
a beléptetési szabályok köre, valamint fennmarad a különleges és gyorsított eljárás rendszere (pl. Francia-
országban két nap a gyorsított eljárás).

A Lisszaboni Szerződés egy közös menekültügyi rendszert vizionál és egy közös bevándorlási poli-
tika meghozatalát. Ennek lépéseként 2008. június 17-én az Európai bizottság elfogadta a Közös európai 
bevándorlás-politika: elvek, fellépések, eszközök című dokumentumot. 2008 októberében pedig megkötöt-
ték az Európai Bevándorlási és Menekültügyi Paktumot, melyben öt kötelezettségvállalást határoztak meg:

– minden uniós tagállam érdekeit figyelembe veszik,
– a visszaküldés a biztonságos származási vagy harmadik (tranzit) országba történhet,
– a külső határőrizetet hatékonyabbá teszik,
– kidolgozzák a közös európai menekültügyi-rendszert,
– partnerségi megállapodásokat kötnek a származási és tranzit-országokkal.
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A közös menekültügyi rendszer kialakításában további fontos lépés volt az Európai Parlament és a 
Tanács 439/2010/EU rendelet elfogadása, mellyel felállításra került az Európai Menekültügyi Támogatási 
Hivatal. A szervezet elsősorban szolidaritási intézkedéseket biztosít a különösen nagy terhelésnek kitett 
tagállamoknak.

2008. december 3-án az Európai bizottság kiegészítéseket javasolt a menekültügyi rendszerhez, 
ezáltal megnyílt az út a reformokhoz. Az Európai Parlament és a Tanács 2013. június 26-án fogadta el, 
hosszú tárgyalásokat követően, a korábbi menekültügyi rendszer átdolgozott változatát, mellyel a jelenleg 
érvényben lévő Dublin III. rendszerét alkalmazták a részes államokban (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS 
A TANÁCS 604/2013/EU RENDELTE). A jelenleg hatályos menekültügyi rendszert az Egyesült Király-
ság és írország is elfogadta valamennyi uniós tagállammal egyetemben, kivéve Dániát, aki a Dublin II.-t 
alkalmazza továbbra is. A négy unión kívüli tag szintén részese a szabályozásnak. Az átdolgozásra azért 
volt szükség, mert a tagállamok a korábbi rendszerek hiányosságait kívánták orvosolni, továbbá nagyobb 
hangsúlyt fektettek a fogalom-meghatározásra (kiskorú gyermek, családtag), valamint a kérelmezők joga-
inak és kötelezettségeinek részletezésére is sorkerült.

A tagállamok illetékességi sorrendje a következő:
– Kísérő nélküli kiskorú esetén:

n Ahol a kísérő nélküli kiskorú családtagja vagy testvére jogszerűen tartózkodik. (Amennyi-
ben a kérelmező házas kiskorú, akinek házastársa nem tartózkodik jogszerűen a tagállamok 
területén, a felelős tagállam az, amelyben a kiskorúért az adott tagállam jogszabályai vagy 
nemzeti gyakorlata szerint felelős édesanya, édesapa, más felnőtt, vagy a kiskorú testvére 
jogszerűen tartózkodik.)

n Ha másik tagállamban jogszerűen tartózkodó hozzátartozója van, és egyéni elbírálás alapján 
megállapítást nyer, hogy a hozzátartozó képes gondoskodni a kiskorúról, az említett tagál-
lam egyesíti a kiskorút hozzátartozójával, és a felelős tagállam az utóbbi lesz.

n Amennyiben családtagjai, testvérei vagy hozzátartozói egynél több tagállamban tartózkod-
nak: ami leginkább a kísérő nélküli kiskorú érdekét szolgálja.

n Családtag, testvér vagy hozzátartozó hiányában az a tagállam a felelős, ahol a kérelmet 
benyújtották.

– Nemzetközi védelemben részesülő/kérelmező családtagok esetében: amennyiben a kérelmező-
nek van olyan családtagja, akinek tartózkodását engedélyezték/folyamatban van az eljárása egy 
tagállamban, e tagállam lesz az illetékes.

– Tartózkodásra jogosító engedélyek és vízumok esetében:
n Amennyiben a kérelmező rendelkezik érvényes tartózkodásra jogosító engedéllyel, az azt 

kibocsátó tagállam az illetékes.
n Amennyiben a kérelmezőnek érvényes vízuma van, a vízumot kibocsátó tagállam felelős. 

(Amennyiben a kibocsátó más tagállamot képviselve adta ki a vízumot, akkor a képviselt 
tagállam lesz felelős).

n Ha különböző tagállamok által kiállított több tartózkodásra jogosító engedéllyel vagy vízum-
mal rendelkezik, a tagállamok a következő sorrendben vállalják a felelősséget:
•	 Az	a	tagállam,	amely	a	leghosszabb	időtartamú	tartózkodásra	jogosító	engedélyt	állította	

ki, vagy – amennyiben az érvényességi időtartamok azonosak – az a tagállam, amely a 
legkésőbbi lejárati idővel állította ki a tartózkodásra jogosító engedélyt;

•	 Az	a	tagállam,	amelyik	a	legkésőbbi	lejárati	idejű	vízumot	állította	ki,	ha	a	különböző	
vízumok azonos típusúak;
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•	 Különböző	típusú	vízumok	esetén	az	a	tagállam,	amely	a	legkésőbbi	lejárati	idejű	vízu-
mot bocsátotta ki, vagy – amennyiben az érvényességi időtartamok azonosak – az a 
tagállam, amely a legkésőbbi lejárati idővel állította ki a vízumot.

n Amennyiben a kérelmező olyan tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik, amelyek 
legfeljebb két éve járt le, illetve olyan vízummal, amelyek legfeljebb hat hónapja járt le, és 
amelyek legális határátlépés történt: a korábbi három esetet kell alkalmazni, amíg a kérel-
mező a tagállamok területét el nem hagyja.

A kibocsátó tagállamot nem mentesíti a rá háruló felelősség alól, hogy a tartózkodási engedélyt vagy 
vízumot hamis vagy feltételezett személyazonosság alapján, vagy koholt, hamisított, illetve érvénytelen 
okmányok bemutatása nyomán adták ki.

– Illegális beutazás esetén:
n Ahol az illegális határátlépés megtörtént. Ez a felelősség 12 hónappal a szabálytalan határ-

átlépést követően megszűnik.
n A kérelem benyújtását megelőzően már legalább öt hónapig folyamatosan egy tagállamban 

élt, akkor ez a tartózkodási állam lesz az illetékes.
– Vízummentes beutazás esetén:

n Az a tagállam felelős, ahová a beutazás lehetséges volt. 
n Ha olyan másik tagállamban nyújtja be, amelynek területére ugyancsak vízummentesen 

léphet be. Ilyen esetben ez a másik tagállam lesz a felelős. 
– Reptér nemzetközi tranzitterületen benyújtott kérelmek esetében: a tranzitterület szerinti állam 

lesz az illetékes. 

A magyarországi menekültügy problémája
Magyarország a rendszerváltás óta a bevándorlás kérdésében nyitott volt, ami elsősorban a határon 

túli magyarságot érintette, ugyanakkor a menekültek tekintetében is befogadó országnak számított. Az 
európai integráció útján folyamatosan harmonizálta migrációs politikáját, majd a 2004-es Európai Unió-
hoz való csatlakozással átvette annak teljes közösségi szabályozását. 2007. december 21-én az ország a 
Schengeni Övezet4 tagjává vált, így az ország a közösségi vízum és bevándorlási politika szerves részévé, 
és annak következetes alkalmazójává vált. A belépéssel Magyarországnak az övezet keleti felén kiterjedt 
határszakaszt kell ellenőrzése alatt tartania, mely a külső szomszédok irányában kiterjed a Horvátország-
gal, Szerbiával, Romániával és Ukrajnával határos szakaszra. A fokozott határellenőrzést Magyarország 
esetében a rendőrség határrendészeti szakszolgálata látja el, amely azonban uniós támogatásban részesül 
a Frontex jóvoltából (A TANÁCS 2004/2007/EK RENDELETE).

Az illegális határátlépők számának drasztikus növekedése és a menedékkérők arányának kiugró jelen-
sége 2014-ben a magyar kormányzatot is lépéskényszerbe hozta (3. számú melléklet). A magyarországi 
menekültkérdés további elemzéséhez a 4. számú melléklet tartalmazza az egyes állampolgárságra vonat-
kozó kérelmek számát az elmúlt öt évben, továbbá az idegenrendészet által elrendelt kiutasítások számát 
ezzel párhuzamosan. A táblázatban látható, hogy legnagyobb arányban valóban a koszovói albánok azok, 
akik az elmúlt öt évben menedékjogi kérelemmel fordultak a hatósághoz, azonban az is világosan látszik, 

4 Az EU tagállamok közül opt outot kapott írország és az Egyesült Királyság, csatlakozó országa Románia, bulgária, Ciprus 
(2016) és Horvátország (2016), EFTA tagok (Norvégia, Svájc, Liechtenstein, Izland), továbbá nyitott a határ Monaco, San 
Marino és a Vatikán irányában.
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hogy a közösségi menedékjogi szabályozás következtében az ő eseteikben történt meg a legtöbb kiutasítás 
is. Tehát a magyar hatóság szerint az ő kérelmük megalapozatlan volt, így ezeket a kérelmezőket vissza-
szállították Koszovóba vagy Szerbiába – már amennyiben sikerült Magyarországon megtalálni őket, és 
nem távoztak más tagállam területére.

Az 5. számú mellékletből kitűnik, hogy a menedékesként és oltalmazottként elismert személyek száma a 
valóságban nem magas a benyújtott kérelmekhez viszonyítva. Annál drasztikusabb képet mutat a kérelmek 
megszüntetésének és elutasításának aránya. Ennek hátterében az a jelenség húzódik meg, hogy az illegális 
határátlépők – amennyiben tetten érik őket –, azonnal menedékjogi kérelmet nyújtanak be az idegen-
rendészeten, majd pár napon belül megpróbálnak továbbutazni Nyugat-Európa irányába. Magyarország 
esetében nagyon alacsony a menekültként vagy oltalmazottként elismert személyek aránya ahhoz képest, 
hogy mekkora a benyújtott kérelmek száma. Az állampolgárság szerinti megoszlást látva megállapítható, 
hogy a korábbiakban a szomáliai és afgán menekültek státuszát ismerték el (lásd a 6. számú mellékletet).

Míg a tartósan az ország területén tartózkodók aránya nem növekedett tendenciaszerűen az elmúlt 
öt évben, addig a médiában megjelenő illegális határátlépők száma drasztikusan megnőtt, ezáltal pedig a 
menedékkérők száma is megduplázódott. A kormányzó Fidesz vezető politikusai úgy érezték, hogy meg 
kell kongatniuk a vészharangot, és elindult egy bevándorlás-ellenes retorika a köreikben. Ekkor hívták 
föl a figyelmet arra, hogy a megnövekedett létszám miatt az anyagi teher is megnő az említett migránsok 
ellátása terén, s ezt Magyarország nem tudja biztosítani. A valósághoz hozzátartozik, hogy a korábbi feje-
zetben említett közös alapok éppen ezt a célt szolgálják. A gyakorlatban viszont az a probléma merült föl, 
hogy a meglévő befogadóállomások kapacitása valóban alacsony:

– bicskei befogadó Állomás:
n bicskei Telephely: 1989-ben nyitották meg. Afganisztánból, Irakból, Iránból, Koszovóból, 

Nigériából és Szomáliából menekültek befogadóállomása. 2013-ban átlagosan 385 fő elhe-
lyezését biztosították.

n Debreceni Telephely: 1995-ben nyitották meg. Afganisztánból, Pakisztánból és Koszovóból 
érkezők befogadására szolgál. Az átlagosan ellátottak száma 2012-ben 317 fő, 2013-ban 736 
fő volt.

n Vámosszabadi Telephely: 2013-ban nyitották meg. 2013-ban 30 országból 490 menedékké-
rőt fogadott a befogadó intézmény.

– Menekültügyi őrzött befogadó Központ: békéscsabán, Nyírbátor és Debrecen telephelyeken 
működik. A befogadottak számáról nincs információ.

– balassagyarmati Közösségi Szállás: 2011-ben kezdte meg működését, kapacitása 111 fő. A közös-
ségi szálláson elsősorban az idegenrendészeti eljárás alatt álló külföldieket helyezik el, illetve ott 
a hatóság a harmadik országbeli állampolgár kijelölt helyen való tartózkodását rendelheti el. 

A Fidesz frakcióvezetője, Rogán Antal 2014 februárjában a problémák orvoslása érdekében azt java-
solta, hogy a gazdasági migránsokat vegyék őrizetbe, és toloncolják vissza őket hazájukba (HíR24 2015). 
Ezt a felvetést elemezve világossá válik, hogy a kormányzó párt bevándorlás-ellenes megnyilvánulást 
kezdett el folytatni annak érdekében, hogy a társadalom belső nyugalmát biztosítani tudja. Ezáltal a tőle 
jobbra elhelyezkedő Jobbik térfelére tért át. Második érdekesség a gazdasági migránsok megkülönbözteté-
se, mivel Rogán szerint csak a genfi konvenció hatálya alá tartozó politikai és humanitárius menekülteket 
kell befogadnia Magyarországnak. Ez azt is jelenti, hogy az országnak nincs szüksége azokra a munka-
vállalókra, akik érkezhetnek akár a hátáron túli területekről is, lehetnek magyar nemzetiségűek (magyar 
útlevéllel), akik az otthoni gazdasági kilátástalanság miatt érkeznek az anyaországba, ahol olcsó munka-
erőként elvállalják azokat a munkákat, melyeket az anyaország nem tud betölteni a növekvő kivándorlás 
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következtében. Harmadszor: a gazdasági bevándorlók őrizetbe vételének jogalapja finoman szólva is kétsé-
ges a mai nyugati demokratikus szabadságjogok biztosításának rendszerében. Ez azonban a konzervatív, 
rendpárti hozzáállásnak logikus következménye volt a frakcióvezető részéről. A Dublin III. rendelkezései 
értelmében a „kérelmezők őrizetbe vételét és őrizetben tartását azon alapvető elvvel összhangban kell 
alkalmazni, hogy senki sem tartható őrizetben kizárólag azon az alapon, hogy nemzetközi védelmet kér. 
Az őrizet időtartamának a lehető legrövidebbnek kell lennie, és tiszteletben kell tartania a szükségesség 
és az arányosság elvét” (lásd: a 604/2013/EU rendelet (Dublin III.) 20. szakaszát). Negyedrészt a visszato-
loncolás az Európai Unió és a harmadik ország közötti megállapodás értelmében valósulhat meg: vagy az 
állampolgárság (biztonságos származási ország) szerinti államba kerül vissza, vagy egy tranzit-országba 
(biztonságos harmadik ország). Ennek kivitelezéséhez azonban együttműködés szükséges, és nemzetközi 
megállapodások sorának a megkötése az unió és az érintett államok között.

A Fidesz reagálása mindenesetre a médiamegjelenést szolgálta, ugyanis azóta nem történt előrelépés a 
bevándorlás szabályozásában, de uniós szinten sem sikerült eredményeket elérnie a magyar kormányzat-
nak, mivel Rogán szavaival élve „a brüsszeli politika bevándorláspárti”. Egy további érdekessége a gazdasági 
migráció visszaszorításának, hogy a letelepedési államkötvények vásárolóit mennyiben tekintjük e kate-
góriába tartozónak. Ugyanis ezek a befektetők azért vásárolnak ötéves futamidejű államkötvényt, hogy fél 
év után letelepedési engedélyt kapjanak, és szabadon mozogjanak a schengeni övezetben. Az ilyen célzatú 
államkötvény-vásárlók száma 2013 júniusa óta 2 387 volt (WIEDMANN 2015).

Magyarország Migrációs Stratégiáját és a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó tervdokumentumát 
a magyar kormány 2013-ban fogadta el, mely tartalmazta a magyar fél vízumpolitikai, legális és illegális 
migrációt érintő, a nemzetközi védelem és az integrációs szabályozását (1698/2013. (x. 4.) KORMÁNYHA-
TÁROZAT). Elsőként ennek a módosítására lenne szükség, azonban ilyen irányú jogszabály-előterjesztést 
a tanulmány megírásáig nem nyújtottak be. A belügyminisztériumban is mindössze a belső biztonsági 
Alapból valamint a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból történő támogatások felosztásáról 
szóló bM rendelet társadalmi egyeztetése zajlott le (KORMÁNY.HU: A belügyminiszter tervezete…).

A magyar kormánypárt kezdeményezésére 2015 februárjában bevándorlásról szóló vitanapot is tartot-
tak a parlamentben, ahol azonban nem sikerült konszenzust kialakítaniuk a pártoknak a témát illetően, 
ugyanis az ellenzék propaganda-hadjáratnak tartotta a Fidesz-KDNP megnyilvánulását, és inkább az ille-
gális határátlépések visszaszorítását sürgette. 

Az illegális határátlépők befogadóhelyre való kísérésének gyakorlata is megváltozott. Míg kezdetben 
rendőri őrizet mellett szállították a befogadó intézményekbe a menedékjogi kérelmet benyújtókat, addig 
a későbbiekben csupán útbaigazítást kaptak, hogy hol kell jelentkezniük. 2014 végén azonban a megnö-
vekvő létszám miatt ismét a csoportos és rendőri kíséret bevezetésére került sor.

A megnövekedett illegális határátlépők és menedékkérők ellátását a valóságban nem a magyar állam 
állja, hanem a korábban említett, erre a célra létrehozott alapból finanszírozzák a megnövekedett terheket 
a tagállamok. Magyarország ennek keretében 2014 februárjában a Menekültügyi, Migrációs és Integráci-
ós Alapból az Európai bizottság döntése nyomán 1,21 millió eurós sürgősségi finanszírozásban részesült 
(NAPI.HU 2015).

Összegzés
Az illegális határátlépők aránya Magyarországon 2014-ben drasztikusan megnövekedett. Ennek hátte-

rében két tényezőt tudunk említeni. Egyrészt a menekültek immáron több hullámban, és növekvő számú 
térségből érkeznek, másrészt Szerbiára koncentrálódott a Magyarországra történő határátkelés lehetősége. 
A beszámolók szerint a távolabbi területekről jövőknek 2–4 ezer euróba kerül az út, míg a koszovóiaknak 
2–300 euróba a közlekedéstől és az embercsempészek közreműködésétől függően.
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A szerbiai menekültügyi rendszer ellentétes az európai közösségi szabályokkal, az eljáró személyzet 
száma és szakmai színvonala is fejlesztésre szorul. Az országban további problémát jelent, hogy nincs 
elegendő férőhely a menedékkérők elhelyezésére. Szerbiában az elmúlt öt évben semmilyen gyakorlati 
lépés nem történt a déli határszakasz biztonságosabbá tételére, valamint az illegális határátlépők számá-
nak csökkentése érdekében. A szerb hatóságok abban érdekeltek, hogy az országon átvonuló migránsok 
Magyarországra érjenek. Szerbia miniszterelnöke, Aleksandar Vučić kijelentette, hogy az északi határsza-
kasz ellenőrzésének megerősítésén kívül más eszközt nem tudnak alkalmazni (STOP.HU). A valóságban 
tényleg nem történt előrelépés a szerb kormányzat részéről, a jövőben alkalmazandó migrációs stratégia 
kidolgozása sem történt meg.

Magyarország a Schengeni Övezet részeseként a közösségi menekültügyi szabályozást alkalmazza. Ez 
a rendszer viszont a tagállamok vonakodása következtében nem megfelelően működik. Az 1990-es évek-
től kezdődően a részes felek leginkább a fogalom- és az illetékesség meghatározásáról döntöttek, viszont 
inkább a menekültek – elsősorban gazdasági bevándorlók – származási országának a gazdasági-politikai 
feltételein kellene közösen javítaniuk, hogy megfékezzék a tömegek vándorlását. Magyarország esetében 
az a legfőbb probléma, hogy az övezet második legnagyobb leterheltségével bíró tranzitországa, így az 
illetékesség tekintetében a menedékkérők eljárását itt kell lefolytatni, mivel itt lépték át először a határt. Ez 
megnövekedett terheket ró a magyar kormányzatra, viszont ennek fedezését a közösségi alapok biztosítják. 
Sokrétűbb volt a politikai napirend, mint maga a gyakorlati lépések száma Magyarország esetében. Itt is 
megállapítható, hogy nem rendelkezik az ország megfelelő számú befogadóintézménnyel, nem beszélve 
az illegálisan nyugatra távozó kérelmezők nagy számáról. A magyar kormányzat a retorikai bevándorlás-
ellenességhez nem társított gyakorlati lépéseket, így nem módosították az ország migrációs stratégiáját 
sem. Orbán Viktor, miniszterelnök azzal a meggyőződéssel vett részt a 2015. április 23-i EU csúcson, hogy 
sikerül megállapodni a bevándorlás korlátozásában, viszont elképzelésével marginalizálódott, ugyanis a 
döntés értelmében megháromszorozzák az Észak-Afrika felöl érkező migránsok mentésének összegét. 
Egy 2015. júniusi találkozó foglalkozik majd a szárazföldi határok védelmével és egy átfogó migrációs 
stratégia kialakításával (MTI). Közben a magyar különutasság jegyében nemzeti konzultációt tartanak a 
bevándorlással és a terrorizmussal kapcsolatban (KORMÁNY.HU: Nemzeti konzultáció…), a kérdések 
egyoldalú feltétele és a két terület összemosása a társadalom jelentős részének a tiltakozását hozta magával. 

A tanulmányban prezentált kutatás anyagát 2015. április 30-ával zártam le, így a munka az azóta bekö-
vetkezett változásokat nem tárgyalja. A kutatás további irányvonalai: a szerbiai észak-bácskai területek 
(Magyarkanizsa és Szabadka) menekültügyi problémái, a magyar félnek a határzár felállítását támogató 
törekvései, továbbá a megnövekedett menekültügyi probléma európai szintű megoldásának az elemzése. 
Ezek a területek azonban terjedelmi korlátok miatt további tanulmányok tárgyát előlegezik.

n Mellékletek

1. számú melléklet: Legális és illegális határátlépések száma a menedékkérők arányában 
Magyarországon és Szerbiában (2010–2015)| 

Forrás: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, Komesarijat za izbeglice i migracije

 Határátlépés
2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. I. félév

HU SRb HU SRb HU SRb HU SRb HU SRb HU SRb

 Legális 63 n. a. 57 n. a. 83 n. a. 310 n. a. 856 n. a. n. a. n. a.

 Illegális 2 041 3 030 1 636 7 026 2 074 7 899 18 590 4 722 41 921 16 490 110 000 66 428
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2. számú melléklet: Menedékkérők Szerbiában főbb állampolgárság szerint (2008–2015) 
Forrás: Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila: Nadležnosti i praksa u azilnom sistemu Srbije.5

5 Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila: Nadležnosti i praksa u azilnom sistemu Srbije. Forrás: http://apc-cza.org/azil-u-
srbiji/images/publikacije/NADLEZNOSTI_I_PRAKSA_U_AZILNOM_SISTEMU_SRbIJE.pdf. Letöltve: 2015. április 18.

Állampolgárság 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. I. félév

Elefántcsontpart 19 n.a. 0 0 5 116 48 115

Grúz 11 n.a. 4 0 0 0 0 0

Jemen 5 n.a. 2 2 2 3 21 91

Etióp 3 n.a. 0 0 0 3 6 39

Palesztin 2 n.a. 72 94 58 83 187 246

Afganisztán n. a. 215 318 1 693 804 492 3 017 15 294

Srí Lanka n. a. 17 0 6 0 1 6 14

Irán n. a. 15 9 35 19 34 85 312

Guinea n. a. 4 0 0 14 38 24 39

Irak n. a. 3 33 10 19 58 273 4 738

Szomália n. a. 22 492 505 507 707 2 037

Pakisztán n. a. 22 348 247 207 288 1 704

Líbia n. a. 0 139 42 21 16 25

Szíria n. a. 1 20 287 1 338 9 701 37 970

Algéria n. a. 3 54 169 249 16 49

Eritrea n. a. 0 11 128 624 796 791

Banglades n. a. 1 12 124 66 108 349

Kamerun n. a. 0 3 0 40 53 294

Kongói DK n. a. 0 0 2 0 31 660

Kongó n. a. 8 0 0 36 68 62

Gambia n. a. 0 0 16 30 58 89

Ghána n. a. 0 0 0 85 157 144

Mali n. a. 0 0 30 226 171 167

Nigéria n. a. 0 1 4 149 182 322

Szudán n. a. 0 13 65 169 231 326

Egyéb 12 21 25 201 183 491 240 551

Összesen 77 275 520 3 134 2 723 5 066 16 490 66 428
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3. számú melléklet: A Magyarországra bevándorolt, ott letelepedett és 3 hónapnál hosszabb ideig tartóz-
kodók száma és a menekültek száma (2010–2015) 

Forrás: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

4. számú melléklet: A Magyarországon menedékkérelmet benyújtók száma és a hatóság által elrendelt 
kiutasítások száma (2010–2015) 

Forrás: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

5. számú melléklet: A menekülthatóság által meghozott döntések (2010–2015) 
Forrás: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. I. félév

Bevándorolt, letelepedett, 3 hónapot 
meghaladó tartózkodók száma 218 268 227 185 213 732 221 604 213 361 191 925

Ebből tartózkodási engedélyek száma 32 897 33 108 32 276 33 585 40269 41 189

Menedékkérők száma 2 104 1 693 2 157 18 900 42 777 66 788

 Állam- 
 polgárság

Menedékjogi kérelmek száma Idegenrendészeti hatóság által elrendelt 
kiutasítások

2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 
I. félév 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 

I. félév

 Koszovói 379 211 226 6 212 21 453 23 920 371 426 598 508 809 240

 Szíriai 23 91 145 977 6 857 10 975 n. a. 13 122 307

 Moldáv n. a. 33 50 57 60 66 6

 Albán n. a. n. a. 27 66 33

 Török n. a. n. a. 45 33 59 14

 Szerb 67 27 n. a. 85 53 36 40 56 25

 Afgán 702 649 880 2 328 8 796 17 906 223 128 207 n. a.

 Pakisztáni 41 121 327 3 081 401 3 270 33 97 91 n. a.

 Egyéb 892 594 579 6 302 5 270 10 748 762 639 352 285 276 213

 Összesen 2 104 1 693 2 157 18 900 42 777 66 788 1 507 1 393 1 386 966 1 454 838

A döntés típusa 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. I. félév

Menekültként elismerés 74 47 68 173 240 73

Oltalmazottként elismerés 115 98 240 183 236 164

A visszaküldés tilalmának önálló 
megállapítása 58 11 42 4 27 3

Megszüntetés 228 165 235 11 339 23 406 54 546

Elutasítás 160 122 366 4 185 4 553 1 737

Folyamatban lévő eljárás 
(az adott év december 31-én) n. a. n. a. n. a. 1 886 15 685 24 431
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6. számú melléklet: Magyarországon menekültként és oltalmazottként elismertek száma (2010–2015) 
Megjegyzés: M – menekült, O – oltalmazott. 
Forrás: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

n Irodalom
Dokumentumok
A Tanács 2003/343/EK rendelet (Dublin II.). Forrás: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TxT/PDF/?uri=CE

LEx:32003R0343&from=HU. (2015. április 18.)
A Tanács 2004/83/EK (definíciós) irányelve. Forrás: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TxT/PDF/?uri=CE

LEx:32004L0083&from=HU. (2015. április 18.)
A Tanács 2004/ 2007/EK rendelete az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igaz-

gatásért Felelős Európai Ügynökség felállításáról. Forrás: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TxT/PDF/
?uri=CELEx:32004R2007&from=HU. (2015. április 18.)

A Tanács 2005/85/EK (eljárási) irányelve. Forrás: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TxT/PDF/?uri=CELE
x:32005L0085&from=HU. (2015. április 18.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/439/EU rendelete az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozá-
sáról. Forrás: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TxT/PDF/?uri=CELEx:32010R0439&from=HU. 
(2015. április 18.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/604/EU rendelete (Dublin III.). Forrás: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
HU/TxT/PDF/?uri=CELEx:32013R0604&from=HU. (2015. április 18.)

bAH: Kiadványfüzetek. Forrás: http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=1
77&Itemid=1232&lang=hu. (2015. április 18.)

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila: Nadležnosti i praksa u azilnom sistemu Srbije. Forrás: http://apc-cza.org/
azil-u-srbiji/images/publikacije/NADLEZNOSTI_I_PRAKSA_U_AZILNOM_SISTEMU_SRbIJE.pdf. (2015. 
április 18.)

Állam- 
polgárság

2010. 2011. 2012. 2013. 2014. I. félév 2015. I. félév

M O M O M O M O M O M O

Szomáliai 18 23 4 1 11 47 9 41 7 14 9 24

Afgán 10 74 10 74 32 128 33 52 13 19 10 28

Iraki 6 n. a. 1 n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. 4 n. a. 18

Pakisztáni n. a. 0 n. a. 2 n. a. 11 n. a. 3 n. a. n. a. n. a. n. a.

Örmény n. a. 0 n. a. 2 n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a.

Szíriai n. a. n. a. n. a. n. a. 1 29 73 54 75 19 8 63

Grúz n. a. n. a. n. a. n. a. 0 n. a. 15 n. a. n. a. n. a. n. a. n. a.

Etióp n. a. n. a. n. a. n. a. 2 n. a. 4 n. a. n. a. n. a. n. a. n. a.

Egyiptomi n. a. n. a. n. a. n. a. 1 n. a. 3 n. a. n. a. n. a. n. a. n. a.

Koszovói n. a. n. a. n. a. n. a. 5 n. a. 0 n. a. n. a. n. a. n. a. n. a.

Egyéb 40 18 32 19 16 25 36 33 44 42 47 31

Összesen 74 115 47 98 68 240 173 183 139 98 74 164
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Dublini Egyezmény (Dublin I.). Forrás: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TxT/PDF/?uri=CELEx:41997A
0819%2801%29&from=HU (2015. április 18.)

European Commission: Serbia Progress Rerport – 2014. 2014. október.
Európai Bevándorlási és Menekültügyi Paktum. Forrás: http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=HU&f=ST%20

13440%202008%20INIT. (2015. április 18.)
Hágai-program. Forrás: http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_

union/l16002_en.htm. (2015. április 18.)
KIRS: Migracioni profil Republike Srbije. Forrás: http://www.kirs.gov.rs/articles/migpublikacije.php?type1=60&lang= 

SER&date=0. (2015. április 18.)
Kormány.hu: A belügyminiszter rendelettervezte a 2014-2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alap-

ból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról. Forrás: http://
www.kormany.hu/hu/dok?page=3&source=1&type=302#!Documentbrowse. (2015. április 18.)

Kormány.hu: Nemzeti konzultáció a bevándorlásról és terrorizmusról. Forrás: http://www.kormany.hu/download/7/
e2/50000/nemzeti_konzultacio_bevandorlas_2015.pdf. (2015. április 18.)

Magyar Helsinki bizottság: Szerbia, mint biztonságos harmadik ország? Forrás: http://helsinki.hu/wp-content/uploads/
Szerbia_osszegzes_HHC.pdf (2015. április 19.)

Temperei-program. Forrás: http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_en.htm. (2015. április 18.)
Zakon o azil. Forrás: http://www.kirs.gov.rs/docs/Zakon_o_azilu.pdf. (2015. április 18.)
Zakon o upravljanju migracijama. Forrás: http://www.kirs.gov.rs/docs/Zakon_o_upravljanju_migracijama.pdf. 

(2015. április 18.)
1698/2013. (X. 4.) Kormányhatározat a Migrációs Stratégia és az azon alapuló, az Európai Unió által a 2014-2020. 

ciklusban létrehozásra kerülő Menekültügyi és Migrációs Alaphoz kapcsolódó hétéves stratégiai tervdokumentum 
elfogadásáról. Forrás: http://moszlap.hu/uploads/files/migrstrat0416.pdf. 

Cikkek
Centri za azil u Republici Srbiji. Forrás: http://www.kirs.gov.rs/articles/azilcentri.php?type1=38&lang=SER&date=0. 

(2015. április 18.)
Hír24: Rogán: őrizetbe kell venni a gazdasági bevándorlókat. Forrás: http://www.hir24.hu/belfold/2015/02/10/rogan-

orizetbe-kell-venni-a-gazdasagi-bevandorlokat/. (2015. április 18.)
Kolektivni centri. Forrás: http://www.kirs.gov.rs/articles/centri.php?lang=SER. (2015. április 18.)
Miklósi Gábor: Illegális bevándorlók Magyarország kapujában. Forrás: http://index.hu/kulfold/2012/05/24/illegalis_

bevandorlok_magyarorszag_kapujaban/. (2015. április 18.)
MTI: Nem szeretnénk közös megoldást a menekültügyre. Forrás: http://kitekinto.hu/europa/2015/04/24/nem_

szeretnenk_kozos_megoldast_a_menekultugyre/#.VUYIAfAeDh4. (2015. április 18.)
Napi.hu: Eurómilliókat kap Magyarország a migrációs nyomás kezelésére. Forrás: http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/

euromilliokat_kap_magyarorszag_a_migracios_nyomas_kezelesere.593793.html. (2015. április 18.)
Pannon RTV: Foglalkozása: embercsempész. Forrás: http://pannonrtv.com/web/?p=36058. (2015. április 19.)
Stop.hu: Vucic szerint Szerbia nem tehet az unióba irányuló illegális bevándorlásról. Forrás: http://stop.hu/kulfold/

vucic-szerint-szerbia-nem-tehet-az-unioba-iranyulo-illegalis-bevandorlasrol/1306709/. (2015. április 18.)
Terhes Tamás: Szabadka: Elhagyatott gyárakban és a szeméttelepen tanyáznak a menekültek. Forrás: http://www.

delhir.info/delvidek/helyben-rolunk/33674-2014-12-08-10-01-48. (2015. április 19.)
Vajma: Tavaly 16.500 személy kért menedéket Szerbiában. Forrás: http://www.vajma.info/cikk/szerbia/21583/Tavaly-

16500-szemely-kert-menedeket-Szerbiaban.html. (2015. április 18.)
Visnovitz Péter: „Hungary, big problem” – Magyarország kapujában várják a csodát a harmadik világ nyomorgói. 

Forrás: http://www.origo.hu/nagyvilag/20110914-szerbia-arab-es-azsiai-menekultek-a-szabadka-melletti-
erdoben-.html. (2015. április 19.)

Wiedemann: Kevés külföldi vett kötvényt. Magyar Nemzet. (2015. április 16.)

Ö r d ö g h  T i b o r



TUDÁS ÉS RÉGIÓ

192

n

ON bORDERLINE
The problem of international migration in Serbia and Hungary

Tibor Ördögh

The problem of international migration has been palpable for Serbia. A better life, 
thousands have migrated in recent times have been through the northern bačka route towards 
Hungary. On the other side of the border, however, from 2013, it became evidently clear 
worry Headline acute increase in the number of migrants. Serbia unfit to handle asylum 
systems, while Hungary was the application of Community asylum system are connected. 
None of the countries have proved inadequate disposal options. The two-state›s prime 
minister called for an effective migration solution for braking, but in practice no progress 
has been made. The study aims to present the background of the increased migration and 
the applicable regulatory system, as well as the reaction of the authorities and politicians 
waves of migrants.
Keywords: illegal migration, asylum in Serbia, asylum system of European Community, 

reception centers, Office of Immigration and Nationality, Komesarijat za 
izbeglice i migracije
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A KULTÚRAKÖZISÉG VÁLSÁGA VAJDASÁGbAN 
– A NYOMTATOTT SAJTÓ TüKRÉbEN

n

Tóth Glemba Klára
Tartományi Tudományügyi és Tehnológia Fejlesztési Titkárság, Újvidék

klara.glemba@gmail.com

n

A tanulmány az aktuális interkulturális állapotot próbálja felfedni, az állami alapí-
tójoggal rendelkező, Vajdaságban szerb nyelven megjelenő, nyomtatott sajtón, napilapon 
keresztül, s keresi a választ arra, hogy a többnemzetiségű, multikulturális Vajdaságban jelen 
van-e még a kultúraköziség, s ha igen, akkor milyen mértékben. Vajdaságban a kisebbségi 
kultúrák az állam nyelvén értekeznek (szerb nyelven) és tájékozódnak egymásról. Ennek 
hiányában a kisebbségi kultúrák nemcsak egymástól távolodnak el, hanem egyúttal a több-
ség kultúrájától is. 

A kutatás a kultúraköziséget a kultúrák találkozásaként, dialógusaként szemléli, s 
abból a feltevésből indul ki, hogy a kisebbségi kulturális rendezvényekkel, eseményekkel 
kapcsolatos hiányos tájékoztatás eredményeként, megfelelő kultúrpolitika hiányában a 
kultúraköziség válságba került. 

A kultúraköziség válsága a többnemzetiségű, multikulturális Vajdaságban azzal a veszély-
lyel jár, hogy eltűnnek azok az értékek és igények, amelyek ennek a régiónak sok évtizeden 
keresztül a védjegyei voltak. 
Kulcsszavak: kultúraköziség, válság, multikulturális, kisebbségi kultúra, kultúrpolitika.

n

A fogalmak meghatározása

A válság fogalma
Egyike a legdivatosabb kifejezéseknek a válság (krízis), amit széleskörűen alkalmaznak az élet minden 

területén. Görög szóbol ered (krísis), jelentése nem stabil állapot, mind a gazdaság, a társadalom, a poli-
tika és a nemzetközi viszonyok területén (KLAJN 2006: 670). A társadalom minden területére kiterjedt, s 
ezért félő, hogy köznapivá válása során a jelentése is csorbul: válságban a társadalom, a család, az állam, a 
gazdaság, az ipar, a mezőgazdaság, az oktatási rendszer, az egészségügy, a szociális ellátások stb., de alkotói, 
erkölcsi válsággal is szembesülhetgünk mind a szakirodalomban, mind a gyakorlatban. A meghatározást 
nehezíti az is, hogy az egyik területen beállt válság megmutatkozik a másik területen is, mint pl. a gazda-
ságban beállt válság rávetítődik a kultúra, az erkölcs stb. válságára is. Jelentése pedig mindig egyértelmű: 
olyan helyzet kialakulását fedi a fogalom, amelyben a meglevő állapot veszélybe került, de a megoldás 
nem látható. Ez alatt a bizonytalan állapot, nehéz időszak alatt a kialakult helyezt vagy jóra, vagy rosszra 
fordulhat. A társadalomtudomány olyan válsághelyzeteket ismer, amelyekben az egyéneknek radikálisan 
új kihívásokkal kell szembenézniük, s amelyek megkérdőjelezik a meglévő viselkedési formákat, attitű-
döket (GIDDENS 2002). 
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A kultúraköziség fogalma
A kultúraköziséget a kultúrák találkozásaként, érintkezéseként, a kultúrák közötti kapcsolat kiala-

kulásaként szemléljük. A legtöbb tanulmány a kultúrköziségről (az interkulturalizmusról) értekezve a 
migránsok, a betelepedett lakosság és a helyi lakosság interkulturális komunikációját szemléli. bennün-
ket azonban egy multikulturális régió, a vajdasági kultúraköziség kialakulásának a szempontjából érdekel, 
egy olyan régió szempoontjából, ahol természetesen kialakult közegben élnek és kommunikálnak (?) a 
különböző kultúrák. A kultúraköziség olyan kultúrpolitikát feltételez, amelyben a kultúrák kölcsönösen, 
egyenrangú és egyenjogú félként vannak egymással kapcsolatban (STOJKOVIĆ 2002: 42). A kultúraköziség 
az egy közösségen belüli különböző csoportok együtt megélt és áttélt tapasztalatát jelenti (STOJKOVIĆ 
2002: 52), aminek eredményeként az egymásról alkotott kép fontos szerepet játszik az egymás elfogadá-
sában és megismerésében. Az ismeretlen kultúra jelenléte kételyeket, gyanút és bizalmatlanságot szül, 
amely sokszor agresszióba torkollik. Annak ellenére, hogy a kultúrák alapvetően különböznek egymástól, 
és nyelvi, vallási, szociális vagy gazdasági másságot rejtenek magukban, képesek gazdagítani egymást – 
megtartják a sajátjukat és megismerik a másik kultúra értékeit. A kulturális különbségek interakciójával 
értékcsere játszódik le a kultúrák között.1 

Szemléljük mindezt a globalizáció tükrében, aminek mindannyian részese vagyunk. A globális 
társadalom azt is jelenti, többek között, hogy kölcsönhatásban állunk másfajta kultúrákkal (THOMAS–
INKSON 2011: 32). Az elsődleges nehézséget a kultúrák megismerésében pedig a kulturális intelligencia 
fogalomának a megjelenésével, fejlődésével tudjuk áthidalni, ami nem más, mint az a tudás, amellyel a 
kulturális különbségeket megértjük, a különleges kulturális szituációkat felismerjük, és viselkedésünkkel 
alkalmazkodni tudunk az adott szituációkhoz (THOMAS–INKSON 2011: 36). Mai változó világunkban 
azonban megfigyelhetjük, hogy a kulturális különbségek fontosabbak a politikai különbségektől, amiből 
adódóan nem nemzetközi érdekkülönbségekről, hanem „civilizációk ütközéséről” beszélhetünk (bURKE 
2010: 6). A fentiekkel összefüggésben megjelenik egy új definició, amely a kultúráról a társadalom tükör-
képeként beszél (bURKE 2010: 24). Természetesen történik ellenállás a globalizációval szemben, még a 
fejlett országokban is, amelyekben a kisközösségek értékeinek felkutatását majd prezentálását figyelhet-
jük meg (leginkább a turizmust szolgálják, mint pl. a helyi múzeumok, a gasztronómiai kínálatok) azzal 
a céllal, hogy a valódi kulturális értékek ne vesszenek el a szabad, profitorientált piacon (ĐORĐEVIĆ 
2009: 392–393).

A kultúraköziség válsága?
A kultúraköziség válsága nehezen mutatható ki, amennyiben pusztán a mindennapi életben lezajló 

kulturális eseményeket szemléljük. Sőt, első pillantásra azt tapasztalhatjuk, hogy ilyen jelenség nincs is, 
hisz a kisebbségek egymással való kommunikálása, az egymás rendezvényein való vendészereplés elég 
transzparensen nyilvánul meg Vajdaság szerte. Azonban, ha a fogalommeghatározásból indulunk ki, akkor 
megfigyelhetjük, hogy a kultúraköziség kirakatjelenséggé, formalitássá vált, sok esetben nem az igazi hely-
zetet tükrözi. A probléma még súlyosabb, ha a tudjuk, hogy az említett fogalmak felismerésével és elem-
zésével egy vagy több kisebbségi közösség sorsát figyelhetjük meg mind egymással való viszonyukban, 
mind a többségi nemzet kulturális életében. 

Miért épp a Dnevnik a. d. napilap?
A kutatás a Dnevnik a. d. napilapot vette górcső alá, több okból eredően: az alapítói jogokat a Tarto-

mányi Képviselőház gyakorolja, újvidéki székhelyű, tehát olyan multikulturális közegben jelenik meg, 

1 Egy másik tanulmány tárgya az interakciók intenzitásának a kimutatása, és a kultúrák keveredésének, majd 
asszimilációjának a felismerése (pl. hagyományok keveredése).
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amelyben nap mint nap több kisebbségi nyelvet lehet hallani. Miközben folyamatosan érzékelhetjük, hogy 
a kisebbségek ritkán, illetve egyáltalán nem beszélik egymás kisebbségi nyelvét, ezért szerb nyelven (a 
sajtón és medián keresztül) tájékozódnak egymásról. Abból a feltételezésből indultam ki, hogy az állam 
kultúrpolitikájával (?!) összhangban a kultúraköziség is megfigyelhető lesz, mind a mindennapi híreken 
keresztül, mind az egyéb események kapcsán. 

Tegyük ezt mindannak ellenére, hogy a magánosítás folyamatának a szele az ügynökség felhívása 
szerint a nyomtatott sajtóvállalatokat is megérintette, s mire ez a tanulmány megjelenik, már lehet, hogy 
be is fejeződik a megkezdett magánosítás. 

A kutatás menete
A kutatás a Dnevnik szerb nyelvű napilap elemzésén keresztül történt, s arra a kérdésre kereste a 

választ, hogy a szerb sajtó milyen gyakoriassággal tájékoztat a kisebbségek (és a nemzeti közösségek) 
kulturális rendezvényeiről, tartalmairól. A 2014-es év folyamán, hónapokra bontva, a naponta megjelenő 
példányszámokat elemeztünk. A táblázat elkészítése során kizárólag a kisebbségi jelzőket tartottuk szem 
előtt, amelyekből következtetni lehetett a tájékoztatás tartalmára. 

Az ábrákat kétféle módon adtuk közre. Az első ábra azokból az információkból állt össze, amelyek-
ben felfedezhető a kisebbségi jelző, és világosan felismerhető a kisebbségi rendezvény. A második ábrához 
már a /a jelzést tettük, aminek értelmében az ábra azokat a leírásokat is tartalmazza, amelyek nem kizá-
rólagos kisebbségi jelzőkkel lettek közreadva, de a kutatás tárgyából eredően felismerhetőek a kisebbségi 
rendezvények. Általánosan véve a hírek leírása után egy csillaggal (*) jelöltük a cikk eredeti címét és a 
keltezést, amikor leközölték. A /a jelzésű ábráknál, helyszűke miatt nem részleteztük a hírek leírását, de a 
felosztásban felismerhetjük a témaköröket, amelyekről szólnak. 

A 2014-es év januárja 31 lapszám elemzését jelenti. A Dnevnik a vonatkozó periódusban mindössze 
6 hírt közöl nemzeti kisebbségekről:

1. ábra. A Dnevnik napilap 31 januári számának elemzése

Аz 1. számú ábrán a következő hírek mutathatóak ki: 
1. az Urbán Andrással készített interjúban az alany kiemeli a magyar kisebbséget (Demaskiranje 

antagonizama i tenzija/ 10. januar*);
2. a 46. Négyesfogat rendezvényről szóló cikknek már a címe is bizonyítja, a magyar kisebbség 

művelődési rendezvényéről olvashatunk (Mađarske pesme i igre u četiri sela/ 11.január*); 
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3. a becsei színházban kétnyelvű előadás látható, szerb és magyar nyelven (Razigrana scena na dva 
jezika/ 23.januar*);

4. a magyar és a horvát művelődési egyesületek felújítása (Propali pa obnovljeni opstaju i pored 
krize/27.januar*).

5. a fehértemplomi cseh nemzeti kisebbségeket segíti az anyaország (Pomažu Česi/ 27.januar*); 
6. egy cikk arról, hogy a többségi nemzethez tartozó művész úr nem tudja megkülönböztetni a szlo-

vák és a magyar kisebbség nyelvezét (Birc s dušom/ 2014 január 5.*).
Ennek ellenére több hír (összesen 25) látott napvilágot a januári hónapban olyan tartalmakkal, 

amelyeket a kisebbségekhez sorolhatunk, de csak akkor, ha ismerjük a vajdasági kisebbségek rendezvé-
nyeit, eseményeit, és a hírek olvasásakor felismerjük a magyar, a német, a szlovák vagy a multikulturális 
rendezvényeket. Ennek hiányában nem egyértelmű a kisebbségekről szóló hír. Ezeket a következő táblá-
zaton tudjuk bemutatni: 

1/a. ábra

Az 1./a sz. ábrán világosan felismerhető az a táblázat, amely sokkal gazdagabb információkkal rendel-
kezik. Sajnos, ez a táblázat a szerző szabad felmérése és kisebbségi események, nevek vagy megmozdu-
lások felismerése alapján készült, annak ellenére, hogy az adatok többségében (a fenn említett 6 alkalom 
kivételével) nincs utalás a nemzetiségre. 

Február hónapban 28 szám jelent meg. Az elemzés során kiderült, a lap mindössze 2 alkalommal 
tájékoztatja az olvasót a kisebbségekről. Pontosítva:

1. az első hír Jancsó Miklós magyar rendező halála (Preminuo mađarski režiser Mikloš Jančo. Slavu 
stekao „Crvenim psalmom“/ 1.februar*);

2. a második az újvidéki zsidóságról szól (Svaki deseti Novosađanin slavio šabat/22.februar *).
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2. ábra. A Dnevnik napilap februárban megjelent 28 számának elemzése

becsléseink szerint 6 hír jelent meg a februári számban, s ez így vezethető le:

2/a. ábra

A 2/a sz. ábra a februári hónapot mutatja be, amelyben 6 alkalommal ismerhetünk fel kisebbségek-
ről szóló híreket. 

Március hónapban 31 látott napvilágot. Az elemzés szerint mindössze 3 alkalommal olvashatunk 
kisebbségi rendezvényekről. 

1. Az első hír az anyanyelven való oktatásra hívja föl a figyelmet (Izazovi obrazovanja na jezicima 
nacionalnih manjina – Multijezičnost u sve praznijim učionicama / 3. mart*).

2. A magyar tanszék megalakulásának 55. évfordulója alkalmából (Otkrivanje vrednosti jezičkih i 
umetnički kodova / 10. januar*).

3. A kézművességgel kapcsolatban a szalmatechnika alkalmazása kapcsán megemlítit a bunyevác 
és a horvát kisebbséget (Umetnost od slame / 17. mart*). 
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3. ábra. A Dnevnik napilap 31 márciusi lapszámának az elemzése

Márciusban az alábbi kisebbségi hírek jelentek meg:

3/a. ábra

A 3/a sz. ábra azt mutatja, hogy márciusban összesen 9 hírt sorolhatunk a kisebbségi hírek közé. 
Az áprilisi számokban 5 alkalommal jelent meg hír kisebbségi tartalmakkal. Ezek a következők:
1. A szlovák kisebbség locsolkodási szokásairól (Pretpraznična atmosfera u Staroj Pazovi – Devojke 

čekaju polivače / 19. april*).
2. A Cirkalom néptáncegyüttes sikere (Uspeh bačkotopolskog folklornog ansambla Cirkalom – U 

Mađarskoj pobedili „Zabavom u Doroslovu / 24. april*).
3. A verbászi német egyesület alakuló közgyűlése (Udruženje Nemaca u Vrbasu – osnivačka skupština 

/ 24. april*).
4. A kulturális hagyaték digitális feldolgozása, amely kiterjed a kisebbségi kulturális hagyatékra is 

(Digitalizacija kulturnog nasleđa uz podrška sekretarijata za kulturu Muzeju Vojvodine kao jedan 
od vidova da se sačuva i nasleđe nacionalnih manjina / 22. april*).

5. A középiskolai iratkozásról szóló hír, amely megemlíti a 6 nyelven való iskoláztatási lehetőséget 
Vajdaságban (Počinje upisna trka u srednje škole – U Vojvodini 20.229 mesta za nastavu na šest 
jezika / 26. april*).
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4. ábra. A Dnevnik napilap 28 áprilisi számának az elemzése

becslések szerint: 

4/a. ábra

A 4/a sz. ábrán az egyébb kisebbségekről mindössze 9 alkalommal jelent meg hír. 
A májusi hónapban 31 szám jelent meg. Ezekben mindössze 4 alkalommal olvashattunk a kisebb-

ségekről és nemzeti közösségekről: 
1. A szabadkai zsinagóga renoválása (Obnova subotičke sinagoge/ 4. maj*).
2. Pörköltkészítés (Manje zbori, de perkelt ne zagori / 26. maj*).
3. A magyar nyelv ismeretének hasznosságáról (Mađarski jezik korisniji od francuskog i srpskog / 

26. maj*).
4. Végel László írása Újvidékről (Traumatizovan evropski Novi Sad / 30 maj*).

6
5
4
3
2
1
0

ÁPRILIS

sütés
-fő

zés

egyéb
b kise

bbség
ek

elh
alá

lozás

szí
nház

tört. 
ép

ít./
műv. o

tth
on

háb
orú/vé

ren
gzé

s

könyv
bem

utat
ó

lopás

politi
ka

díja
k

ism
ert

 sz
em

ély

6
5
4
3
2
1
0

ÁPRILIS

sütés
-fő

zés

egyéb
b kise

bbség
ek

elh
alá

lozás

szí
nház

tört. 
ép

ít./
műv. o

tth
on

háb
orú/vé

ren
gzé

s

könyv
bem

utat
ó

lopás

politi
ka

díja
k

ism
ert

 sz
em

ély

T ó t h  G l e m b a  K l á r a



TUDÁS ÉS RÉGIÓ

200

5. ábra. A Dnevnik napilap májusban megjelent 31 számának az elemzése

A 31 májusi szám elemzésekor 8 hír szerepel különböző tartalmakkal, ezek csak részben érintik a 
kisebbségeket: 

5/a. ábra 

Az 5/a. sz. ábra a becslések szerinti magyar vonatkozású rendezvényeket, eseményeket mutatja.
Júniusban 30 szám jelent meg. Ezekben 6 hírrel találkoztunk, amelyek kisebbségekről vagy nemzeti 

közösségekről szólnak.
1. A palicsi Koštana... (Koštana sa Palića, Ostaviti publiku bez daha / 2. jun*).
2. Isztriai napok (Imamo od koga da učimo / 3. jun*).
3. A Durindó és Gyöngyösbokréta (Durindo praznik pesme i folklora / 7. jun*).
4. A temesvári színházi életről – amelyet szerb, román és magyar vonatkozásokkal említ a cikk írója 

(Pozorišni život u Rumuniji, otkriće u Temišvaru „Test“ na tromeđi / 7. jun*).
5. A ruténok nemzeti ünnepéről Verbászon (Vrbas domaćin nacionalnog dana Rusina Počele pripreme 

za veliki praznik / 19. jun *).
6. Zombori parkolási lehetőségek – magyarul is (Novine u Somboru – O parkiranju i na mađarskom 

/ 28. jun*).
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6. ábra. A Dnevnik napilap júniusban megjelent 30 számának az elemzése

Júniusban az előző ábrához viszonyítva szinte megkettőződnek a vizsgált tartalmak: 

6/a. ábra

A Dnevnik napilap 30 számát elemeztük a 6/a. sz. ábrán, amelyekben összesen 12 alkalommal jelen-
tek meg kisebbségi vonatkozású hírek, tartalmak.

A 31 júniusi lapszám elemzése során 10 hírrel találkoztunk, amelyek a kisebbségekhez kapcsolódnak, 
de ezekből 2 hír negatív előjelű. Ebből kifolyólag a következőket figyelhettük meg: 

1. Negatív előjelű bírálat érte a Than fivérek által szervezett rendezvényt, mert nem volt kétnyelvű, 
nem biztosítottak szerb fordítást (Bečejski „intelektualci“ naglo zaboravili srpski – / 1. jul*).

2. Ritkán látunk boldog romákat (O Romima – teško je sresti srećne Rome / 10. jul*).
3. A kisácsi szlovákokról (Formalizovanje dobre saradnje / 13. jul*).
4. A német nyelvi táborról (Kamp nemačkog jezika / 16. jul*).
5. Romák mint utcai zenészek (Pogled na Rome kroz novi objektiv / 18. jul*).
6. Magyar nyelvű képzés a rendőrök számára (Razumevanje Tisu premostilo/ 19. jul*).
7. Újra negatív előjelű kisebbségi hír: csak hazudják, hogy romák, csakhogy bejussannak valame-

lyik középiskolába vagy egyetemre (Glume Rome samo zbog upisa / 24. jul*). 
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8. Szlovák népi ünnepségekről (Slovačke narodne svečanosti, Brujaće orgulje i tambure / 24. jul*).
9. A dunamenti németek megbékélése Apatinban (Pomirenje je u sećanju, a ne u zaboravu / 26 jul*).
10. A magyar nyelv ismerete az újvidéki strandon, ahol a könyvtári projekt keretén belül lehet magyar 

nyelvet tanulni (Provera znanja mađarskog / 26. jul*). 

7. ábra. A Dnevnik napilap 31 júliusi számának az elemzése

becsléseink alapján 15 hírre akadtunk: 

7/a. ábra

A 7/a. sz. ábra a júliusban megjelent 31 számban föllelhető írások közül (a kisebbségi rendezvények 
előzetes ismerete mellett) 15 hírt von be a kutatás hatókörébe. 

Augusztus hónap folyamán a következő, a kisebbségeket vagy a nemzeti közösségeket érintő, a nemze-
tiségi hovatartozást kiemelő hírekkel (5) találkozhattunk: 

1. Hivatalos nyelvhasználatra 9,5 millió dinárt különített el a tartományi kormány (Za službenu 
upotrebu jezika 9,5 miliona dinara / 5. avgust*). 

2. Negatív kontextusban megjelent hír / az újságíró szerint / a magyar neofasiszta zenei irányzat – 
az Aracsi pusztatemplomnál (Sporan skup rokera / 15 avgust*).
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3. Roma szépségkirálynő-választás (U Apatinu izbor za miss Romkinju – 18. avgust*). 
4. A VMSZ egységes listát állít a nemzeti tanács választására (Za izbor nacionalnog saveta Mađara 

SVM sastavlja jedinstvenu listu / 19. avgust*). 
5. A nemzeti tanácsok választása (Izbori u nacionalne savete / 23. avgust*).

8. ábra. A Dnevnik napilap augusztus hónapban megjelent 31 számának az elemzése

A becslések szerint a júliusi hónap 31 számában összesen (csak) 12 hír jelent meg: 

8/a. ábra

A 8/a. sz. ábra a júliusban megjelent 31 lapszám elemezésének az eredményeit szemlélteti, amely 
szerint csak 12 hír jelent meg a kisebbségi rendezvényekről, megmozdulásokról és egyéb hírekről. 

Szeptemberben a következő hírekre bukkantunk: 
1. A bajmoki bunyevác rendezvényről (Festival bunjevačkih ila / 2. septembar*).
2. bunyevác nyelvű tankönyvek ajándékozása (Udžbenici na bunjevačkom jeziku / 4. septembar*).
3. A nemzeti tanácsok választása elé. A szlovákok és csehek együtt c. cikk („Slovaci napred“ i „Česi 

zajedno“/ 13. septembar*). 
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4. A Kosztolányi Dezső Színház vendégszereplése (Pozorište „Kostolanji Deže“ gostuje u novosadskom 
pozorištu / 17. septembar*). 

5. Szombathy bálint visszatekintője (Od viška istorije glava boli – povratnička retrospektiva Balinta 
Sombatija / 19. septembar*).

6. A német kultúra napjai (Tradicionalno druženje – Dani nemačke kulture / 20. septembar*). 
7. A vajdasági magyar drámaírók vetélkedője (Dramsko takmičenje mađarskih vojvođanskih pisaca 

/ 22. septembar*).
8. bencsik és Antal a verseny győztesei (Počela sezona u Novosadskom pozorištu – Ujvideki sinhazu 

– Pobednici takmičenja Benčik i Antal / 23. septembar*).
9. Az európai nyelvek napjának megünneplése (Obeležavanje evropskog dana jezika – Kad reči 

zbližavaju / 26. septembar*).

9. ábra. A Dnevnik napilap szeptemberben megjelent 30 számának az elemzése 

A becslések szerint 15 hírben olvashatnánk a kisebbségi megmozdulásokról, rendezvényekről. 

9/a. ábra
A szeptemberben megjelent 30 szám elemzése látható.
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Az októberi lapszámokban, összesen 11 cikkben, a következőket olvashattuk:
  1. A Kredarica Szlovén Egyesület megünnepelte a szlovén kultúra napjait (Dani slovenačke kulture 

– Društvo Slovenaca „Kredarica“ iz Novog Sada / 3. oktobar*). 
  2. A csárdáskirálynőről a magyar kultúrában („Knjeginja čardaša“ premijerno u Novosadskom 

pozorištu / 4. oktobar*).
  3. Népviseletekben való felvonulás Újvidék utcáin (Velelepne narodne nošnje pred novosađanima / 

5. oktobar*).
  4. A kilenc nyelven beszélő falu – Erzsébetlak (Selo devet jezika govori – Belo Blato / 6. oktobar*).
  5. 150 diák tanul roma nyelven Nagykikindán (Romski uči 150 đaka u Kikindi / 6. oktobar*).
  6. Magyarkanizsai amatőr festők találkozója (Zadivljujuća strast amatera slikara – Kanjiža okupila 

71 slikara / 8. oktobar*).
  7. A székelykevei nyári napok rendezvénye (Dani mađarske kuhinje u Skorenovcu kod Kovina / 11. 

oktobar*). 
  8. A poliglottok nemzetközi konferenciája (Čuju se svi jezici sveta – međunarodna konferencija 

poliglota / 11. oktobar*).
  9. A nagybecskereki Toša Jovanović Népszínház napja (Dani Zrenjaninskog pozorišta / Scena traje 

175 godina*).
10. Nemzeti tanácsok választása (Izbori za nacionalne savate – Manjine biraju predstavnike / 26. 

oktobar*).
11. bácsban egyre többen tanulják a magyar nyelvet a kettős állampolgárság elnyerésének érdeké-

ben (Ubrzano uče mađarski – u Baču sve više zahteva za dobijanje dvojnog državljanstva / 31. 
oktobar*).

10. ábra. A Dnevnik napilap októberben megjelent 31 számának elemzése
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Az októberben napvilágot látott számok becslése: 

10/a. ábra

A 10/a. sz. ábrán megjelenő 31 lapszám elemzése során 18 kisebbségekkel és nemzeti közösségekkel 
kapcsolatos hírt ismerhettünk föl. 

A novemberben megjelenő 30 szám elemzése alapján megállapítható, összesen 10 cikk jelent meg a 
kisebbségekkel kapcsolatban.

  1. Az Újvidéki Színházban megtartott operaelőadással kapcsolatban (Aplauzi oduševljenja – 3. 
novembar).

  2. Egyezség a fordításról berlinben (Sporazum o prevodilaštvu u Berlinu 2015–2016. g. – 3. novembar).
  3. A szlovákok amatőr színházi szemléje (Smotra dramskih amatera Slovaka – Zlato starom brbljivcu 

– 6. novembar).
  4. A bocsár környéki német temetőről ( Nemački spomenici u šiblju – 8. novembar).
  5. Interjú a multikulturális központ igazgatójával (Spojeni sudovi konzervativnosti – 9. novembar).
  6. A Róka tanyáról (Oaza lisica kraj Hajdukova / priča o Rokinom salašu / – 8. novembar).
  7. A nyelvben van a világ megismerése és megértése (Znanje i razumevanje sveta sazdanao u jeziku 

Matija Bećković – 18. novembar).
  8. Askál családot támadtak meg Újvidéken (Incident u Novom Sadu – napadnuta porodica Aškalija 

– 23. novembar).
  9. Urbán András új előadásra készül (Bank ban – nova predstava Andraša Urbana – 28. novembar).
10. Disznótor a magyar szokások szerint (Disnotorske đakonije za 10 000 gostiju – 30. novembar).
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11. ábra. A Dnevnik napilap november hónapban megjelent 30 számának elemzése

A mi becslésünk szerint a következő figyelhető meg:

11/a. ábra

Novemberben a 11/a. sz. ábra szerint a 30 lapszámban 15 kisebbségekkel kapcsolatos eseményt figyel-
hettünk meg. 

Decemberben 30 szám jelent meg, amelyekben csak 1 hír olvasható a kisebbségekkel és a nemzeti 
közösségekkel kapcsolatban:

 1. bácspalánkán új tetőt kap a magyar ház (Novi krov do Božića / 12. decembar*).
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12. ábra. A Dnevnik napilap decemberben megjelent 30 számának az elemzése

A becslések szerint a következő kisebbségekkel kapcsolatos híreket ismerhetjük föl:

12/a. ábra

A 12. sz. ábra a Dnevnik napilap decemberben megjelent 30 számát mutatja be. 5 alkalommal ismer-
hetjük fel a kisebbségekkel kapcsolatos eseményeket. 
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Évi összegezés a 2014-es kutatás alapján:

13. ábra. A valós összegezést mutatja ki 

A becslések szerinti ábra százalékokban kifejezve: 

13/a. ábra. A becslések alapján

A két táblázat eltérő eredményt mutat, úgyanúgy mint a tanulmányban megjelent ábrák. A különbség 
természetesen a valódi hírek és a felbecsült kisebbségi hírek számának az eltéréséből ered. Annak ellenére, 
hogy az utóbbi, a 13/a. sz. ábra kedvezőbb százalékarányt mutat, az eredmény így is lesújtó.
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Konklúzió
A 2014-es évben a Dnevnik napilap hasábjain keresztül arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a 

kultúraköziség megvalósulásához miként járul hozzá az írott sajtó, pontosabban a szerb nyelven megjelenő, 
állami alapítású napilap. A 2014-es évi összesítés eredményével nem lehetünk elégedettek. Egyes hóna-
pokban aránytalanul kis számú hírt közltek annak ellenére, hogy a gyakorlatban majdnem napi szinten 
történtek kisebbségi kulturális tartalmak. Külön ki kell emelnünk, hogy nagyon kevés az olyan hír, amely 
kizárólag egy meghatározott nemzetiséggel foglalkozik. A leírt események nem fedik a teljesség igényét, 
amikor a kisebbségi kultúráról tájékoztatnak. Az évi kimutatás eredménye a napilap szerkesztéspolitikájanak 
a kisebbségekhez való viszonyulását tükrözi, s bizonyítja a kultúraköziség válságát. 

n Irodalom
bURKE, Peter 2010. Osnovi kulturne istorije. beograd, Clio
ĐORĐEVIĆ, Jelena 2009. Postkultura. beograd, Clio
GIDDENS, Anthony 2002. Szociológia. budapest, Osiris Kiadó
KLAJN, Ivan–ŠIPKA, Milan 2006. Veliki rečnik stranih reči i izraza. Novi Sad, Prometej
STOJKOVIĆ, branimir 2002. Identitet i komunikacija. beograd, Čigoja
THOMAS, David –INKSON, Ker 2011.Kulturna inteligencija. beograd, Clio
https://bib.irb.hr/.../505542.KRAGULJ__JUKI-k. 2015 (2015. április 9.)
www.ffzg.unizg.hr/hre-edc/Zd_Prisl.htm2015 (2015. április 9.)
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KULTURÁLIS ÉRTÉKőRZÉS 
ÉS ÉRTÉKROMbOLÁS

n

Hódi Éva
Széchenyi István Stratégiakutató Társaság, Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület, Ada,

heva@adacity.net 
szechenyiintezet@adacity.net

n

A mai piacorientált világban a kultúra és a kulturális értékek egyre inkább elveszítik 
jelentőségüket, hiszen szerepüket és jelentőségüket a ma legnagyobb értéknek tekintett 
pénzben nem igazán lehet kifejezni. Örömmel tölthet el bennünket, hogy ennek ellenére 
sokan még nem vesztették el hitüket a kultúra által közvetített élmény- és értékrendben, 
érzelemvilágban, erkölcsi alapállásban.

A szerző a költészet napi ünnepségek kapcsán felfigyel arra a jelenségre, hogy újabban 
egyre különösebb módon próbálunk közel kerülni kulturális értékeinkhez, népszerűsíte-
ni irodalmi klasszikusainkat. Az utcára kivitt tömeges manifesztációk, a verskommandók 
fellépése, a versrombolásra felszólító és más hasonló programok kapcsán felteszi a kérdést, 
és kétségeinek ad hangot, hogy vajon ezek lennének-e a megfelelő módszerek az irodalom 
népszerűsítésére. A továbbiakban a sekélyes tömegkultúra, a hatalmas kampánnyal beha-
rangozott, óriási költségvetésű, minősíthetetlen színvonalú celebprodukciók dömpingje, a 
médiában sugárzott filmekben a gyerekekre, felnőttekre rázúdított gyilkosságok, erősza-
kos cselekmények véget nem érő folyama, a műsorokat gátlástalanul megszakító reklámok 
kapcsán pedig kultúrán belüli erőszakról szól, mely számtalan formában jelen van minden-
napi életünkben. Manapság köztudomású, hogy nem lehet eltűrni az erőszak semmilyen 
formáját sem, hogyan lehet az, hogy a kultúrán belüli erőszakról még szót sem ejtünk?

A szerző veszélyesnek tartja az igazi kulturális értékek bomlasztására, a tömegek mani-
pulálására, egy álkultúra népszerűsítésére irányuló törekvéseket. Jövőnk és nemzeti megma-
radásunk érdekében rombolás helyett nemzeti irodalmunk értékeinek megbecsülésére, 
propagálására, elkötelezett, igazi példaképekre lenne szükségünk.
Kulcsszavak: értékőrzés, értékrombolás, kultúrán belüli erőszak, nemzeti kultúra, álkultú-

ra, manipulálás

n

Több mint ötven éve, József Attila születésnapján, április 11-én ünnepeljük a magyar költészet napját. 
Határon innen és túl, az egész magyar nyelvterületen megemlékeznek erről a napról. Igen szép hagyomány, 
hogy egy évben egy napot a költészetnek szentelünk, különösen mostanában, amikor a mai piacorien-
tált világban a kultúra és a kulturális értékek egyre inkább elvesztik jelentőségüket, hiszen szerepüket és 
fontosságukat a ma legnagyobb értéknek számító pénzben nem lehet igazán kifejezni. Örömmel tölthet 
el bennünket azonban, hogy – a költészetnapi ünnepségek, megemlékezések sorát látva – sokan még 
mindig nem vesztették el hitüket a költészet által közvetített élmény- és értékrendben, érzelemvilágban, 
erkölcsi alapállásban. 

Az ünnepi megemlékezések számos formában zajlanak. Az intim jellegű megemlékezésektől kezdve 
az utcai tömeges manifesztációkig, az egész napos maratoni versmondásokig, buszokon és más tömeg-
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közlekedési eszközökön fellépő „verskommandók” szavalásáig sok mindent kitaláltak a versek népszerű-
sítésére. Sőt, mostanában mintha ez utóbbi formák lennének túlsúlyban. 

Szerencsés ez? Vagy éppen a költészet lényege vész el belőle? A vers intim műfaj, el lehet-e mélyed-
ni benne, ha egész nap megállás nélkül mondjuk és mondjuk egymás után a verseket? Vagy kivisszük az 
utcára, mint egy tömeggyűlést? Igaz ugyan, hogy a mai világban a sikeresség szinte egyetlen fokmérő-
je, hogy mennyien vesznek részt egy adott rendezvényen – lásd a sportcsarnokokban, futballpályákon 
tartott modern zenei fesztiválokat vagy a tévéműsorok nézettségi mutatóit stb. –, de érvényes ez a költé-
szetre vonatkozóan is? Hatékony-e a versek népszerűsítésére a tömegközlekedési eszközökön fellépő 
„verskommandók” szavalása? Nekem egyre inkább az az érzésem, hogy ellentétes irányban hatnak ezek a 
tevékenységek, mint amit el akarnánk érni velük. Nehezen tudom elképzelni, hogy a kultúra iránti érdek-
lődést bárkiben is felkeltené, ha buszon utazva verseket kell meghallgatnia. Gyakran utazom különböző 
tömegközlekedési eszközökön. Az emberek elzárkózóak, elutasítóak, saját intim szférájukat, mint burkot 
viszik magukkal a járművekre is. Fülükben fülhallgatók, kezükben okostelefonok, mobilok, internetez-
nek, leveleznek, játékprogramokat nézegetnek, telefonálnak – esetleg olvasnak, jegyzeteket tanulmányoz-
nak, de semmiképpen sem nyitottak semmilyen kívülről jövő ingerre. Egyébként bizarrnak tartom – és a 
költészettel összeegyeztethetetlennek – már magát a verskommandó megnevezést is. A kommandó – az 
Idegen szavak és kifejezések szótárának meghatározása szerint (rajtaütést végrehajtó) katonai különítmény. 
A mindennapok során egyre többször látunk kommandósokat a tévé jóvoltából: fekete álarcban, fekete 
öltözékben állig felfegyverezve, mindenre elszántan, szándékosan félelmet keltő, ijesztő megjelenéssel. A 
verskommandó elnevezés lehet ugyan, hogy egyszerűen csak blikkfangos, felhívó jellegű, de mivel nem 
tudunk elrugaszkodni a kommandó szó által keltett negatív asszociációktól, sehogyan sem illik a költé-
szethez, mint ahogy a rajtaütésszerű, erőszakos versmondás sem egyeztethető össze a költészet lényegével. 

Újabban egyre különösebb módon próbálunk közel kerülni kulturális értékeinkhez, népszerűsíteni 
irodalmi klasszikusainkat. „Elrontottuk a legjobb magyar verseket” – olvasom egy internetes portálon 
úgyszintén a költészet napja alkalmából közzétett büszke kijelentést, és mellette mindjárt ott a felszólí-
tás is: „Vegyen részt Ön is a közös versrombolásban! Várjuk a legjobb elrontásokat a kultura@origo.hu 
címre. A legötletesebb megoldásokat közöljük az Origón.” Példákat is találunk az elmondottakra szép 
számmal. Szemléltetésként egyet-kettőt az alábbiakban ismertetnék. Vörösmarty Mihály Szózat, József 
Attila Tiszta szívvel és Radnóti Miklós Nem tudhatom c. versének „elrontott” változatait.

 Otthonodnak rendületlenűl   Kiságyad az s majdan sírod is,
 Légy híve, ó magyar;    Mely ápol s eltakar.
 (Hazádnak rendületlenűl   (bölcsőd az s majdan sírod is,
 Légy híve, ó magyar;)    Mely ápol s eltakar.)
 
 Nincsen faterom, se mamuskám,   se bölcsőm, se szemfedőm,
 se istenem, se hazám,     se puszim, se babám.
 (Nincsen apám, se anyám,   (se bölcsőm, se szemfedőm,
 se istenem, se hazám,)    se csókom, se szeretőm.)
   Dunsztom sincs, hogy másnak e tájék mit jelent,
   (Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,)

Miről is van szó? Mi értelme van ennek? Ahogy olvasom, egyfelől jó móka, vagyis, ahogy írják: 
„baromi jó szórakozás.” Ezen túlmenően pedig az új, modern felfogás szerint mítoszokat kell rombolnunk 
ahhoz, hogy eljussunk az igazi csodához, a nagy emberi teljesítményekhez. A versrombolás eszméje – a 
tájékoztatás szerint – Kele Fodor Ákos költő nevéhez fűződik. Szerinte: „Ez a »rombolás« teljesen ártal-
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matlan. Valójában nem is rombolás, ez egy szlogen, hogy felkeltsük az érdeklődést és mindenki elengedje 
magát.” Sőt, értelmezése szerint ez „igazából az alkotás első fázisa. (…) Az alkotás mindig elvétellel indul. 
A domboldalból is először ki kell emelni a követ, hogy aztán szobor legyen. A diák azt hiszi, hogy rombol, 
de valójában az alkotás legelső lépését teszi meg.”

Elgondolkodtató fejtegetés mindenképpen. Mert az lehet, hogy a magyar irodalom klasszikusainak 
eltorzítása „baromi jó szórakozás”, és ez kiválóan alkalmas arra, hogy mindenki „elengedje magát”, de a 
manapság divatos lazaság érdekében talán mégsem a klasszikus kulturális értékeket kellene degradálni. 
Éppen ellenkezőleg arra kellene törekedni, hogy a sekélyes tömegkultúrán nevelkedő fiatal generáció lelkét 
is megérintse nemzeti kultúránk magasztos erkölcsi-emberi tartása, társadalmi-nemzeti elkötelezettsége. 
Nem a klasszikus értékek elsilányításával kellene próbálkozni, hanem a celebvilág talmi csillogása iránt 
vágyakozó, saját szegényes érzés- és gondolatvilágába bezárkózó fiatal generációk előtt ki kéne nyitni az 
igazi kultúra végtelen gazdagságát. Arra kéne törekedni, hogy a nemzet, a haza, az anyanyelv, a család 
és más klasszikus értékek ne képezzék újabban köznevetség tárgyát, ne tartozzanak a „ciki” kategóriába. 
Nemcsak elvont, elvi síkon van erre szükség, de a mindennapi valóságban is. bármilyen lazák vagyunk is, 
fogódzók, szilárd erkölcsi kötelékek nélkül, bizonytalan azonosságtudattal, kívülről ránk tukmált hamis 
vágyakkal, célokkal, törekvésekkel csak szétszóródunk, tévelygünk, elveszünk és végül kipusztulunk. Klasz-
szikus irodalmi alkotásaink sok mindenben segítségünkre lehetnek/lehetnének – már ha értő szemmel 
olvassuk ezeket, ha szeretnénk felnőni a bennük megfogalmazott gondolatokhoz, nem pedig magunkhoz 
silányítani, a magunk szintjére lehúzni őket. 

Vajon mi a célunk ezzel a versrombolással? Polgárpukkasztás? Túldimenzionált figyelemfelkeltés? 
Hatásvadászat? Szándékos megbotránkoztatás? Célt tévesztett népszerűséghajhászás? Félresikerült nagyot 
akarás? Álságos pedagógiai fogás? Tekinthetjük-e jelentéktelen egyedi esetnek, és nem kéne vele egyál-
talán foglalkozni? Én leginkább kultúrán belüli erőszaknak nevezném, mely a legkülönbözőbb formában 
jelen van mindennapi életünkben. Manapság egyre több szó esik arról, hogy nem lehet eltűrni az erőszak 
semmilyen formáját sem. Harcolunk – nagyon helyesen – a politikai, etnikai, nemi, családon belüli, a kisko-
rúak elleni, az időseket sújtó és még ki tudja hányféle erőszak ellen, de a kultúrán belüli erőszakról szót 
se ejtünk. Annyira megszoktuk már, hogy fel se tűnik? Mert minek neveznénk pl. azt a gyakorlatot, hogy 
jószerivel egyetlen filmet sem lehet végignézni a televízióban anélkül, hogy gátlástalanul pár percenként 
meg ne szakítanák véget nem érő, unalomig ismételt kritikán aluli reklámokkal. Hová lesz így a művészi 
hatás? A mondanivaló? A kulturális élmény? Úgy látszik, ez manapság nem fontos.

Vagy minek neveznénk az óriási költségvetésű minősíthetetlen színvonalú celebműsorokat, az ún. 
„tehetségkutató” produkciókat, melyek annak ellenére, hogy kulturális programnak harangozzák be ezeket, 
és erőszakos reklámmal, kampánnyal óriási tömegeket tudnak hatásuk alá vonni, köszönő viszonyban 
sincsenek a kultúrával? Vagy mi más, mint kultúrán belüli erőszak a médiában sugárzott filmekben a 
gyerekekre, felnőttekre egyaránt rázúdított gyilkosságok, erőszakos cselekmények véget nem érő folyama? 
Sorolhatnánk a példákat, melyek egy álkultúra népszerűsítésére, a tömegek manipulálására, irányítására, a 
hamis tudat kiépítésére és az igazi kulturális értékek elhallgatására vagy éppen bomlasztására irányulnak. 
Gondolhatja-e ugyanis valaki komolyan, hogy elhivatottság, szakmai hozzáértés, megfelelő iskolázottság, 
tehetség, mesterségbeli tudás, kellő felkészültség nélkül a semmiből a kultúra élvonalába be lehet toppan-
ni, értéket lehet teremteni, maradandót lehet alkotni? A talmi csillogás, a hirtelen jött népszerűség üres 
léggömb, ami éppoly hirtelen ki is pukkad, amilyen hirtelen nagyra nőtt. 

A kultúrán belüli erőszak számos formája mellett az egyik nagyon elgondolkodtató és veszélyes 
módszer a rombolás, az értékek szétverése, elbizonytalanítása. A gond már azzal kezdődik, hogy a rombolást 
megideologizáljuk, és építkezésnek tekintjük. Pedig a rombolás-építkezés ellentétpárok már jelentéstartal-
mukat illetően is pontosan jelzik a különbséget. A mai világban szeretünk mindent megkérdőjelezni, nem 
ragaszkodunk a szavak eredeti jelentéséhez sem, és itt nemcsak a jelentésbeli árnyalatokról, stílushatásokról 
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van szó. Nem ritkán a szavakat éppen az ellentétes jelentésben használjuk, megzavarva a kommunikációt, 
bonyolulttá, nehezen kihámozhatóvá téve, gyakran elrejtve a tényleges szándékot. 

A tényleges szándék pedig egy érték- és normaváltás, kevésbé finoman szólva, értékrombolás, amivel 
nap mint nap szembesülünk. Klasszikusaink alkotásaival bohóckodunk, eltorzítjuk, átírjuk, nevetségessé 
tesszük azokat, ahelyett, hogy – ha tudunk, képesek vagyunk rá – írnánk jobbat, szebbet, értékesebbet. 
Irodalmi nagyjainkat igyekszünk agyonhallgatni, leblamálni, ellehetetleníteni, ellenségképet fabrikál-
ni – mindezt tudományos mezbe öltöztetve, objektív hitelességként, megkérdőjelezhetetlen igazságként 
prezentálva. 

Miért nem építkezünk inkább, miért rombolunk? Nemzeti érdekeink, megmaradásunk érdekében 
inkább példaképekre lenne szükségünk, az elkötelezett, a sorskérdések iránt fogékony alkotók felkaro-
lására, elismerésére, nemzeti irodalmunk értékeinek propagálására, megbecsülésére, és nem az általuk 
teremtett értékek kétségbevonására. Wass Albert életművén fanyalgunk, kétségbe vonjuk íróságát, pedig 
nem hiszem, hogy az utóbbi években-évtizedekben akadt volna olyan, óriási propagandával, sok milliós 
anyagi ráfordítással futtatott író, aki a könyvei mellé minden propaganda nélkül is leültetett volna annyi 
olvasót, mint Wass Albert1. Most újabban, elég szomorú, de Kosztolányit kezdjük ki2. Mire való ez? Félő, 
hogy már most is ott tartunk, hogy szégyenkeznünk kell, ha hagyományos értékeink mellett állunk ki. A 
ránk nehezedő kulturális, szellemi erőszak hatása alatt úgy járunk, mint a közismert pszichológiai kísérlet 
átvert alanyai: már mi magunk sem hiszünk a szemünknek, és mivel sokan állítják az ellenkezőjét, hajla-
mosak vagyunk úgy látni, hogy a rövidebb pálca a hosszabb. Ne higgyük, hogy ez egyszerű, megmoso-
lyogtató tévedés, emberi gyengeség. Jóval több annál. Jövőbe mutató következményekkel járó alapállás, 
szellemi magatartás, stratégia.

n

CULTURAL VALUE PROTECTION AND VALUE DESTRUCTION
Éva Hódi

In the today’s market-orientated world the culture and the cultural values increasingly 
lose their significance, since their role and importance cannot really be expressed in money 
which is considered to be the greatest value today. We might be glad to learn that despite this 
a lot of people have not lost their faith yet in the scale of experience and values, emotional 
atmosphere, and ethical normal position transmitted by the culture.

In connection with the poetry day ceremonies, the author notices that people recently 
try to get closer to their cultural values, popularize the literary classicists in a more and more 
peculiar way. In connection with the appearance of the mass manifestations taken out to 
the street, the poem commandos, programs calling for poem destruction and other similar 
ones, the author raises the question and gives utterance to her doubts whether these would 
be the suitable methods for the popularisation of the literature. Hereinafter she discusses 

1 2007-ben aláírást gyűjtöttek, és jónevű írók, művészek, közéleti emberek írtak alá egy olyan petíciót, melyben tiltakoztak 
az ellen, hogy Wass Albertnek szobra legyen Debrecenben, hivatkozva arra, hogy még nincs eldöntve, írónak tekinthető-e 
egyáltalán Wass Albert, vagy nem, és ettől függetlenül sincs ott a helye az igazi írók-költők között. 

2 Nemrég megjelent egy könyv (bíRÓ-bALOGH Tamás: Mint aki a sínek közé esett. Kosztolányi Dezső életrajzához. Equinter 
Kiadó, 2014.) egy fiatal magyar irodalomtörténész tollából, mely könyv Kosztolányi nimbuszát szándékozik aláásni. Ahogy 
az ismertetőkből értesültem, Kosztolányit jellemhibásnak, antiszemitának és még számos hasonló dicstelen tulajdonsággal 
rendelkező embernek mutatja be, hivatkozik és idéz olyan korabeli írásokat, amelyek szerzői Kosztolányit tehetségtelennek, 
ostobának tartották.
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the dumping of the shallow mass culture, the celeb productions with highly unspeakable 
standard announced with a huge campaign from an enormous budget, overwhelming the 
children, adults with the endless stream of murders, violent actions broadcasted in films, 
in connection with the advertisements breaking the programs uninhibitedly she talks 
about violence in the culture, which is present in our everyday life in hundreds of forms. 
Nowadays it is well-known that any kind of form of violence is not to be suffered, how can 
it be possible not even mentioning violence inside the culture?

The author considers the endeavours aiming at the popularisation of a fake culture 
very dangerous, respectively demoralising the real cultural values, manipulating the masses. 
On account of our future and our national persistence, instead of destroying, we should 
appreciate the values of our national literature, to propagate it, it would be necessary to 
have committed, real ideals.
Keywords: value protection, value destruction, violence in the culture, national culture, 

fake culture, manipulation
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SZERbIA RÉGIÓI 
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n

Szerbiában a regionális fejlesztés és a decentralizáció fogalmai ismertek, és történel-
mi hagyományuk van. Ennek ellenére az országot mindig is az észak-déli irányú fejlettség 
jellemezte. Az egyes régiók közötti fejlettségbeli különbségek mind a mai napig jelentősek, 
dacára annak, hogy a történelem folyamán rendszeresen igyekeztek azt mérsékelni külön-
böző eszközök segítségével. A balkáni háború, az elhúzódó gazdasági recesszió, a megké-
sett társadalmi szerkezetváltás tovább nehezítették ezeknek a folyamatoknak az alakulását. 

A kétezres évek közepétől Szerbia Európai Uniós törekvései a társadalmi, gazdasá-
gi, jogi és egyéb struktúrák átszervezéséhez vezettek, azzal a céllal, hogy összehangolják 
azokat az uniós rendszerrel. Szerbia statisztikai rendszerének (NUTS) kialakítása is az uniós 
csatlakozás nyomására történt meg. Meghozták a regionális fejlődés alapdokumentumait, 
kialakították a regionális fejlesztés jogi keretét, és mindehhez hozzárendelték a szükséges 
intézményi infrastruktúrát. 

Szerbiára jellemzőek a negatív demográfiai folyamatok, a nagyszámú fejletlen község, a 
rossz anyagi helyzet, az infrastrukturális problémák, az éppen aktuális hatalom változó, több-
nyire negatív viszonyulása a decentralizációhoz. A gyakori hatalomváltások során rendsze-
rint átszervezik a minisztériumokat, ezáltal a regionális fejlesztés feladatköre is időről-időre 
más-más minisztérium hatáskörébe kerül, ami nehezíti a célok hosszú távú megvalósulását. 

Mindezen tényezők hatására a regionális fejlettségbeli különbségek nem mérséklődnek, 
hanem egyre kiélezettebbé válnak. A gazdaság belgrádban és Dél-bácskában koncentráló-
dik. Vajdaság régiófejlődése sem kiegyensúlyozott, mivel vannak leszakadóban lévő közsé-
gei, főként a keleti határ mentén. Ezzel szemben belgrád messze a legfejlettebb régió Szer-
biában. A déli régiók, Sumadia és Nyugat-Szerbia valamint Dél- és Kelet-Szerbia viszont 
leszakadóban vannak, fejlettségük jóval az országos átlag alatt marad több tekintetben is. 
Kulcsszavak: Szerbia, régió, regionális fejlődés, decentralizáció, NUTS rendszer, fejlettségi 

mutatók

n

bevezető
Az Európai Unió bővítési politikáját fokozatosan egészítette ki a mélyítési politika. Az unió tagorszá-

gai folyamatosan keresik a közös politikák megvalósulásának útját, így a később csatlakozó országoknak 
komolyabb felkészülésre van szükségük, több kritériumnak kell megfelelniük, mint a korábban csatlako-
zott országoknak, szélesebb joganyagot kell átvenniük, és kiterjedtebb intézményrendszer meglétét köve-
teli az uniós tagság lehetősége. 

2007 óta a csatlakozni kívánó országoknak maradéktalanul teljesíteniük kell minden előírt követel-
ményt. Ezen kritériumok teljesítése alól természetesen Szerbia sem kivétel. Ennek megfelelően tehát az 
Európai Uniós integrációs folyamatokba való bekapcsolódás perspektívája a társadalmi, gazdasági, jogi 
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és egyéb struktúrák átszervezéséhez vezettek az országban, azzal a céllal, hogy összehangolják azokat az 
uniós rendszerrel. Szerbia statisztikai (NUTS) rendszerének kialakítása is az uniós csatlakozás nyomására 
történt meg. A Szerb Köztársaság Regionális Fejlesztési Törvényének értelmében 2009-ben hét NUTS 2-es 
régiót határoztak meg, majd a 2010-es törvénymódosítással a számukat ötre csökkentették. Szerbiában két 
NUTS 1-es (Észak-Szerbia, Dél-Szerbia), öt NUTS 2-es (Vajdaság, Belgrád, Sumadia és Nyugat-Szerbia, 
Dél- és Kelet-Szerbia, Koszovó és Metóhia) valamint 30 NUTS 3-as régió van. 

A régiók közötti fejlettségbeli eltérés éles, ami egyrészt öröklött sajátossága a volt Jugoszláv tagálla-
moknak, másrészt a balkáni háborúk következménye. 

Szerbiában már az első világháború után kialakult SZHSZ Királyságban érzékelhető volt egy észak-
déli irányú fejlődési tengely, ami mind a mai napig létezik. A különbségeket a két világháború közötti 
időszakban már Sándor király is igyekezett enyhíteni bizonyos eszközökkel, azonban ezek a törekvések 
nem jártak sikerrel. Majd a második világháború után megalakult Jugoszláviában fejlesztési alapokat 
hoztak létre a leszakadó területek felzárkóztatására, ezek sikeressége viszont szintén elmaradt. A fejlesztési 
alapok hiányossága többek közt az volt, hogy nem létezett stabil fejlesztési modell, még a béke időszakában 
sem, a fejlesztések pedig főként a mezőgazdaságra irányultak (gépesítésre, korszerűsítésre, infrastruktú-
rafejlesztésre, később már falusi turizmusra is). Mikor mezőgazdaságról beszélünk, akkor nem a magán-
tulajdonban lévő kis gazdasági erőt képviselő családi birtokokra kell gondolni, hanem a nagy társadal-
mi, illetve vegyes tulajdonban lévő kombinátokra. A fejlesztési alapok további hiányossága volt, hogy a 
fejlesztéseknél nem vettek figyelembe semmilyen gazdasági elvet, és csekély pénzeszközöket fordítottak a 
fejletlen területek felzárkóztatására. így a fejlesztési alapok sikeressége elmaradt, nem volt statisztikailag 
mérhető pozitív eredményük. 

Az egykori „nagy” Jugoszlávia széthullása új dimenzióba helyezte a balkáni országok területi egyen-
lőtlenségének kérdését. Az újonnan létrejött államok területi szerkezete és területi fejlődése torzzá és egye-
netlenné vált, az átalakulási folyamatok pedig mind a mai napig nem fejeződtek be. A balkáni országok 
mindamellett, hogy egyesek továbbra is belső bizonytalanságokkal küzdenek, igyekeznek megfelelni az 
Európai Unió kihívásainak is, hogy egykor majd tagsági státust nyerjenek. 

A többi nyugat-balkáni országhoz hasonlóan a decentralizáció és a regionalizáció mára Szerbiában 
is központi helyet kapott. Az országra jellemző az egyes régiók fejlettségi szintjei közötti nagyfokú elté-
rés, a nagyszámú fejletlen község, a strukturális egyenlőtlenség, a kedvezőtlen demográfiai folyamatok, az 
institucionális problémák, a rossz anyagi feltételek. Továbbá külön problémát jelent, hogy az egyes régiók 
fejlettségbeli eltérései Európa egyéb országaihoz viszonyítva itt a legnagyobbak, és növekvő tendenciát 
mutatnak. 

A balkáni háború egyaránt sújtotta a fejlett és a fejletlen területeket. Az egykor iparilag és gazdasá-
gilag kiemelkedő térségek leromlottak, a lakosság a határvidékekről elkezdett a városok, főként belgrád 
és Újvidék környékére áramlani, ami tovább rontotta a határ menti területek helyzetét. Az egyébként is 
nagy fejlettségbeli eltérések még inkább kiéleződtek, de az eltérések elmélyültek az urbánus és a rurális 
területek között is, akár a központi és a periférikus területek közt. 

Szerbia régiói – földrajzi megközelítésben
Belgrád területét tekintve a legkisebb régió Szerbiában (mindössze 3.226 km²-en fekszik), ezzel 

szemben egyben a legsűrűbben lakott is 514 fő/km²-es népsűrűségével. Szerbia szívében helyezkedik el. 
Könnyen megközelíthető, az ország sugaras úthálózatának középpontjában terül el. A régiók közül ez az 
egyetlen, melynek nincs külső határa. Gazdaságilag magasan fejlett, évek óta az ország GDP-jének közel 
40 %-át valósítja meg. belgrád az ország fővárosa, ugyanakkor politikai, gazdasági, pénzügyi, közlekedési, 
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telekommunikációs, társadalmi, intézményi, kulturális központ is. Elsősorban szolgáltatásalapú gazdasága 
teszi lehetővé, hogy az ország minden tájáról érkezőknek munkát és megélhetést biztosítson. Vonzáskörze-
te az egész országra kiterjed. Egyetemi város, jól felszerelt, modern karokkal. Valószínűleg többek között 
ennek tudható be az is, hogy ebben a régióban a legmagasabb az egyetemet/főiskolát végzettek száma. A 
lakosság iskolai végzettsége a többi régió lakosságának iskolai végzettsége felett áll. Közigazgatási szem-
pontból 17 önkormányzat alkotja. Ezek az önkormányzati egységek eltérő történeti múlttal rendelkeznek, 
funkcionálisan erősen tagoltak. 

Vajdaság az ország északi, történelmi régiója. Három uniós országgal határos (Horvátország, Magyar-
ország, Románia), továbbá hagyományos határa van bosznia-Hercegovinával. Lakossága multikulturális, 
soknemzetiségű. Vajdaságot a Duna és a Tisza folyó három térségre – Szerémségre, bánátra és bácskára 
– osztja. Vajdaság a Pannon-alföld déli részén fekszik. Fő domborzati formái: a Fruška gora és a Verseci-
hegyek, a Delibláti- és a bácskai-homokpuszta, a Telecskai- és a Titeli-löszfennsík, a Szerémségi- és a báná-
ti-löszdombok, valamint a Pannon folyók alluviális síkságai. Az alföldet átszelő folyók hordalék-felhalmo-
zódása alakította ki a régió jelenlegi domborzatát. Talaji adottságai, éghajlata és vízrajza a mezőgazdasági 
tevékenységnek kedvez. Gazdaságilag a déli területek, Újvidék és annak vonzáskörzete a legfejlettebb. Az 
ország GDP-jének 26 %-át valósítja meg, ezzel a második legfejlettebb régió Szerbiában. 

Sumadia és Nyugat-Szerbia területe 26 495 km², lakosainak száma 2 031 697. A nagyobb települések 
főként a folyók mentén találhatók (Morava, Moravica, Ibar, Raška). Mivel hegyvidéki területről van szó, 
ezért jellemzőek rá az elszórtan elhelyezkedő, aprófalvas települések. A lakosság elöregedő. 

Ellentétben más szerb régiókkal (Vajdaság, belgrád, Koszovó és Metóhia), Sumadia és Nyugat-Szebia 
kimondottan statisztikai szempontból lett megalkotva, adminisztratív területi egységet képez, nincse-
nek saját hatalmi szervei, mint Vajdaságnak, belgrádnak vagy Koszovó-Metóhiának. Területén található 
néhány földrajzi-területi egész: Sumadia, Raška/Sandžak, Ó-Vlah, Mácsva, Podrinye, Pester, Pošavina, 
Pomoravje, Zlatibor. 

Sumadia, főként fekvése miatt, számos történelmi esemény tanúja volt, melynek köszönhetően ma 
számos történelmi emléket őriz. Az emberi civilizációt nyomon követhetjük a paleolit kortól kezdve. 
Risavai és Resavai barlangjai őrzik az őskori emlékeket, római városok romjai találhatók a régióban, híres 
középkori monostorok, majd az első szerb felkelés emlékművei a 19. századból, szoborparkok, múzeu-
mok láthatóak itt. A régió ismert erdős hegyeiről, természetvédelmi területeiről. Itt magasodik a Zlatar, a 
Zlatibor és a Tara hegység. Számos történelmi emlékhelyének, gyógyfürdőinek, monostorainak, kiépített 
sípályáinak köszönhetően kedvelt turistacélpont. Gyógyhatású természetes forrásairól, ásványvizeiről ismert. 

Dél- és Kelet-Szerbia Sumadia és Nyugat-Szerbia régióhoz hasonlóan adminisztratív területi egység, 
amely nem rendelkezik saját hatalmi szervekkel. Statisztikai régió. Területe 26 246 km², lakosainak száma 
1 563 916. A lakosságot főként szerbek alkotják, de megjelenik itt a bolgár, az albán, a vlah és a roma 
kisebbség is. Az albán kisebbség többséget alkot Preševo és bujanovac községben, míg a bolgárok abszo-
lút etnikai többséget alkotnak boszilegrad községben és relatív többséget Dimitrovgrad községben. A 
pravoszláv és az iszlám vallás dominál. 

Északon a Vaskapu-szoros és a Duna, valamint a Stalaćka-szoros, délen Macedónia határolja. Legna-
gyobb folyói a Duna, a Dél-Morava, a Nišava, a Timok és mellékfolyói. Hegységei a Kárpát-balkán-hegység, 
a Dinári-hegység keleti része. A bulgária és Görögország felé vezető legjelentősebb főútvonalak szelik át. 
Legismertebb gazdasági és turisztikai központjai: Niš, Leskovac, Pirot, Vranje és Prokuplje. 

A régió elmaradott. Jellemző rá, hogy a múltban virágzó ipari központjai mára lepusztult területek. 
A történelem folyamán számos nép élt ezen a területen, különböző civilizációk, kultúrák nyomai 

találhatók meg itt. Még a bronzkorból származó régészeti leletekre is bukkantak ebben a régióban. Az 
itt élők már a mezolit korban urbánus településeket építettek. Számos régészeti lelet került elő a Vaska-
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pu-szorosból, különösen Lepenski Vir-ről, amely a leginkább feltárt lelőhely a régióban. Ezt a területet 
már az ókori rómaiak is „Vaskapu”-ként emlegették. A térség különösen jelentős energiatermelése miatt. 

A lakosság hagyományosan földműveléssel, gyümölcs- és szőlőtermesztéssel foglalkozik, de a régió 
ismert erdő- és bányakincseiről is. Gazdasági szempontból legjelentősebbek bori és majdanpeki rézbányái. 

1. táblázat. Általános adatok 
Forrás: A Szerb Köztársaság statisztikai adatai alapján, saját szerkesztés

Régiók és regionalizmus – fogalmi megközelítés 
A különböző tudományágak eltérő módon viszonyulnak a régió kérdésének a meghatározásához: a 

földrajz a régió komplex térszerkezeti egységét, természeti vagy társadalmi-gazdasági jellemzőket ért a 
fogalom alatt, a szociológia a kulturális identitás vagy etnikai sajátosságok alapján elhatárolódó tájakat, a 
közigazgatás a területi igazgatás funkciói alapján elkülönített területi egységeket (LENGYEL 2010, ILLÉS 
2002, LENGYEL-RECHNITZER 2004, NEMES NAGY 2009, PÁLNÉ KOVÁCS 2008). 

„A régió a gazdaság fenntartható növekedését és a térszerkezet korszerűsítését szolgáló, önálló finan-
szírozási forrásokkal rendelkező, autonóm fejlesztéspolitikát megvalósító, önkormányzati jogosítványokkal 
felruházott területi egység” (HORVÁTH 2003). A régió egy konkrétan lehatárolt terület, működőképes 
intézményrendszerrel, forrásszabályozási kompetenciákkal, amelyeket a regionális identitás és társadalmi 
kohézió foglal egybe (SZAbÓ 2005). befolyásolják a következő tényezők: a terület mérete, a statisztikai 
régió homogenitása, a természet-földrajzi különlegességek, történelmi, kultúrtörténeti és geopolitikai 
tényezők. Az egyes régiók meghatározásakor azokat az alaptulajdonságokat kell megvizsgálni, amelyek 
meghatározzák az adott régió identitását. Ez elsősorban azoktól a tényezőktől függ, melyek a régió poli-
tikai identitására hatnak. Ezek a tényezők: 

– a földrajzi fekvés,
– a közös történelmi, kulturális, gazdasági jellemzők,
– a sajátos kulturális identitás, amely a lakosság multientnikusságából fakad,
– a lakosság sajátos etnikai összetétele (PAJVANČIĆ 2009).
A régiók „léptékének” meghatározásában óriási különbségek vannak. A középszint vonatkozásában 

különösen élesek a decentralizáció körüli elvi bizonytalanságok. Gyakran keverednek össze az állami és az 
önkormányzati választott és delegált hatóságok, státusok (LARSSON 1999, idézi PÁLNÉ KOVÁCS 2009, 
RECHNITZER-LENGYEL 2004).

Kelet-Közép-Európában a középszint, vagyis a régiók szerepe erősen vitatott. Ennek hátterében a 
központi államhatalmi ellenérdek, sok esetben az etnocentrikus államirányítás áll (HORVÁTH 2009b). 
A fejlődés előfeltételeként megjelenő teljes területi kohézió azonban csak önálló területi egységek – régi-
ók létrehozásával, vagyis a hatalom alsóbb szintekre történő rendelésével érhető el (HORVÁTH 2009a). 

Régió Terület (km²) Mezőgazdasági 
terület (%)

Települések 
száma

Népesség
GDP 2012

Össz 1 km²-n

belgrád 3,226 67.2 157 1,647,490 514 40.00%

Vajdaság 21,603 82.5 467 1,945,780 90 26.00%

Sumadia 
és Ny-Szerbia 26,495 60.1 2,112 2,024,316 76 19.50%

D-K Szerbia 26,246 57.6 1,973 1,641,167 63 14.50%

S z ü g y i  É v a



TUDÁS ÉS RÉGIÓ

220

A regionális egyenlőtlenségek történeti megközelítésében már az SZHSZ Királyság, majd konkrétab-
ban a JSZSZK intézkedései, a területi integráció irányába tett lépései is tapasztalatot jelenthetnek Szerbia 
újkori regionális fejlődésében. Tartósan érezhető viszont a gazdasági fejlettség észak-dél irányú tagoltsá-
ga az évtizedek során (Szlovénia, Horvátország, Vajdaság). Ehhez a regionális egyenlőtlenséghez az ipari 
vállalatok 75 °%-a, a banktőke 65 %-a, a mezőgazdasági termelés 67 %-a járult hozzá, az összterület 64 
%-át képviselő fennmaradó területek a lakosság 52 %-ával volt jelen, ugyanakkor az iparban foglalkozta-
tottak részaránya ezen a területen mindössze 6 % volt (NIKOLIĆ 2009). 

A regionalizmus Szerbiában nem idegen fogalom. A zsupánságok (županija), körzetek (okrug), járások 
és a községiközi regionális közösségek az ország területi szerveződésének középszintű modelljei voltak. A 
szerb társadalom regionális identitása nem minden esetben gyenge, egyes régiói történelmi jelentőséggel 
bírnak, multikulturalitása hangsúlyozott. Az utóbbi évtizedekben azonban Szerbiában a regionális fejlő-
dést nem tekintették a társadalom-gazdasági fejlődés szerves részének. A régió-koncepció sokkal inkább 
közigazgatási körzetet jelentett és nem sok kapcsolódási pontja volt az EU gazdasági szempontú régió 
értelmezésével. A szerb közigazgatási körzetek territoriális adminisztratív egészet alkotnak a városokkal, 
illetve egyes esetekben bizonyos községekkel, amelyek jelentős gazdasági potenciált képeznek. Ugyanakkor 
egyes elemzések rámutatnak arra, hogy a kisebb illetve a nem kellőképpen fejlett községek még mindig 
nem tudják megfelelően hasznosítani azt a gazdasági, pénzügyi, valamint emberi potenciált, amellyel a 
közigazgatási körzet, illetve a régióközpont rendelkezik. A regionalizáció elsődleges célja: csökkenteni a 
regionális különbségeket a gazdasági fejlettség terén és elősegíteni a fejletlen területek fejlődését, csökken-
teni a negatív demográfiai folyamatokat, ösztönözni a regionális, nemzetközi és határokon átnyúló gazda-
sági együttműködést (NIKOLIĆ 2009). Ugyanakkor Szerbiában továbbra is jellemző a regionalizációtól 
való félelem, a nemzetállam védelme, a következetlen decentralizáció az állam részéről (KOMŠIĆ 2009). 

Az EU-hoz való csatlakozás előfeltétele a NUTS rendszer alkalmazása. A NUTS (Nomenclature 
d’unités territoriales statistiques – Nomenclature of Territorial Units for Statistics) alapelvei, hogy figye-
lembe veszi a szervezeti területi elrendezést, általános földrajzi egységet jelent, és a felosztás hiererchikus. 
Szerbia regionalizációs folyamata tehát ennek fényében európai nyomásra indult be. Fő mozgatórugói, az 
EU pénzforrásokhoz való hozzáférés (ALIbEGOVIĆ 2009) és az EU által kikényszeített, kötelezően teljesíten-
dő feladat (NIKOLIĆ 2009) Szerbia európai integrációs törekvéseinek elengedhetetlen velejárója (KOMSIĆ 
2007). Nikolić szerint a regionalizációs folyamatok kérdésénél a következő potenciális problémákat kell 
megemlíteni: szeparatizmus, nem kielégítő vezetői kapacitások, fejletlen jogi és politikai kultúra, valamint 
a közköltségek megnövekedése. Ugyanakkor a regionalizációt a hatékony demokratizálódás eszközének 
tartja, ami által a hatalom „közelít” a lakossághoz. 

A régiók kialakítása során a hatalom harmonikus megosztására kell törekedni. Ez a folyamat a verti-
kális dimenzió (központi, regionális, helyi hatalom) és a horizontális dimenzió (törvényhozói hatalom, 
bírói, végrehajtói hatalom) mentén játszódik le. A hatalom kiegyensúlyozott megosztása viszont kizárólag 
demokratikus társadalomban valósulhat meg. Szerbia esetében, ahol még ma sem megfelelő a demokrácia 
mértéke, félő, hogy a regionalizmus más irányokat vesz fel, csak látszat-decentralizációra kerül sor, és a régiók 
képzése csupán a hatalom megszerzésének eszköze lesz a helyi politikai elit számára (TRIPKOVIĆ 2003).

Szerbia regionális felosztása
Szerbia az uniós csatlakozás tükrében megalkotta tehát NUTS régióit. A többi nyugat-balkáni országhoz 

hasonlóan ezt a feladatot itt is könnyen teljesíthető követelményként kezelték. A fenti hozzáállás fényében 
kialakított NUTS 2 régiókat nem lehet valódi régióknak tekinteni, hiszen a számuk túl kicsi ahhoz, hogy 
illeszkedni tudjon Szerbia történelmi régióihoz, a NUTS 3 régiók száma ellenben túl nagy, ami viszont a 
szerb államhatalom centralista igényeinek kedvez. Ugyanakkor Szerbiában egyes régióknak sajátos helyzete 
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van: bár önkormányzati régiókról van szó, a Szerb Köztársaság Regionális Fejlesztési Törvénye alacsonyabb 
szintű politikai testületeket alakított ki. A kettősség több tekintetben is megmutatkozik. Egyrészt Vajdaság 
és belgrád esetében, hiszen mindkettő NUTS 2 régió, miközben önkormányzati jelleggel bírnak. Másrészt 
Vajdaság meg Koszovó és Metóhia helyzetében, melyek egyidejűleg képeznek NUTS 2 régiót és autonóm 
tartományt. A helyzetet bonyolítja, hogy Koszovó de facto nem része Szerbiának, az mégis fejlesztendő 
területként definiálta a térséget. A realitás egyedül abban mutatkozik meg, hogy a Koszovóra vonatkozó 
fejlesztési stratégiák a többségében szerbek lakta területekre koncentrálódnak. A kettősség ezzel még nem 
merült ki, hiszen a fent említett regionális fejlesztési törvény NUTS 3 szinten „oblast”-okat, térségeket 
definiál, közigazgatásilag azonban „okrug”-ok, körzetek léteznek. 

Szerbia regionális tagozódása tehát a következőképpen néz ki: 
– NUTS 1 régiók: Észak-Szerbia és Dél-Szerbia 
– NUTS 2 régiók: Vajdaság, Belgrád, Sumadia és Nyugat-Szerbia, Dél- és Kelet Szerbia valamint 

Koszovó és Metóhia.

1. ábra. Szerbia NUTS 2 régiói 

– NUTS 3 régió szintjén összesen 30 közigazgatási körzetet definiáltak,
– LAU 1 szinten az önkormányzatok,
– LAU 2 szinten a települések jelennek meg. 
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2. táblázat. NUTS régiók Szerbiában, 2010. 
Forrás: Uredba o nomenklaturi statističkih teritorijalnih jedinica. = Službeni Glasnik RS. Br. 109/09., 46/10. 2010.

A NUTS-felosztás alapja Szerbiában a népességnagyság, nem pedig a területi szempontok. A régiók 
a gazdasági fejlesztésért, a szociális fejlesztésért, a területi tervezésért, a nemzetközi együttműködésért, a 
határon átnyúló együttműködésért felelősek. A Regionális Fejlesztési Törvény értelmében „a régió és fejlesz-
tési régió nem adminisztratív területi egység és nem rendelkezik jogi önállósággal”. A törvény értelmében „a 
régiók statisztikai funkcionális területi egységek, amelyeket a területükön elhelyezkedő helyi önkormányzati 
egységek alkotnak” (4. szakasz. Zakon RR, 2009.). A törvény Lilić szerint ún. statisztikai régiókat határoz 
meg, amelyeknek nincs teljes autonómiájuk azon eszközök felett, amelyeket az EU különböző fejlesztési 
alapjai hagyhatnak számukra jóvá regionális fejlesztési projektjeikre (LILIĆ 2009). A Szerbiában kialakított 
statisztikai régiók létrehozásával a Törvény mindössze meghatározza, hogy mely községek illetve városok 
tartoznak egy-egy regionális fejlesztési ügynökség hatáskörébe. Eždenci szerint Szerbiában a regionalizáció 

NUTS 1 NUTS 2 NUST 3

2 5 30 (meglévő közigazgatási 
körzetek – TÉRSÉG és bel- 
grád közigazgatási egysége)

Szerbia – Észak belgrád belgrád városa 

Vajdaság Észak-bácska
Közép-bánát
Észak-bánát
Dél-bánát
Nyugat-bácska
Dél-bácska
Szerémség

Szerbia – Dél Sumadia és Nyugat-Szerbia Zlatibor
Kolubara
Mačva
Moravica
Pomoravlje
Rasina
Raška
Šumadia

Dél-és Kelet-Szerbia bor
braničevo
Zaječar
Jablanica
Nišava
Pirot
Podunavlje
Pčinja
Toplica

Koszovó és Metohija Régió Koszovó
Kosovska Mitrovica
Kosovo Pomoravlje
Peć
Prizren
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a tér régiókra történő felosztását jelenti (EŽDENCI 2009). Ez a lehatárolás pedig inkább csak politikai- és 
jogi szinten történt, és nem gazdasági és kulturális szempontok figyelembevételével.

Regionális fejlődés
„A területi fejlődésnek meghatározó sajátossága, hogy térben egyenlőtlenül megy végbe. Ennek oka az, 

hogy a fejlődési tényezők térbeli eloszlása egyenlőtlen” (LACKÓ 2009).
A regionális fejlődés többdimenziós kategória (EŽDENCI 2011, NEMES NAGY 2009b). Fejlettségi 

dimenzió lehet pl. a humán tőke nagysága, a gazdasági teljesítmény, a településszerkezet, a műszaki ellátó 
hálózatok sűrűsége, a természeti környezeti állapot. Az európai, de a szerbiai pozitív tapasztalatok alapján 
is elmondhatjuk, hogy a regionalizáció az állami irányítás hatékony eszköze, mely a különböző területek 
fejlődésbeli különbségeinek kiegyenlítésére, az adott régió közösségi, illetve az adott település lakossá-
gi érdekeihez történő strukturális megfeleltetésre, a hatékonyabb regionális fejlesztésre, az egyes régiók 
versenyképességének növelésére és az egyes területek fenntartható fejlődésére irányul.

Szerbia regionális fejlődésének problémái az egyes területek fejlettségbeli különbségeiben, a nagyszá-
mú fejletlen községben, a strukturális egyenlőtlenségekben, az intézményi hiányosságokban, az előnyte-
len demográfiai folyamatokban és az anyagi korlátozottságokban jutnak kifejezésre. Továbbá az európai 
országok közül Szerbiában a legnagyobbak az aránytalanságok a regionális fejlettség szintjét tekintve az 
egyes régiók között, és ez az arány évről évre növekszik (a legfejlettebb és a legfejletlenebb község közötti 
arány 1:19-ről 1:26-ra növekedett 2000-től 2004-ig, vagyis 4 év alatt). 

„A régió gazdaságára nagyon sok tényező és folyamat van hatással közvetlenül (pl. a vállalkozók export-
támogatása, a cégek letelepedésének támogatása), de közvetve is (pl. a szakmunkásképzés színvonalának 
emelése, avagy a szállítást megkönnyítő úthálózat kiépítése). A regionális gazdaságfejlesztés leggyakoribb 
hagyományos céljai: a régió gazdasági növekedésének élénkítése, munkahelyek létrehozásának ösztönzése” 
(LENGYEL 2010). Az 1990-es években bekövetkezett gazdasági és politikai változások, Jugoszlávia szét-
hullása, a fejlesztési korlátok, a gazdasági feltételek romlása, a beruházások hiánya, a piac visszafejlődése, 
a gazdasági elszigetelődés mély nyomot hagytak valamennyi gazdasági tevékenység területén. Ez azt is 
eredményezte, hogy a hagyományosan fejletlenként nyilvántartott Dél-Szerbia és Raška, valamint Sandžak 
községei (Priboj, Prijepolje, Loznica) mellett a valamikor fejlett bányászattal és színesfémkohászattal, virág-
zó gépgyártással rendelkező Kelet-Szerbia egyes községei (bor, Majdanpek, Dimitrovgrad, Kraljevo) is a 
fejletlenek csoportjába sorolódtak (NAGY 2009). Mindemellett megjelennek speciális fejlesztési nehéz-
ségekkel küzdő községek, melyek hosszabb ideje negatív demográfiai folyamatokkal küzdenek. Ezeknek 
a községeknek a nehézségei az intenzív demográfiai csökkenésből, a strukturális problémákból illetve a 
határmentiségből fakadó gondokból erednek. Ide mind több, Szerbia egykoron legfejlettebb régiójában, 
Vajdaságban található község is besorolódik. „A kedvezőtlen gazdasági feltételekre hagyományosan külön-
féle spontán társadalmi válaszok születtek: az elvándorlás, a kedvezőtlen feltételek javítása” (ENYEDI 2009). 

A régiók fejlettségének mutatója az egy főre jutó bruttó hazai termék. Ennek alapján régióink két 
csoportba sorolhatók:

1. fejlett régiók – az egy főre jutó bruttó hazai termék a köztársasági átlag felett alakul a régióban:
•	 Belgrád	
•	 Vajdaság

2. fejletlen régiók – az adott régióban az egy főre jutó bruttó hazai termék a köztársasági átlag alatt 
alakul:
•	 Sumadia	és	Nyugat-Szerbia
•	 Dél-	és	Kelet-Szerbia.
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Az önkormányzatok fejlettségi szintjét alap- és korrekciós mutatók alkalmazásával számolják ki. Az 
adatot a Központi Statisztikai Hivatal szolgáltatja. 

Alapmutatók: a jövedelmek és nyugdíjak összessége az adott önkormányzat területén és a költségve-
tési jövedelem, kivéve a más kormányzati szervektől származó költségvetési bevétel. 

Segédmutatók: 

– demográfiai növekedés/csökkenés: a demográfiai változások és a depopuláció mutatója, melynek 
meghatározásakor az adott önkormányzat területén az összlakosság növekedési rátáját viszonyít-
ják az 1971-es lakossági összeírás adataihoz; 

– munkanélküliségi ráta: az önkormányzat szociális és gazdasági fejlettségi mutatója, az adott 
önkormányzat munkaképes lakosságának munkanélküliségi rátájával mérik, illetve a munka-
nélküliek számával a 15–64 éves korosztályban a vizsgált évben; 

– iskolai végzettség: az önkormányzat fejlődési lehetőségének a mutatója, a főiskolai és egyetemi 
végzettségű lakosság arányával mérik a 15–64 éves korosztályban a lakossági összeírás adatai 
alapján;

– városok kompenzációs együtthatója.

Az önkormányzatok fejlettségük szerint a következő csoportokba sorolhatók 
1. csoport – 20 önkormányzat, melynek fejlettségi szintje a köztársasági áltagot meghaladja: bačka 

Palanka, beograd, beočin, bor, Valjevo, Vrbas, Vršac, Kanjiža, Kragujevac, Lajkovac, Niš, Novi 
Sad, Pančevo, Pećinci, Požarevac, Senta, Stara Pazova, Subotica, Užice, Čačak;

2. csoport – 34 önkormányzat, melynek fejlettségi szintje a köztársasági átlag 80–100%-a között 
mozog: Ada, Aleksandrovac, Apatin, Aranđelovac, Arilje, bačka Topola, bački Petrovac, bečej, 
Vranje, Vrnjačka banja, Gornji Milanovac, Zaječar, Zrenjanin, Inđija, Jagodina, Kikinda, Kosjerić, 
Kruševac, Kula, Lapovo, Majdanpek, Novi Kneževac, Pirot, Požega, Rača, Ruma, Smederevo, 
Sombor, Sremska Mitrovica, Sremski Karlovci, Temerin, Topola, Čajetina, Šabac;

3. csoport – 47 önkormányzat, melynek fejlettségi szintje a köztársasági átlag 60–80%-a között mozog: 
Alibunar, bajina bašta, batočina, bač, bela Crkva, bogatić, boljevac, Velika Plana, Veliko Gradište, 
Vladimirci, Despotovac, Žabalj, Žitište, Ivanjica, Irig, Kladovo, Knić, Kovačica, Kovin, Koceljeva, 
Kraljevo, Leskovac, Loznica, Lučani, Ljubovija, Mali Iđoš, Negotin, Nova Crnja, Novi bečej, Novi 
Pazar, Osečina, Odžaci, Paraćin, Plandište, Prokuplje, Svilajnac, Sečanj, Smederevska Palanka, 
Sokobanja, Srbobran, Titel, Trstenik, Ćićevac, Ćuprija, Ub, Čoka, Šid;

4. csoport – 44 önkormányzat, melynek fejlettségi szintje a köztársasági átlag 60%-a alatt van: Aleksinac, 
babušnica, bela Palanka, blace, bojnik, bosilegrad, brus, bujanovac, Varvarin, Vladičin Han, 
Vlastotine, Gadžin Han, Golubac, Dimitrovgrad, Doljevac, Žabari, Žagubica, Žitorađa, Merošina, 
Mionica, Nova Varoš, Opovo, Petrovac na Mlavi, Preševo, Priboj, Prijepolje, Ražanj, Raška, 
Rekovac, Svrljig, Sjenica, Surdulica, Trgovište, Tutin, Crna Trava;

+5. csoport – 19 önkormányzat, melynek fejlettségi szintje a köztársasági átlag 50%-a alatt van, vagyis 
speciális fejlesztési igényű: babušnica, bela Palanka, bojnik, bosilegrad, bujanovac, Vladičin Han, 
Golubac, Žitorađa, Kuršumlija, Lebane, Mali Zvornik, Medveđa, Merošina, Preševo, Prijepolje, 
Svrljig, Surdulica, Trgovište i Tutin. 
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3. táblázat. A községek besorolása fejlettségi szintjük alapján (2014) 
Forrás: Uredba o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu

I.  csoport II.  csoport III. csoport IV. csoport V. csoport

Vajdaság bačka 
Palanka, 
beočin, 
Vrbas, Vršac, 
Kanjiža,
Novi Sad, 
Pančevo, 
Pećinci, Senta, 
Stara Pazova, 
Subotica

Ada, Apatin, 
bačka Topola, 
bački Petrovac, 
bečej, 
Zrenjanin, 
Inđija, Kikinda, 
Kula, Novi 
Kneževac, 
Ruma, Sombor, 
Sremska 
Mitrovica, 
Srmeski 
Karlovci, 
Temerin

Alibunar, bač, 
bela Crkva, Žabalj, 
Žitište, Irig, 
Kovačica, Kovin, 
Mali Iđoš, Nova 
Crnja, Novi bečej, 
Odžaci, Plandište, 
Sečanj, Srbobran, 
Titel, Čoka, Šid

Opovo

belgrád beograd

Sumadia és 
Nyugat-Szerbia

Valjevo, 
Kragujevac, 
Lajkovac, 
Čačak, Užice

Aranđelovac, 
Aleksandrovac, 
Arilje, Valjevo, 
Vrnjačka 
banja, Gornji 
Milanovac, 
Jagodina, 
Kosjerić, 
Kruševac, 
Lapovo, Požega, 
Rača, Topola, 
Čajetina, Šabac

bajina bašta, 
batočina, bogatić, 
Vladimirci, 
Despotovac, 
Ivanjica, Knić, 
Koceceljeva, 
Kraljevo, Loznica, 
Lučani, Ljubovija, 
Novi Pazar, 
Osečina, Paraćin, 
Svilajnac, Trstenik, 
Ćuprija, Ub

brus, Varvarin, 
Mionica, Nova 
Varoš, Priboj, 
Prijepolje, Raška, 
Rekovac, Sjenica, 
Tutin

Mali 
Zvornik, 
Prijepolje, 
Tutin

Dél- és 
Kelet-Szerbia

Niš,
Požarevac,
bor

Zaječar, 
Majdanpek, 
Pirot, 
Smederevo, 
Vranje

boljevac,
Velika Plana, 
Veliko Gradište, 
Kladovo, 
Leskovac, Negotin, 
Prokuplje, 
Smederevska 
Palanka, 
Sokobanja, 
Ćićevac

Aleksinac, 
babušnica, 
bela Palanka, 
blace, bojnik, 
bosilegrad, 
bujanovac, 
Vladičin Han, 
Vlastotine, 
Gadžin Han, 
Dimitrovgrad, 
Doljevac, 
Golubac, Žabari, 
Žagubica, 
Žitorađa, 
Merošina, 
Preševo, Ražanj,
Petrovac na Mlavi, 
Svrljig, Surdulica,
Trgovište,
Crna Trava

babušnica, 
bela Palanka, 
bojnik, 
bosilegrad, 
bujanovac, 
Vladičin 
Han, 
Kuršumlija, 
Golubac, 
Lebane, 
Medveđa, 
Merošina, 
Preševo, 
Svrljig, 
Surdulica, 
Trgovište, 
Žitorađa
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A táblázat jól szemlélteti a fejlett észak és a fejletlen dél közötti különbségeket. belgrád régió a legfej-
lettebb, míg Vajdaság régió meglehetősen tarka képet mutat azzal, hogy a területén lévő községek túlnyo-
mó része a II. és III. csoportba tartozik. Sumadia és Nyugat-Szerbia régió fejletlenebb, de hasonlóan a 
II. és III. csoportba tartozó községei vannak többségben, míg Dél- és Kelet-Szerbia régióban a legtöbb 
község a IV. csoportba tartozik és számos községe speciális fejlesztési igényű, leromlott terület, vagyis az 
V. csoportba sorolt.

Regionális különbségek
Szerbiában a gazdasági problémák a magas munkanélküliségben, a stagnáló gazdasági fejlődésben, 

a gazdaság alacsony termelékenységében, az alacsony innovációs aktivitásban, a magas külkereskedel-
mi deficitben tükröződnek. Ezek a problémák a tranzíciós folyamatok, a recesszió és a tágabb környezet 
változásának a következményei, amelyet kiélez a gazdaság versenyképességének hiánya, a gazdasági szer-
kezetváltás elmaradása, a privatizáció, az újraszervezés és a tranzíciós folyamatok lassúsága. Mindezek 
komoly fejlődési problémákat váltanak ki, továbbá nehézségeket jelentenek a foglalkoztatásban. A válla-
latok gyenge regionális kötődése, a klaszterek, inkubátorházak és technológiai parkok meglétének hiánya 
a kis- és középvállalkozói szféra erőtlenségét hordozza magában. Mindezek együttesen a demográfiai és 
a gazdasági problémákkal drasztikus regionális különbségekhez vezettek. 

4. táblázat. Regionális különbségek körzetek szerint 2008 
Forrás: Szerbia regionális fejlődése 2009, Köztársasági Fejlesztési Hivatal 

A 2000-es évek tranzíciós időszaka a regionális különbségeket elmélyítette. A regionális polarizá-
ció többszintű, és – figyelembe véve a demográfiai mutatókat, az emberi potenciált, a gazdasági szerke-
zetet és annak hatékonyságát, a szegénységet és az infrastrukturális kiépítettséget – a nagy regionális és 
régiók közötti különbségekben jut kifejezésre. Az országot a negatív demográfiai folyamatok jellemzik 
(depopuláció, demográfiai „megtorpanás”, gyenge demográfiai erőforrások, a lakosság egyelőtlen területi 
megoszlása, illetve a rurális és fejletlen térségek lakosságának drasztikus csökkenése). A legtöbb fejletlen 
körzet a demográfiailag veszélyeztetett térségekben van, amelynek makroökonómiai következményei az 
alacsony gazdasági aktivitásban és a fejlettség alacsony színvonalában mutatkozik meg. Másrészről belgrád 
városában és a Dél-bácskai körzetben koncentrálódik az összlakosság nagy része. A lakosság iskolázottsága 
regionális szintre bontva nagy eltéréseket mutat, és nem kielégítő. A lakosság csaknem felének mindösz-
sze általános iskolai vagy attól alacsonyabb végzettsége van, míg a felsőoktatásban mindössze 10 százalék 
szerzett diplomát. A gazdaságilag legfejletlenebb terület a Pčinjska, a borska, a braničevska és a Raška 
körzet. A fejletlenség eredője az iskolázottság alacsony szintje, s ez kihat a rendelkezésre álló munkaerő 
színvonalára. 

Indikátor Egy főre jutó GDP Lakosonkénti 
jövedelem

Munkanélküliségi 
ráta

Demográfiai csökkenés 
1971–2008 (%)

Extrém érték 
16 : 1 4 : 1 4 : 1 (-28.5) : (+32)

belgrád városa : 
Jablanicai körzet 

belgrád városa : 
Jablanicai körzet 

Jablanicai körzet : 
belgrád városa 

Piroti körzet : 
belgrád városa
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5. táblázat. Regionális különbségek községek szerint 2008 
Forrás: Szerbia regionális fejlődése 2009, Köztársasági Fejlesztési Hivatal

A régiók közötti nagy eltérések a munkanélküliségen keresztül szintén kifejezésre jutnak (évek óta 
nagyjából 118 községben és városban az országos átlagtól magasabb a munkanélküliség). A regionális 
asszimetria egyre inkább megmutatkozik a legfejlettebb és a legfejletlenebb község közötti különbségek-
ben, ami befolyásolja az egész ország gazdasági és regionális fejlődését (a legmagasabb átlagbérek belgrád 
városában és Dél-bácskában vannak, míg a legalacsonyabbak a Toplicei és a Piroti körzetben). Az infra-
strukturális kiépítettség különbségei különösen a közlekedési, telekommunikációs és vízgazdasági infra-
strukturális kiépítettség régiónkénti nagyfokú eltérésében jut kifejezésre. Az utak minősége, a telekom-
munikációs hálózat és a lakhatási feltételek alapján elkülönül egymástól a fejlett észak és a fejletlen dél. A 
demográfiai és gazdasági problémák által kialakult szegénység növekvő szociális következményeivel és a 
lakosság alacsony életszínvonalával leginkább a fejletlen és a rurális térségekre jellemző (a szegénységben 
élők 23,3 százaléka Dél- és Kelet-Szerbiában él). 

A 2008-as évben az összes vállalat és vállalkozás 4,5 százaléka a fejletlen térségekben működött, és 
az összfoglalkoztatottak 4 százalékát alkalmazta. A gazdasági indikátorok rámutattak arra, hogy ezek a 
vállalatok nem fizetőképesek, és alacsony gazdasági aktivitással működnek. Ez magával vonja az alacsony 
foglalkoztatottságot is. A fejlett és fejletlen térségek közötti különbségek megmutatkoznak tehát a foglal-
koztatottságban, az arány 7 : 1, amit legjobban a belgrád (38,8 %) és Opovo (5,3 %) közötti különbség 
tükröz, illetve a régiók között a Preševo (9,1 %) és Crna Trava (34,8 %) közötti különbség. 

Az alacsony foglalkoztatottság és gazdasági aktivitás következtében megnövekedett a szegénység, ami 
szintén a fejletlen térségekre jellemző a leginkább. A szegények egynegyede Szerbia déli részén él. Szegény-
ség tekintetében szintén extrém eltérés tapasztalható a fejlett régiók (a szegénység 8,5 %-a) valamint a 
fejletlen és rurális régiók (a szegénység 18,7 %) között. A déli területeken a legmélyebb és a legkifejezet-
tebb a szegénység. Leginkább a munkanélküliekre nézve veszélyes, főként azokon a településeken, ahol 
különösen magas a munkanélküliség, amely helyenként akár a 70 százalékot is meghaladhatja (Lebane 
71,8 %, Tutin 66,8 %, Preševo 63,9 %). 

A regionális fejlettség kérdésénél nem feledkezhetünk meg a leromlott vagy speciális fejlesztési igényű 
térségekről. A gazdaság és az ipari szektor újraszervezésének stagnálása következtében drasztikusan csök-
kent a foglalkoztatottság a valamikori ipari központokban: Kragujevac, Kraljevo, bor, Majdanpek, Priboj, 
Prokuplje, Leskovac, Vranje, Trstenik, Požarevac, Sremska Mitrovica, Prijepolje, Loznica, Knjaževac, 
Zaječar, Novi Pazar, Vrbas, Ivanjica és Gornji Milanovac. A gazdaság visszaesése, az alacsonyabb iskolai 
végzettségű dolgozók munkaerőfelesleggé válása, az ügyvitel hatékonytalansága, a technológiai felkészü-
letlenség és a tőke kivonása együttesen okozták ezeknek a területeknek a lepusztulását, és a munkanél-
küliek számának drasztikus megnövekedését. A leromlott községek gazdasági, strukturális és szociális 
problémákkal szembesülnek. 

Szerbia természeti kincsekben gazdag, s ez biztosíthatná a gazdasági fejlődést és a minőségi életszín-
vonalat, azonban a kedvező feltételek nem egyenlően oszlanak el az ország különböző területein, így azok 
egyenlőtlenek a tőkebefektetés és a jövőbeni fejlődés terén. A gazdaságot az alacsony termelékenység, az 
alacsony gazdaságosság és a technológiai elmaradottság jellemzi. A fejletlen területeken ezért szükség van 

Indikátor Lakosonkénti jövedelem Munkanélküliségi ráta Demográfiai csökkenés 
1971–2008 (%)

Extrém érték 
12 : 1 4 : 1 (-81.6) : (+31)

Novi Sad : Opovo Lebane : Petrovac Crna Trava : Preševo
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a minőséges gazdasági és szociális infrastruktúra kiépítésére a különbségek mérséklése céljából. Másrészről 
az urbanizációs folyamatok, amelyek elengedhetetlenek a gazdasági fejlődéshez, szükségszerűen maguk-
kal vonják a fejlettségbeli eltérések kiéleződését, ami alátámasztja az izolált és szegény területeken való 
intenzív fejlesztéseket. A nagyfokú fejlettségbeli eltérések nem csupán a gazdaság terén tapasztalhatók, 
hanem az infrastruktúra fejlettségében, a környezetvédelem tekintetében és az általános életfeltételek 
szempontjából is. 

Az egyes területek közötti fejlettségbeli eltérések elmélyülésének következtében változáson ment át a 
lakosság demográfiai szerkezete, az agrárnépesség aránya lecsökkent, és a rurális területek elnéptelened-
tek. Ugyanakkor ezt a folyamatot és az urbanizálódást a városok sok esetben nem tudták követni, ezért 
sok közülük megfelelő infrastruktúra nélkül próbálja ellátni funkcióját. Ezek a folyamatok, kiegészülve a 
tranzició negatív hatásaival, azt eredményezték, hogy a gazdaság belgrád és Vajdaság régióban koncentráló-
dik. 2008-ban ez a két régió adta a GDP 76 százalékát: belgrád régió 53 százalékot, Vajdaság 23 százalékot. 

Zárógondolatok
Szerbia regionális fejlődése bonyolult pályán halad, és számos nehézséggel kell megküzdenie az Euró-

pai Unió elvárásainak és az egységes nemzetállam utópiájának kettős szorításában. Az országot mindig is 
a centralizáció-decentralizáció dilemmája jellemezte, és az unitarizmus hívei időről-időre felülkerekedtek 
ebben a vitában. 

A regionalizmus és a decentralizáció kérdése különösen kényes kérdés egy olyan államban, melyben a 
történelem folyamán az integráció és a fragmentáció periodikusan követték egymást, gazdasági recesszió 
és fegyveres konfliktusok által kísérve (PÁMER 2012). A térségre jellemző kettősség ma is létezik, hiszen 
az európai uniós integrációs folyamatok mellett a kilencvenes évek fragmentációs folyamatai mind a mai 
napig nyitott kérdést képeznek a tisztázatlan államhatárok és a vitatott területek mentén (HAJDÚ 2010). 
Az államhatárokkal kapcsolatos nyitott vagy rejtett viták:

– Koszovó kérdése: a régió 2008-ban egyoldalúan kikiáltotta függetlenségét, és annak ellenére, 
hogy nem minden állam és hatalom ismerte el önállóságát, de facto nem képezi Szerbia részét; 

– Preševo-völgy albánok által lakott térsége: a területre Koszovó tart igényt a nemzeti kisebbség 
többségi jelenlétére hivatkozva (túlnyomórészt albánok lakta terület); 

– Szerbiának és Horvátországnak a Duna sodorvonalának a megváltozásából eredő vitája: né- 
mely szerbiai területet a Duna medre „eltolódásának” a következtében Horvátországban kell telek- 
könyveztetni. 

A decentralizáció megvalósulását leginkább az nehezíti, hogy a középszintű kormányzás csak „papíron” 
valósul meg, ténylegesen azonban csupán formális szempontok szerint kialakított, funkcióit részlegesen 
megvalósító szintről van szó. Gyakran többfajta középszint működik párhuzamosan, az adminisztrációs 
határok elmosódottak, s ez számos nyitott kérdést hagy maga után. 

 Szerbia regionális fejlődésének és a decentralizáció megvalósulásának gátat szab az ország centra-
lista államhatalma, amely veszélyként értelmezi ezeket a folyamatokat. Jogosan vetődik föl tehát a kérdés, 
lehetséges-e a regionalizáció és decentralizáció tényleges megvalósulása Szerbia esetében, mint ahogyan 
az is nyitott kérdés marad, hogy vajon képes lesz-e Szerbia valaha is eleget tenni az irányában megfogal-
mazott elvárásoknak, és csatlakozni tud-e valamikor is az Európai Unióhoz.
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REGIONS OF SERbIA
Éva Szügyi

The regional development and decentralization are known concepts in Serbia and has 
historical tradition on the balkan. Despite this fact, the country has always been characterized 
by development of north-south direction. The disparities between the regions are still 
substantial, despite the fact that throughout history has regularly sought to reduce through 
differences. The balkanian war, the economic recession, the late social restructuring prevented 
the further development of these processes. My study summarizes aspects of Serbian regional 
policy with special focus on regions. The study emphasizes the importance of the issue in 
the Republic of Serbia, with the ambition to join the European Union. 

According to the constitutional law in Serbia there are three levels of administration 
and territorial administration: central (federal), regional and local. With the enactment 
of the new Law on Regional Development, and the legal framework five NUTS 2 regions 
were created. 

The main questions of the study are: Where is currently the regional organization in 
Serbia? How and in what measure has the decentralization process been achieved? Is there 
a “bottom-up” initiative in Serbia or the country is trying to meet the expectations of the 
European Union? 
Keywords: Serbia, region, regional development, decentralization, NUTS system, 

development indicators
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n

Szerbia jogalkotása az Európai Unióhoz történő csatlakozási törekvésének a nyomán 
az élelmiszer-biztonságra vonatkozó jogi szabályozást is közelítette az unióban elfogadot-
takhoz. A jogrend „átvétele” azonban nem zajlik zökkenőmentesen, hiszen nem csak egy 
joganyag megjelentetéséről van szó, azt az élelmiszeripar szereplőinek megfelelő módon 
tudniuk kell alkalmazni.

A tanulmány keretében ismertetem a 2013-as évre vonatkozó legjelentősebb, aktuá-
lis élelmiszer-biztonságra vonatkozó szerbiai joganyagot. Munkám további részében arra 
keresem a válaszokat, hogy milyen mértékben elégíti ki a jogszabályi előírásokat a szerbiai 
élelmiszerfeldolgozó-ipar. Ez alatt jelen esetben a „HACCP program” 2013-as bevezetését, 
továbbá a jogszabályokkal és az azok ellenőrzésével kapcsolatos iparági attitűdöket értem.

Munkám célja, hogy rávilágítsak az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos jogszabályi 
háttér hiányosságaira, és egyben felhívjam a figyelmet arra, hogy a 2013-as évhez viszonyít-
va néhány, kivételtől eltekintve, a vizsgált területen nem tapasztalható 2015-ben számotte-
vő előrelépés. Munkámban javaslatot teszek a szükséges jogszabályi módosításokra, és az 
ágazat oktatási profiljának a kiegészítésére.
Kulcsszavak: Szerbia, élelmiszer-biztonság, jogi szabályozás

n

bevezetés
Jugoszlávia széthullása, az országhatárok folyamatos változása, a gazdasági zárlat és az infláció köze-

pette a hatóság Szerbia jogrendjének csak részben tudott érvényt szerezni. Ennek megfelelően az élelmi-
szeriparra vonatkozó teljes jogszabályi megfelelés háttérbe szorult. Az élelmiszeripari termékek számos 
esetben engedéllyel nem rendelkező üzemekből kerültek ki, az élelmiszeripari cikkek feketekereskedelme 
dívott ezekben az időkben.

A helyzet csak lassan kezdett normalizálódni, az ország élelmiszeriparra vonatkozó jogszabályi előírá-
sait (is) elkezdték összehangolni az Európai Unióba érvényben lévő jogszabályokkal. 
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Anyag és módszer
A szekunder adatelelemzés során analizáltam a 2013-as évre vonatkozó legjelentősebb élelmiszer-

biztonsági szerbiai joganyagot.
A primer vizsgálat tárgyai a szerbiai élelmiszerfeldolgozó-iparban tevékenykedő mikro-, kis- és 

középvállalatok. Ezek pontos száma megbízható statisztikai adatok hiányában nem határozható meg, 
becslések szerint (amelyek tartalmazzák a kávézók, élelmiszer-kiskereskedők, éttermek, stb. számát is) 
25 000 körül lehet.

A kutatás elvégzéséhez kérdőívet készítettem. A kérdőívek kitöltésének az eredményeképpen 124 cég 
válaszai álltak a rendelkezésemre. A kutatás keretében megvizsgáltam az, hogy milyen mértékben vezet-
ték be a HACCP-t, rákérdeztem a HACCP csoportvezetők iskolai végzettségére, és arra, honnan szerezték 
ismereteiket a HACCP-ről.

További primer kutatásként 24 élelmiszeripari cég HACCP csoportvezetőjével készítettem mélyinterjút. 
Ennek során arra kerestem a választ, hogy milyen attitűddel rendelkeznek a jogszabályi előírások terén.

A kérdőívek kiküldését és a mélyinterjúk lefolytatását 2012 novembere és 2013 júniusa közötti 
időszakban végeztem el.

Megjegyzés: A tanulmány a Szerbiai élelmiszeripari kis-, és középvállalatok minőségügyi és élelmiszer-
biztonsági felkészültsége az EU küszöbén című doktori értekezést felhasználva, azt kiegészítve készült.

Szerbia élelmiszer-biztonságra vonatkozó jogrendje
Az élelmiszer-biztonság alapvető jogi szabályozását a 2013-as évben (ahogyan a mai napig is) két 

alapvető törvény határozta és határozza meg. Az egyik az először 2005-ben megjelentetett Állategész-
ségügyi Törvény (ZAKON 91/2005), a másik a 2009-es évben megjelenő Élelmiszer-biztonsági Törvény 
(ZAKON 41/2009).

A két törvény jogerőre lépésének jelentősége leginkább abban rejlik, hogy kialakításukat az Európai 
Unió területén érvényes jogrend figyelembevételével és a vonatkozó jogrend egyes tartalmi elemeinek a 
beépítésével végezték el. 

A törvények megjelenése az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos jogosultságokkal és felelősségekkel 
kapcsolatos szemléletváltást indukált, mind az iparban, mint a hatóságok hozzáállásának a tekintetében. 
Az addigi gyakorlat helyett, amely a végtermék ellenőrzésére építette az élelmiszerek élelmiszer-bizton-
ságának a szavatolását, egy olyan, merőben új közelítésmódot hívott életre, amely a megelőzésre helyezi 
a hangsúlyt. A szabályzás az élelmiszer-biztonsági veszélyek megjelenésének a kiküszöbölését a HACCP 
program, a Jó Gyártási Gyakorlat és a Jó Higiéniai Gyakorlat segítségével kívánja megvalósítani. A két 
törvény a megelőzés szemléletmódját az egész élelmiszerlánc területére együttesen terjeszti ki. (Kivéve az 
elsődleges mezőgazdasági termelés során megtermelt termékek és a saját felhasználás céljából előállított 
élelmiszerek elbírálását.) Ezáltal az élelmiszerlánc szereplőinek az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos 
felelőssége és szakmai hozzáértése az általuk irányított folyamaton belül felértékelődött.

Sajnálatos módon a törvények nem határozzák meg a HACCP program pontos mibenlétét, csak a 
Veszélyelemzés, Kritikus Szabályzási Pontok megnevezés alapján következtethetünk arra, hogy a Codex 
Alimentarius előírásra, azaz az Élelmiszer-higiéniai alapelvek (General Principles Of Food Hygiene) CAC/
RCP 1-1969 előírásra gondolt a jogalkotás. A Jó Gyártási Gyakorlat és a Jó Higiéniai Gyakorlat megnevezés 
mibenlétét sem részletezték a jogalkotók.

2010-ben ezt a jogi vákuumot részben feloldva jelent meg a Szabályzat az élelmiszerhigiénia feltételéről 
(PRAVILNIK 73/2010). Ez volt az első olyan jogszabály, amely konkrétan foglalkozik a Veszélyelemzéssel 
és a Kritikus Szabályzási Pontokkal (HACCP-vel). Azonban ez a szabályzat sem említi még meg a Codex 
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Alimentarius előírást, és, habár a HACCP hét alapelvét rögzíti, annak tizenkét kiépítési/kialakítási lépését 
nem közli. Ennek értelmében nem teremtődik meg jogszabályi alap a HACCP munkacsoport, a termék-
leírás és a tervezett felhasználás meghatározására, a folyamatábra kialakítására, valamint annak helyszíni 
ellenőrzésére sem (KOVÁCS 2014). 

2011-ben jelent meg az élelmiszerek mikrobiológiai megfelelőségéről szóló jogszabály, a Szabályzat az 
élelmiszerek általános és higiéniai feltételéről az előállítás, feldolgozás vagy a forgalmazás bármely szakaszában 
(PRAVILNIK 72/2010). A szabályzat elsősorban a tej és a hús, valamint az azokból előállított élelmisze-
rek mikrobiológiai határértékeit tartalmazza, tartalmi elemeit tekintve szinte teljes egészében megegyezik 
az Európai Unióban érvényes, a bizottság 2073/2005/EK Rendeletével. A növényi eredetű élelmiszerek 
mikrobiológiai megfelelőségét illetően (néhány kivételtől eltekintve) a jogszabály nem rendelkezik. Ezen 
kívül nem határozza meg a felületekre vonatkozó elfogadható mikrobiológiai szinteket sem. Ezek megha-
tározása a gyártó felelősségi körébe került át.

Szerbiában az élelmiszerek HACCP értelemben vett kémiai szennyezettségének az elfogadható mérté-
két pontos és részletes határértékeket tartalmazó jogi szabályozások határozzák meg. 

Az élelmiszerfeldolgozó-ipar számára némi tájékozódási alapot nyújthatnak a jogi meghatározásukat 
tekintve nem pontosan definiált, ámde az egyes Minisztériumok közreműködésével kialakított és kiadott 
ún. „útmutatók”.

Ezek a következők:
1. Útmutató a HACCP alapelvei és az előfeltételi programok kialakítására és alkalmazására az élelmi-

szer előállításban. A Szerb Köztársaság Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztéri-
umának az Állategészségügyi Igazgatósága jelentette meg 2009-ben. Az állati eredetű fehérjéket 
feldolgozó üzemek számára alakították ki. 

2. Útmutató a GMP, GHP és HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) rendszer alkalmazá-
sához, ellenőrzéséhez és önellenőrzéséhez, amelyet a Szerb Köztársaság Mezőgazdasági, Erdészeti 
és Vízügyi Minisztériuma adott ki 2011-ben a nem állati fehérjét feldolgozó üzemek részére. 

3. Útmutató az élelmiszerek mikrobiológiai feltételéhez, amelyet a Szerb Köztársaság Mezőgazdasági, 
Erdészeti és Vízügyi Minisztériuma jelentetett meg 2011 májusában. (KOVÁCS 2014).

A Codex Alimentarius előírás Élelmiszer- higiéniai alapelvek és annak melléklete továbbra sem jelent 
meg jogszabályként teljes egészében szerb nyelven.

Az élelmiszerek csomagolásán (2013-ban) élelmiszer-biztonsági jellegű információként kötelező volt 
feltüntetni a termék összetételét, a szavatossági/minőségmegőrzési időt valamint a helyes tárolási körül-
ményekre vonatkozó információkat.

A kérdőív eredményei
Az élelmiszerfeldolgozó-ipar jogszabályi kötelezettsége, hogy tevékenysége során bevezesse a HACCP 

programot. A 124 vizsgált cég közül 118 cég azt nyilatkozta, hogy működteti az élelmiszer-biztonsági 
rendszert, sőt 79 cég rendelkezett HACCP tanúsítvánnyal is. (E tanúsítványok tulajdonképpen igazolások, 
mivel a HACCP rendszer nem szabvány.) Hat cég a kutatás időpontjában még nem vezette be a HACCP-t. 
Közülük egy állati fehérjét feldolgozó cég (mézfeldolgozó), kettő növényi eredetű nyersanyag feldolgozását 
végezte (egy gyógynövényeket szárító üzem és egy fűszereket feldolgozó cég) és három növényi valamint 
állati fehérjét is tartalmazó alapanyagot feldolgozó cég (sütőipari termékeket állít elő). Két cégnél a kuta-
tás időpontjában volt folyamatban a rendszer bevezetése.

A HACCP csoportvezetők 40,32%-a az iskolai tanulmányai során (40 fő) részt vett valamilyen élel-
miszerrel kapcsolatos oktatáson.
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 A HACCP csoportvezetők csupán 41,9%-a rendelkezett felsőfokú iskolai végzettséggel. Az élelmiszer-
ipari területen egyetemi végzettséggel rendelkező HACCP csoportvezetők 28 főt számláltak, azaz 22,58%-át 
tették ki az összes mintaszámnak. Ezzel párhuzamosan gazdasági végzettséggel a HACCP csoportvezetők 
31,5%-a rendelkezett (39 fő), ebből 14 fő egyetemi végzettségű.

A vizsgált mintán belül 14 HACCP csoportvezető csupán általános iskolai végzettséget jelölt meg.
A HACCP csoportvezetők 90 szervezet esetében arról tájékoztattak, hogy HACCP élelmiszer-bizton-

sági rendszerrel kapcsolatos ismereteiket kizárólag a tanácsadó cég szakembereinek a segítségével sajátí-
tották el a rendszer bevezetése során. Ez 72,6%-os arányt jelent. Mindössze ketten nyilatkozták azt, hogy 
ismereteiket az oktatási rendszeren belül szerezték. A fennmaradó rész ismereteinek forrásául a szemi-
náriumokat és a HACCP tanfolyamot jelölték meg.

A mélyinterjú eredményei
A mélyinterjú során kiderült, hogy a hatályos jogszabályokhoz történő hozzáféréssel kapcsolatosan 

aggályaik vannak az élelmiszer-biztonsági vezetőknek, azok értelmezésével is gondjaik vannak. 
Ezzel szemben úgy gondolják, hogy a jogszabályi előírások tételes betartása nem feltétlenül szüksé-

ges! A többség véleménye az, hogy a jogszabályi követelmények nem alkalmazhatóak. Tehát a működé-
sükre vonatkozó jogszabályokat inkább útmutatóknak tekintik, mint tételesen betartandó előírásoknak.

A megkérdezettek jogszabályokkal kapcsolatos véleményének a megoszlását az alábbi, 1. számú ábra 
szemlélteti.

1. ábra. A megkérdezettek jogszabályokkal kapcsolatos véleményének a megoszlása
(Forrás: saját szerkesztés)

A termékek mikrobiológiai megfelelőségére vonatkozó szabályzattal is gondjaik vannak az élelmi-
szer-biztonságért felelős vezetőknek. Mivel a hatályos szabályzatban megjelölt terméktípusok nem fedik 
le termelési skálájukat, elmondásuk szerint tanácstalanok ezek mikrobiológiai előírásait illetően, azaz a 
termékekre vonatkozó mikrobiológiai előírás nem kellően részletekbe menő. 

Az Útmutatót az élelmiszerek mikrobiológiai feltételéhez pedig (egy kivétellel) nem tartják elégséges-
nek, azaz konkrétnak ahhoz, hogy azt alkalmazni tudják. 
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Eredmények
Szerbia az élelmiszer-biztonságot tekintve az Állategészségügyi és az Élelmiszer-biztonsági Törvény 

megalkotásával és alkalmazásával megkezdte az Európai Unióban érvényben lévő jogrendbe történő integ-
rálódását. Azonban a HACCP programmal kapcsolatosan az ország nem vette át a Codex Alimentarius 
előírását. A HACCP tizenkét lépésben történő kialakításának az elhagyásával az élelmiszer-biztonsági 
veszélyek megelőzésével kapcsolatos „megelőzés alapelv” súlyosan sérülhet.

Mivel a növényi alapanyagok és a felületek mikrobiológiai megfelelőségének a szintjét jogszabályban 
nem rögzítették, annak meghatározása a gyártó felelőssége lett. 

A vegyes, növényi és állati eredetű alapanyagot feldolgozó élelmiszeripari cégek számára ugyan két 
útmutató is rendelkezésre áll, a nem megfelelően szakképzettek számára ez zavarkeltő lehet.

Az Állategészségügyi Törvény és az Élelmiszer-biztonsági Törvény utolsó módosítási éve 2012. Jelen-
tősebb élelmiszer-biztonsági jellegű jogszabályi változás csak az élelmiszerek jelölésével kapcsolato-
san történt az elmúlt időszakban. Megjelent az élelmiszerek jelöléséről és reklámjáról szóló szabályzat 
(PRAVILNIK 85/2013), valamint az azt kiegészítő szabályzat a csomagolt élelmiszerek jelöléséről és 
reklámjáról (PRAVILNIK 4/2004). Ezek a szabályzatok kötelezik a gyártókat arra, hogy a termékeken 
feltüntessék az élelmiszerek gyártási tételét, valamint az allergiát vagy intoleranciát kiváltó alapanyagokat.

A kutatómunka időszakában a vizsgált cégek egy része még nem vezette be a HACCP-t, habár azt a 
vonatkozó szabályzás értelmében meg kellett volna tenniük.

Az élelmiszer-biztonság irányításáért felelős HACCP csoportvezetők több mint egy negyede gazda-
sági végzettséggel rendelkezik. Élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos képzésben a HACCP csoportvezetők 
40,32%-a vett részt a tanulmányaik során. Ez arra enged következtetni, hogy a tanácsadó cégek által kiala-
kított HACCP zömében formálisan létezik.

A hatályos jogszabályokhoz nehezen férnek hozzá, nehezen értelmezik azokat, így azok maradéktalan 
betartását sem vélik fontosnak. A termékek mikrobiológiai megfelelőségével kapcsolatosan tanácstalanok.

Következtetések, javaslatok
A szerbiai élelmiszerfeldolgozó-iparra vonatkozó jogszabályi integráció a mai napig nem zajlik zökke-

nőmentesen. Az érvényben lévő jogszabályoknak a hatóságok nem mindig képesek hatékonyan érvényt 
szerezni. Ennek okai számos területen keresendők, például az élelmiszeripar nem megfelelő tárgyi és 
személyi felkészültségében, vagy a jogalkotás folyamatának nem megfelelő előkészítésében.

Maguk a jogi szabályozások is némely esetben hiányosságokkal küszködnek. Ezt támasztja alá 
az is, hogy Szerbia ugyan kötelezővé tette a HACCP élelmiszer-biztonsági rendszer alkalmazását az 
élelmiszerfeldolgozók számára, az Élelmiszer- higiéniai alapelvek (General Principles Of Food Hygiene) 
CAC/RCP 1-1969 alapján, a Codex előírása azonban nem jelent meg szerb nyelven. Ezt a hiányosságot 
véleményem szerint orvosolni kellene.

Az élelmiszerek mikrobiológiai megfelelőségéről szóló szabályzatot szükséges lenne kiegészíteni egy 
nemzeti szintű rendelet formájában, mint ahogyan azt Magyarország megtette a 4/1998. (xI. 11.) EüM 
rendelettel, amely az élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai szennyeződések megengedhető mérté-
kéről rendelkezik (4/1998. (xI. 11.) EüM).

A fentiekkel összefüggésben szükség lenne az élelmiszer-biztonsági csoportvezetők számára kifej-
lesztett HACCP, élelmiszeripari mikrobiológia vagy az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek téma-
körében megszervezett, akkreditált felnőttoktatásra. 
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n Irodalom
ÁLLATEGÉSZSÉGüGYI TÖRVÉNY = Zakon o veterinarstvu „Sl. Glasnik RS”, br. 91/2005, 30/2010, 93/2012)
A bIZOTTSÁG 2073/2005/EK Rendelete (2005. november 15.) az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól
ÉLELMISZER-bIZTONSÁGI TÖRVÉNY = Zakon o bezbednosti hrane („Sl. Glasnik RS”, br. 41/2009, 30/2010, 

93/2012)
ÉLELMISZER-HIGIÉNIAI ALAPELVEK = (General Principles Of Food Hygiene) CAC/RCP 1-1969.
4/1998. (xI. 11.) EüM RENDELET az élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai szennyeződések megengedhető 

mértékéről.
KOVÁCS SÁRKÁNY Hajnalka 2014. Szerbiai élelmiszeripari kis-, és középvállalatok minőségügyi és élelmiszer-bizton-

sági felkészültsége az EU küszöbén. Doktori értekezés. Debrecen, Debreceni Egyetem
SZAbÁLYZAT AZ ÉLELMISZEREK JELÖLÉSÉRőL ÉS REKLÁMJÁRÓL = Pravilnik o deklarisanju, označavanju 

i reklamiranju hrane („Sl. glasnik RS”, br. 85/2013 i 101/2013) 
SZAbÁLYZAT AZ ÉLELMISZERHIGIÉNIA FELTÉTELÉRőL = Pravilnik o uslovima higijene hrane („Sl. glasnik 

RS”, br. 73/2010)
SZAbÁLYZAT A CSOMAGOLT ÉLELMISZEREK JELÖLÉSÉRőL ÉS REKLÁMJÁRÓL = Pravilnik o deklarisanju 

i označavanju upakovanih namirnica („Sl. list SCG”, br. 4/2004, 12/2004 i 48/2004 i „Sl. glasnik RS”, br. 85/2013 
– dr. pravilnik)

SZAbÁLYZAT AZ ÉLELMISZEREK ÁLTALÁNOS ÉS HIGIÉNIAI FELTÉTELÉRőL AZ ELőÁLLíTÁS, FELDOL-
GOZÁS VAGY A FORGALMAZÁS bÁRMELY SZAKASZÁbAN = Pravilnik o opštim i posebnim uslovima 
higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa („Sl. Glasnik RS”, br. 72/2010).

K o v á c s  S á r k á n y  H a j n a l k a ,  K o v á c s  V i l m o s
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bIODIVERZITÁS A bIbLIÁbAN
n

Czékus Géza
Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka

czekus.geza@gmail.com

n

A Szentírás a legismertebb könyv a világon. A legtöbb nyelvre fordították le. Nagyon 
gyakran hivatkoznak is rá. Keresztény nemzetünk egyik legfontosabb erkölcsi útmutatója. 
Kultúrtörténeti dokumentum, amely a hívő ember számára Isten kinyilatkoztatott Igéje, 
hitének forrása. De vajon milyen természettudományi (biológiai) üzenete van? Olvasásakor 
a biológia több területével is találkozunk (evolúció, orvosi jellegű kérdések, betegségek, élet-
móddal kapcsolatos kérdések, genetikai vonatkozások, növények, állatok, emberevés, sport).

A Dunántúl nagyságú Szentföld növényfajokban igen gazdag. Jézus korában Palesztina 
dombjait összefüggő erdőségek alkották (erdőalkotó fajok a palesztin tölgy és a táborhegyi 
tölgy volt). Helyükön ma már csak cserjéseket és legelőket lehet találni. A fentiek mellett 
megművelt területek és vízi ökoszisztémák is vannak.

Munkánkban a bibliai biodiverzitásra tértünk ki, ezen belül is a faji biodiverzitásra. A 
biológiai sokféleség jelentőségei közül kitűnik a gyakorlati, gazdasági és esztétikai jelentősége.

A bibliában kb. 128 növényfaj szerepel. Ezek legtöbbször a gazdasági és áldozati szem-
pontból legfontosabb növények: az életet adó gabonafélék, valamint a szintén szimbolikus 
jelentésű szőlő (= kenyér és bor), a ruházathoz használt len, az építkezéshez használt cédrus 
és tölgy, valamint az olajfa, a fügefa fordulnak elő. Egy másik csoportosítás szerint megta-
láljuk a vadnövényeket, haszonfákat, szemtermésű növényeket, zöldség és aperitif hatású 
növényeket, gyümölcstermő növényeket, illatosító és ipari növényeket.

A gerinctelen állatok közül konkrétan hatot nevez meg a biblia (bolha, hangya, moly, 
sáska, skorpió, bíborcsiga). A gerincesek közül a madarak (26 nemzetség) és az emlősök 
(37 nemzetség) a legfrekventáltabbak.

A fentiek is igazolják a Szentföld biológiai sokféleségét, és azt, hogy a bibliai ember 
környezetének jó ismerője volt.
Kulcsszavak: biológiai sokféleség, bibliai növények, bibliai állatok

n

bevezető
A biodiverzitás a biológiai sokféleség egy létezési formája. A földi élet évmilliárdos fejlődése során 

alakult ki. Ez a válasz a különböző környezeti hatásokra. Az élővilág csak így tudott és tud megfelelően 
reagálni, azaz mindig akad(t) olyan faj, amely a megváltozott életkörülmények között is képes (volt) fenn-
maradni és az élet folytatását biztosítani. Hatalmas és gyökeres változásokon ment át a Föld: változott a 
hőmérséklete (jégkorszakok), szárazföldek emelkedtek ki és süllyedtek le, földrengések és vulkánkitörések 
pusztítottak, de mindig akadt olyan faj, amely képes volt tovább vinni az életet a megváltozott életfeltételek 
közepette is. Pl. az óriáshüllők kihalásakor szaporodtak el és váltak változatossá az emlősök. 

A biodiverzitás különböző szinteken nyilvánul meg. Az élőlények nagyon nagy változatosságának a 
kiindulópontja a gének mutációja. Ez elsősorban az egyedekben nyilvánul meg. A biodiverzitás következő 
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szintje a faj (gének szintjén jelentkező) sokfélesége, amely a populációkba tömörült egyedeinek változa-
tosságában figyelhető meg. A különböző fajokhoz tartozó populációk alkotta életközösségek képezik a 
következő szintet. Magasabb szintet képvisel egy táj (társulás-csoportok), a biomok és végül a bioszféra. 

A biodiverzitás állandó változásnak van kitéve. Ezek a változások a fajok keletkezése, átalakulása és 
pusztulása. E három változást egy néven a biodiverzitás dinamikájának nevezzük. 

Az ember biodiverzitásra gyakorolt hatása nagyon nagy, mondhatni, döntő. Két csoportba sorolható:
1. mezőgazdaság, városok, ipari területek, illetve 
2. a népesség és fogyasztás következményei: 

csökken a biodiverzitás, 
fajkihalás, 
az élőhelyek végzetes degradálása és eltűnése. 
klímaváltozás. 

Megfigyelhetőek ún. biodiverzitási forrópontok, azaz fajokban gazdag régiók. Ezekben jelentős az 
endemizmus (a fogalom bennszülött fajokat jelöl) és a ritka vagy veszélyeztetett fajok száma. Sajnos, 
ezekben a legnagyobb a veszélyeztetettség mértéke, és itt a legnagyobb mértékű az élőhelyvesztés. Ilyen 
forrópontok az esőerdők. A trópusi esőerdők a Föld szárazföldjeinek 1,4%-át teszik ki, ennek ellenére a 
fajok összességének 90%-a itt él (az edényes növények 44%-a, négy gerinces állatcsoport összes fajainak 
pedig a 35%-a).

Az emberi társadalom pozitív hatásai lassíthatják a biodiverzitás csökkenését. Elsősorban a természet 
gazdagságának ésszerű felhasználásával érhető el, de nem elhanyagolható a fenntarthatóság biztosítása sem 
(a környezet eltartóképessége, megfelelő mennyiségű és minőségű élelem – gazdasági fejlődés). Végül, de 
nem utolsósorban az oktatás minőségi megváltoztatása hozhat látványos eredményeket. 

Hogy az ember számára miért nem lehet közömbös a biológiai sokszínűség? Amellett, hogy a termé-
szet szépségét biztosítja, közvetve az életét is jelenti. Köztudott, hogy a világgazdaság összes termelésé-
nek közel a fele biológiai termékeken, illetve folyamatokon alapul. Tömören összefoglalva a biodiverzitás 
jelentősége a következőkben kereshető:

1. Globális. Minden fajnak megvan a maga szerepe és jelentősége az ökoszisztémában, így csak azok 
az ökoszisztémák tudnak sikeresen fennmaradni, amelyekben a fajösszetétel nem változott meg 
(gondolunk itt a megfelelő anyagforgalomra, energiaáramlásra). Mindemellett a biodiverzitás 
friss (potenciális) anyaggal lát el bennünket, így hasznos a megtermékenyítéskor, keresztezéskor, 
biotechnológiák kialakításakor.

2. Tudományos. Minden faj egy új kutatási lehetőséget rejt magában (a trópusok, a tengeri ökoszisz-
témák a mai napig nincsenek teljes egészében feltárva).

3. Gyakorlati jelentőség. Élelemforrást biztosít. A házi- és vadállatok, illetve növények keresztezése 
szempontjából jelentős értékkel bír (genetikai frissítés); gyógyszergyártáshoz számtalan növényfaj 
szolgál alapanyagul; a klíma megőrzése és szennyezettségének csökkentése szempontjából pedig 
az erdők a fontosak.

4. Gazdasági érték. A biodiverzitás megőrzésébe fektetett pénzösszegeket jelenti.
5. Esztétikai jelentőség. A változatosság sokkal szebb, mint a monotónia, ezért gyönyörködtet.
6. Etikai érték. A biodiverzitás megőrzése etikai kérdés és feladat is. A ma emberétől függ, és ő felel azért, 

hogy a következő generációt milyen biológiai sokszínűség várja majd (http://www.cbd.int/).
7. Kulturális-nemzeti érték. A biodiverzitás az evolúció eredménye. Ezért nemzeti és kulturális 

kötelességünk megőrizni és továbbadni.

C z é k u s  G é z a
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A biblia
Az ókori görögök a papiruszpalkából készült papiruszt a byblosz nevű föníciai városból szerezték 

be. A Szentírást a byblus (Papyrus) cserje levélhártyáira írták, ezért magát a könyvet (könyvtekercset) 
biblosnak, illetve biblionnak hívták, a biblia ennek többes száma.

A biblia mellett nem lehet közömbösen elmenni, mert: kultúrtörténeti dokumentum, a hívő ember 
számára Isten kinyilatkoztatott Igéje, hitének forrása.

Egy átlagos műveltségű embernek mit kellene tudni a bibliáról (OSZTOVITS, é. n.)? 
A biblia magyar neve Szentírás. 
Az emberiség (zsidóság és kereszténység) évezredek alatt felhalmozott tudásának a tára. 
A biblia két nagy egységből áll: Ószövetségből (Ótestamentum) és Újszövetségből (Újtestamentum). 
Szent könyvekből áll, amelyek fejezetekre (énekekre), a fejezetek sorokra (versekre) tagolódnak. A 

legtöbb Szentírás-könyvben a fejezetek és a sorok is meg vannak számozva, mégpedig az eredeti szöveg 
alapján (pl.: Luk.8: 42). 

Tartalmukat tekintve történeti, oktató és költői művek Részint a próféták erkölcsi beszédei és 
jövendölései. 

Az Ószövetség héberül, arámi és görög nyelven íródott.
 Az Újszövetség nyelve kizárólag a görög. 
Az általánosan elterjedt, latin nyelvű bibliafordítás a Vulgata (xVI. század). 
A biblia ma a világon a legtöbb nyelvre lefordított könyv. Roma nyelven is megjelent. 
A legismertebb magyar biblia-fordítások Pécsi Tamás és Újlaki Gábor, bátori László, Károli Gáspár 

(1590) és Káldi György (1626) nevéhez fűződik. Katolikus vallásúak körében ma a Vulgata bibliafordítás 
az elterjedt (Szent István Társulat – Szent Jeromos munkájának fordítása).

A biblia az élet sok területére hatással van, többek között az oktatásra is. így a hitoktatásra, az integ-
rált oktatásra és a különböző nevelési területekre.

Jelen munkánkban a bibliai ember botanikai és zoológiai ismereteit vázoljuk föl. Részletezni, hogy 
mennyivel volt okosabb, képzettebb, jártasabb a világ dolgaiban a mai embernél, több oknál fogva sem 
lenne ildomos. De hogy kitűnő környezetismerő volt, az a biblia olvasásából is kitűnik.

Munkánk folytatásában vázoljuk a bibliában előforduló növényekre és állatokra vonatkozó feljegyzé-
seket, a növények és állatok bibliai biodiverzitását. Meglepő, hogy a kor embere, és velük a biblia szerzői 
is, milyen botanikai és zoológiai tudással rendelkeztek!

Anyag és módszer
Kutatásunk kiindulópontja a biblia. A Biblia 5. CD volt a legnagyobb segítségünkre, mert ennek a 

programnak van keresője, multifunkciós. Emellett az egyik legújabb Szent Jeromos kiadást választottuk 
(Ó- és Újszövetség, 2007). Munkánk összeállításához FARKAS (2010) és KERESZTY (1998) tanulmányai 
szolgáltak alapul.

A Szentföld növényzete
A biblia helyszíne. A mai Közel-Kelet, Izrael és Palesztina.
Területe kissé nagyobb a Dunántúlnál. Mediterrán éghajlatú. Növényzete gazdagnak mondható, 

hiszen edényes növényfajainak száma 2400 (gazdagabb, mint Magyarországé). Itt jegyezzük meg, hogy 
pl. Szabadka környékén ObRADOVIĆ (1986) közel 1100 fajt regisztrált. A közel 4430 hektár területű 
homokvidék flóráját 578 faj képezte (GAJIĆ, 1976).
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Palesztinában Jézus idejében a fajok 40%-a fás, a többi lágy szárú volt.
Palesztina dombjait összefüggő erdőségek borították („tejjel-mézzel folyó Kánaán”). A római kortól a 

xIx. századig azonban a java részét sikerült kiirtani, és a terület nagy részét elsivatagosítani. Ma cserjések, 
legelők fordulnak elő ott, ahol még nincs sivatag. Egykori erdőalkotók a palesztin- és a táborhegyi tölgy.

A Szentföld mai flóráját a következő egységekbe sorolhatjuk:
1. Erdők és cserjések. Gyakoriak az aleppói fenyvesek, mediterrán tölgyesek, táborhegyi tölgyesek; 

örökzöld macchiák, homoki cserjések, mediterrán tüskés cserjések, törpecserjések és a sziklafü-
ves törpecserjések.

2. Pusztaságok. Félsivatagi és sivatagi gyepek, homoksivatagok, sós sivatagok és a kősivatagok 
(KERESZTY, 1998).

3. Holt-tenger a maga nagyon szerény sótűrő flórájával. Csak a forrásoknál és a patakok torkolatá-
nál tűnnek elő kisebb zöld foltok. Maga a tenger kihalt, holdbéli tájhoz hasonlít.

4. A Genezáreti-tó és a Jordán völgyét vízparti ligeterdők és vízi növényzet jellemzi.
A felsorolt egységek mellett már a bibliai időkben is folyt a területen növénytermesztés. Főleg búzát, 

árpát, szőlőt, fügét, gránátalmát és olajfát neveltek. Foglalkoztak kertműveléssel is.

biblia és a természettudományok
Az emberiség évezredeken keresztül felhalmozódott tudásának kiemelkedő jelentőségű tárháza. Az 

utóbbi évtizedekben egyre többen vallják azt, hogy a biblia és a természettudományok nem zárják ki, 
hanem kölcsönösen kiegészítik egymást. Ez az evolúciós tanításokra is vonatkozik. Melyek a biblia és a 
természettudományok találkozási területei? 

Evolúció – az élet eredete
Orvosi jellegű kérdések
betegségek
Életmóddal kapcsolatos kérdések
Genetikai vonatkozások
A bibliában előforduló növények
A bibliában előforduló állatok
Emberevés
Sport

A növények szerepe a bibliában
A bibliában említett valamennyi növénynek megvolt a maga funkciója. Ezeket KERESZTY (1998) a 

következőképpen csoportosította:
1. Környezeti háttér (a bibliai ember életét, környezetét vagy tevékenységét szemléltetik)
2. Az üdvtörténet eszközei
3. Tanítási eszközök
4. Hasonlatokként szolgálnak
5. (Virág)szimbolikák
6. Élő társaink
7. Virágtalan növények. Ezekről a biblia embere igen keveset tudhatott, de következtethetünk rájuk. 
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A bibliában szereplő növények áttekintése, biodiverzitás a bibliában
biblia nem tudományos könyv, nem botanika-tankönyv. Ezért nem tekinthetünk rá úgy, mint DARWIN 

(2007) evolúció-tanára vagy MAYR (2001) fejlődéstörténeti rendszertanára. De mindemellett érdekes 
adalékokkal szolgálhat a bibliai növények ismeretéhez.

A biblia növényeivel a hierobotanika foglalkozik.
Természetes, hogy a Szentírás-szerzők nem a növénytani pontosságra törekedtek, hanem az érthetőségre. 
Vajon mit olvashatunk a biológiai sokféleségről? 

Teremtés könyve (Ter 1, 11–31)
„…Akkor megint szólt Isten: »Teremjen a föld zöldellő növényeket, amelyek termést hoznak, és fákat, 

amelyek magot rejtő gyümölcsöt teremnek a földön.« Úgy is lett. A föld zöldellő növényeket termett, 
amelyek termést hoznak fajuk szerint, és fákat, amelyek gyümölcsöt érlelnek, amelyben magvak vannak, 
a fajtának megfelelően. Isten látta, hogy ez jó. Este lett és reggel: a harmadik nap… Isten szólt: »A vizek 
teljenek meg élőlények sokaságával, az égen, a föld felett pedig röpködjenek madarak«. Úgy is történt. 
Isten megteremtette fajtájuk szerint a nagy tengeri állatokat és mind az élőlényeket, amelyek mozognak, 
vagy a vízben úszkálnak. És a röpködő madarakat is, ugyancsak fajtájuk szerint. Isten látta, hogy ez jó. 
Isten megáldotta őket és így szólt: »Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a tengerek vizét, s 
a madarak is szaporodjanak a földön.« Este lett és reggel: az ötödik nap. Aztán szólt Isten: »Hozzon elő a 
föld élőlényeket fajuk szerint: háziállatokat, csúszómászókat és mezei vadakat fajuk szerint.« Úgy is történt. 
Isten megteremtette a mezei vadakat fajuk szerint, a háziállatokat fajuk szerint és az összes csúszómá-
szót a földkerekségen, fajonként. Isten látta, hogy ez jó. Isten újra szólt: »Teremtsünk embert képmá-
sunkra, magunkhoz hasonlóvá. ők uralkodjanak a tenger halai, az ég madarai, a háziállatok, a mezei 
vadak és az összes csúszómászó fölött, amely a földön mozog.« Isten megteremtette az embert, saját 
képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinek és nőnek teremtette őket. Isten megáldotta őket, 
Isten szólt hozzájuk: »Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet és vonjátok ural-
matok alá. Uralkodjatok a tenger halai, az ég madarai és minden állat fölött, amely a földön mozog.« 
Azután ezt mondta Isten: »Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem, 
és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen. A mező vadjainak, az ég 
madarainak s mindennek, ami a földön mozog és lélegzik, minden zöld növényt táplálékul adok.« Úgy is 
történt. Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott. Este lett és reggel: a hatodik nap.”

A teremtés leírását figyelmesen olvasva észrevesszük, hogy a szerző általánosságban ír, élőlény-csopor-
tokat nevez meg. Növényeket, fákat, madarakat, tengeri állatokat, halakat, háziállatokat, csúszómászókat, 
mezei vadakat említ. Csak egy fajt nevez a nevén, ez az ember!

Noé és a vízözön (Ter 6,14, Ter 8, 6-19)
„Isten látta a földet: romlott volt, mert minden lény a rossz útjára tért. Isten így szólt Noéhoz: »Elha-

tároztam, hogy elpusztítok minden lényt a földön, mivel a föld az emberek miatt megtelt gonoszsággal. 
Ezért eltörlöm őket a föld színéről. Építs magadnak bárkát fenyőfából s nádfonatból, kívül és belül kend be 
szurokkal (…) csinálj alsó, középső és felső emeletet. Ugyanis vízözönt bocsátok a földre, hogy eltöröljek 
minden testet, amely az ég alatt létezik. El fog pusztulni minden, ami a földön van. Veled azonban szövet-
séget kötök. Te beszállsz a bárkába, te és veled együtt fiaid, a feleséged és fiaid feleségei. Minden élőlényből, 
minden testből vigyél kettőt a bárkába, hogy veled együtt életben maradjanak, egy hímet és egy nőstényt. A 
madarak minden fajtájából, az állatok minden fajtájából kettőt-kettőt vigyél be, hogy életben maradjanak 
(…) Minden tiszta állatból vigyél hetet-hetet, hímet és nőstényt, a tisztátalanokból pedig kettőt, hímet és 
nőstényt. (A madarakból is hetet-hetet, hímet és nőstényt), hogy ivadékuk az egész földön életben maradjon. 
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Mert még hét nap, és akkor negyven nap és negyven éjjel esőt bocsátok a földre, s eltörlök a föld színéről 
minden lényt, amit alkottam.« Noé úgy tett, ahogy az Úr megparancsolta neki (…) Noé a vízözön előtt 
beszállt a bárkába: vele együtt fiai, felesége és fiainak feleségei. (A tiszta és tisztátalan állatok, a madarak 
és a földön élő állatok közül kettő-kettő, egy hím és egy nőstény ment Noéval a bárkába, ahogy Isten megpa-
rancsolta). ...beszálltak a bárkába, s velük minden fajtájú vadállat, minden fajtájú háziállat, mindenféle 
földi csúszómászó és mindenféle madár és szárnyas. Minden lény, ami lélegzik, párosával ment Noéhoz 
a bárkába. Minden lényből egy hím és egy nőstény ment, ahogy Isten megparancsolta. Ezután negyven 
napig ömlött az eső a földre. A víz megdagadt és fölemelte a bárkát úgy, hogy a föld felett úszott. Az ár 
elhatalmasodott, és erősen megduzzadt a föld felett, a bárka azonban a vízen úszott. A víz még magasabb 
lett a földön, annyira, hogy az ég alatt minden magas hegyet elborított. Tizenöt könyöknyivel múlta felül a 
víz őket, annyival emelkedett a hegyek fölé. így minden élőlény elpusztult, amely a földön mozgott: mada-
rak, háziállatok, vadállatok, mindenféle földi csúszómászó és minden ember. (…) Negyven nap elteltével 
Noé kinyitotta a bárka ablakát, s kiengedett egy hollót. Az ide-oda röpdösött, amíg a víz fel nem száradt a 
földről (…) Azután kiengedett egy galambot (…) Még várt további hét napot (…) A galamb este vissza-
tért hozzá, és íme, friss olajágat tartott a csőrében. (…) Ekkor Isten szólt Noéhoz: »Szállj ki a bárkából: 
te, a feleséged, a fiaid és fiaidnak feleségei. Minden élőlény, amely veled van, a madarak, az állatok, a földi 
csúszómászók menjenek ki, nyüzsögjenek a földön, legyenek termékenyek és szaporodjanak el a földön.«” 

A vízözön történetében hasonló a helyzet, de ebben már vannak konkrétumok: házi- és vadállatok, a 
madaraktól megkülönbözteti a szárnyasokat (baromfiakat). Noé nem madarat, hanem hollót és galambot 
engedett el, és olajfaággal tért vissza.

A növényfajok száma bibliában
A növényfajok száma bibliafordításról bibliafordításra változik, ráadásul sok a gyűjtőnév. A kutatá-

sok azonban azt mutatják, hogy 100–250 fajról lehet szó. De az is vitatott, hogy mi tekinthető fajnak és 
mi fajtának. Ez két biológiai fogalom.

Virágtalan növények
Közvetett vagy közvetlen utalások vannak az illető növényre (mai nómenklatúra szerint Monerára) 

vagy hatására:
Baktériumok:
ecet-baktérium (Acetobacter aceti)
lepra-baktérium (mycobacterium leprae)
kiütéses tífusz okozója (Rickettsia prowazekii)
paratífusz (szalmonellózis)
vérhas-baktérium (Shigella dysenteriae)
kankó-baktérium (Neisseria gonorrhoeae)
szifilisz-baktérium (Treponema pallidum)
pestis-baktérium (Yersinia pestis)
Gombák:
élesztőgombák (Saccharomyces cerevisiae) 
fejespenész (Mucor mucedo)
feketerozsdagomba (Puccinia graminis)
Hínár (moszat) (Sargassum sp.)
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Ezek közül némelyet konkrétan megnevez a szerző. Pl. a fejespenészt: „A kenyerük most száraz és 
penészes lett” (Józs 9,12), vagy: „Publius apja éppen láztól gyötörve vérhasban feküdt” (Csel 28,8). 

1. táblázat. A leggyakrabban szereplő növények említési gyakorisága

2. táblázat. Az egyes növénycsoportokba tartozó fajok

faj előfordulási gyakoriság 

búza 201 alkalommal

szőlő 157

len 91

tölgyfa 76

olajfa 76

cédrus 75

füge 68

tömjén 49

datolya 47

gránátalma 37

akácia 34

vadnövények haszonfák szemtermésűek zöldségek, 
aperitif hatásúak gyümölcsök ipari növények 

és illatosítók

búzavirág akácia árpa babér  almafa áloé  

jerikói rózsa aleppói fenyő  búza dinnye datolyapálma cukornád (téves 
megnevezés!) 

júdásfa ébenfa  lencse fahéj dió fűzfa 

káka ezüstfa  köles fokhagyma eperfa, szeder  gyapot  

konkoly keleti platán  pisztácia izsóp fügefa  len  

krisztustövis  libanoni cédrus szt. jánoskenyérfa kapor gránátalma  mirhafa 

mandragóra nyárfa koriander kajszibarack nád  

manna szilfa majoránna mandula tömjénfa  

nárdusz tamariska menta  olajfa 

pázsitfüvek tölgy  mustár szőlő  

 ricinus paradicsom

sártök póréhagyma

saláta 

sáfrány 

uborka

üröm

vöröshagyma
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A magyar nyelvű bibliafordításokban kb. 125–130 növényfaj szerepel (FARKAS, 2010). Kereszty 
tanulmányában 133 növényfajt ír le. Mindkét szerző esetében azonban van némi bizonytalanság. Mert pl. 
az „Édom palotáiban tövis nő majd” (Iz 34,13) leírásból nehezen lehet következtetni a szúrós szerbtövisre 
(xanthium spinosum L.) (KERESZTY 1998: 474). 

Legtöbbször a gazdasági és áldozati szempontból legfontosabb növények szerepelnek. Leggyakrabban 
az életet adó gabonafélék, a szintén szimbolikus jelentésű szőlő (= kenyér és bor), a ruházathoz használt 
len, az építkezéshez használt cédrus és tölgy valamint az olajfa, a fügefa fordulnak elő. 

Az Ószövetségben nagyobb szerepet kapnak a növények.
A legősibbnek tartott növény az árpa. Gyakran említi a gyomokat. A gabona „ellenségeként” a magyar-

ra konkolyként fordított növény valójában egy fű, a konkolyperje. 
Egy-egy növény bibliai előfordulási gyakorisága általában a faj általános vagy gazdasági jelentőségétől 

függ, vagy egy adott helyen jelentős (manna a pusztában, Jónás csodafája, példabeszéd a konkolyról stb.).

1. kép. Gustave Doré: Jézus megkoronázása
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A biblia kulcsfontosságú növényei
A már említett búzán és szőlőn kívül fontosak a Jézus életéhez és halálához kapcsolódó növények, 

így a születésekor kapott ajándékok, a tömjén (boswellia sacra) és a mirha (Commiphora mirrha). A szír 
krisztustövisből (Ziziphus spina-christi) fonták Urunk koronáját.

Manna. A zsidók pusztai vándorlásuk során az égből hulló fehér gömböcskékkel táplálkoztak. A 
mannának köszönhetik életüket. Hogy mi lehetett a manna, a mai napig titok. Több elképzelés is van. 
Valószínű, hogy a mannacserje (Tamarix mannifera) váladéka. A cserjén élősködő tetvek hatására kiszi-
várgó nedv a levegőn megszilárdul, fehérré válik, és könnyen leválik a gazdanövényről.

Olajfa. Az olajfa vadon és termesztve is előfordul Palesztinában. Több jelentősége is van: Jézus kereszt-
re feszítésének színhelye az Olajfák hegye. Pál apostol a vad olajfát a pogány valláshoz, a nemes olajfát 
pedig a zsidó néphez és a kereszténységhez hasonlította. Az olajat sok mindenre felhasználták: világításra, 
kenethez, áldozati ételhez, sebkenésre, de volt fizetőeszköz is. Az olajfaág jelezte Noénak a vízözön végét.

2. kép. Gustave Doré: Kiűzetés az Édenkertből
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Kérdések (kételyek) a bibliai növényekkel kapcsolatban
A tiltott fa gyümölcse alma volt-e? A bibliában nincs pontos utalás a gyümölcs milyenségére (esetleg a 

fanyar vadalma lehetett). Idegen fordításokban: fügefa, sárgabarack. Az európai köztudatban az alma ma- 
radt meg. 

További kétely: volt-e paradicsom, akác? Mindkettő amerikai eredetű. A paradicsom szó kétszer 
szerepel (Sir 40.17 és Sir 40.27). Mindkét esetben a Paradicsomra utal.

A különböző kiadásokban a növénynevek eltérnek. így pl. a búzavirág bojtorján vagy bogáncsként 
szerepel.

bibliai állatok
A Szentírás sok esetben állatcsoportot nevez meg (féreg, giliszta), de gyakran konkrétan a nemzetsé-

get, esetleg a fajt határozza meg. Ez utóbbi megállapítás főleg a madarakra és az emlősökre igaz. Érdekes, 
hogy egy halfaj nevével sem találkoztunk. 

Gerinctelenek 
Férgek: nadály 
ízeltlábúak: bolha, féreg (általában a rovarok lárvájára vonatkozik – kukac), hangya, moly, sáska, skorpió. 
Puhatestűek: bíborcsiga.
Gerincesek 
Halak: hal. 
Kétéltűek: béka. 
Hüllők: gekkó, kaméleon, kígyó, krokodil, sárkány. 
Madarak (30): bagoly, bölömbika, büdösbanka, búvármadár, denevér (a madarak közé sorolja!), 

dögkeselyű, fogoly, fürj, galamb, gém, gólya, hattyú, héja, holló, íbisz, kakas, kakukk, karvaly, 
kánya, kuvik, lile, páva, pelikán, sas, saskeselyű, sirály, sólyom, strucc, tengeri sas, veréb, vöcsök. 

Emlősök (39): behemót (valószínűleg a vízilóval azonosítható ez az állat), bivaly, cethal, denevér, 
disznó, eb (kutya), egér, egyszarvú (antilop, más fordításban bölény), elefánt, farkas, gazella, 
háziszamár, jávorszarvas, juh, kecske, ló, majom, medve, menyét, nyúl, oroszlán, öszvér, őz, 
párduc, róka, sakál, sündisznó, szarka, szarvas, (szarvas)marha, sziklai borz, teve, tengeri nyúl, 
vaddisznó, vadkecske, vadszamár, vakond, zerge. 

Összefoglaló
A Szentírás minden ember számára jelent valamit. Ez a kultúrtörténeti dokumentum az isteni Ige 

kinyilatkozása. 
A biblia a zsidóság és a kereszténység évezredek alatt felhalmozott tudását tükrözi. bármelyik részét 

is olvassuk, legyen az történeti, oktatói vagy költői, mindenütt jelen vannak a növény- és állatnevek is.
A biodiverzitás társadalmi értéke is fokozott, hiszen környezetünk és jövőnk egyik eleme. Munkánk-

ban arra kerestük a választ, hogy a bibliában milyen mértékben van jelen a biodiverzitás.
Nem túlzás azt állítani, hogy, ha egy átlagember úgy ismerné környezete növény- és állatvilágát, mint 

ahogy azt a szentírási ember ismerte, akkor elégedettek lehetnénk. A virágos növények közül mintegy 130 
fajt említ az írás, az állatok közül pedig főleg a madarak és az emlősök frekventáltak.

Az iskolákban az élővilág sokszínűségének egy lehetséges bemutatási módja lehetne a bibliai botani-
kai és zoológiai ismeretek elemzése is.
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bIODIVERSITY IN THE bIbLE
Géza Czékus

The Holy Scripture is the most famous book in the world, this is one of the most 
important ethical guide of our Christian nation. It is a cultural-historical document which 
is the revealed word of the God and source of faith for believers, while atheists, on the other 
hand, should know it realising what they do not believe in. The question is whether it has a 
message relating to natural sciencies, i.e. biology. We met several areas of biology by reading 
the bible (evolution, medical questions, illnesses, lifestyle related questions, genetics, plants, 
animals, cannibalism, sport).

The Holy Land that’s surface is equal to the the Dunántúl region, is very rich is plant 
species. In the era of Jesus Palestine was covered by organic woods. Today there are only 
bushy and pasture-land.

We discuss in our paper the biodiversity of the bible, more precisely biodiversity of 
species. We highlight its practical, economical and aesthetical importance.

In the bible cca. 128 plant species are mentioned. These are predominantly important 
in economic and sacrificial sense: life-giving grains and the grape which has symbolical 
meaning as well (bread and wine), flax used for clothing, cedar and oaken used for constuction, 
furthermore, the olive and fig-tree appear as well. The bible names six spineless animals. 
The most prevalent vertebrates are the birds (26 genera) and mammals (37 genera).

These facts prove that the biodiversity of the Holy Land was rich and contemporary 
people knew its surroundings well.
Keywords: biodiversity, Bible pants, Bible animals
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AZ ELMÚLT 5–6 ÉV SZAMÓCAFAJTÁINAK 
ÁTTEKINTÉSE, ÉRTÉKELÉSE

n

Lálity Zsolt
budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola, budapest

zsolti7777@gmail.com

n

Szerbia a 2005–2010 közti időszakban mintegy 35.000 t szamócát termelt 8.000 ha 
területen. A megtermelt mennyiség felét a frisspiacokon értékesítették, felét viszont fagyasz-
tott formában. Mintegy 3.000 t kivitelre került, elsősorban Szlovéniába és Oroszországba 
(TANOVIĆ et al, 2014)1.

Vajdaságban leginkább négyféle termesztési mód terjedt el. Ezek a következők:
1. szabadföldi szimpla- és ikersoros bakhátas, 
2. szabadföldi szimpla- és ikersoros bakhátas „Agryl” takarással,
3. zárt termesztőközeg (fólia) ikersoros bakhátas, 
4. zárt termesztőközeg (fólia) talaj nélküli – vertikális termesztő berendezés.
A fajták tekintetében régiónként eltérő képet kapunk:
1. Vajdaságban termesztett fajták: Clery, El Santa, Joly, Alba (Arosa, Antea, Dely), 
2. Közép – Szerbiában termesztett fajták: Roxana, Marmolade, Senga Sengana, Clery.
A téma keretében folytatott kutatómunka során összehasonlító kísérletben értékeljük 

a Vajdaságban termesztett 5–6 (köztük 2 kontroll és 4–5 újabb nemesítésű) szamócafajta 
teljesítőképességét különböző termesztési módok mellett.

A szamócafajták teljesítőképességén kívül vizsgálni kívánjuk, hogy az eltérő termeszté-
si módszerek és termesztéstechnológia hogyan hat a laboratóriumban mérhető beltartalmi 
értékekre, emellett az is fontos, hogy milyen az említettek valós fogyasztói megítélése, ezért 
az érzékszervi értékelésre alapozott fogyasztói bírálatok sem hagyhatóak el.

Objektív adatokat kapunk az újabb fajták beltartalmi értékeire, egészségvédő hatására 
és fogyasztói megítélésére vonatkozóan az alkalmazott művelésmód és termesztéstechno-
lógiai függvényében.
Kulcsszavak: szamócatermesztés, Vajdaság, fajták, művelésmód, fogyasztói megítélés

n

A szamóca nagy valószínűséggel egyike az ember által először, még időszámításunk előtt termesztésbe 
vont gyümölcsöknek. Theofrastos az ókori Görögországból, Ovidius, Plinius, Virgilius az ókori Rómából 
egyaránt vad- és gyógynövényként említi ezt a növényt.

A mai szamóca (Fragaria ananassa Duch. = F. Grandiflora Ehrh., 2n = 8x = 56) kialakulásában kulcs-
momentumnak tekinthető a virginiai eper és a chilei eper spontán hibridizációja a xVIII. században, 
brestben (Franciaország).

1 TANOVIĆ, b. - HRUSTIĆ, J. - MIHAJLOVIĆ M. - NIKOLIĆ, M. - DELIbAŠIĆ, G. - GRAHOVAC, M. 2014. Strawberry 
production in Serbia and some economically important diseases. = Acta Hort. (ISHS) 1049: 839–844.
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A szamócatermesztés gazdasági szempontból jelentős Szerbia mezőgazdaságában. Termése fris-
sen fogyasztva keresett a belföldi piacon, fagyasztott és feldolgozott formában pedig a külföldi piacokon 
értékesítik.

A szamócatermesztés világszerte egyre jelentősebb szereppel bír a lakosság élelmezésében, mivel 
a nagy mennyiségű szénhidrát és organikus anyag mellett jelentős mennyiségű antioxidánst (antocián, 
fenolsav, flavonok és flavonoidok) és C, E, A vitamint tartalmaz. Ezek az anyagok segítenek megőrizni 
egészségünket, csökkentik a keringési rendellenességek valamint a rákos elváltozások kialakulásának 
esélyét (NIKOLIĆ 2010: 133–136)

A fogyasztói elégedettségvizsgálatok szerint a kedvező ízvilágot nemcsak az össz cukortartalom hatá-
rozza meg, hanem az egyes cukrok struktúrája és aránya is fontos tényező (STURM 2003: 417–422). A 
glükóz és a fruktóz dominál a szacharózzal szemben, a cukortartalom pedig párhuzamosan növekszik a 
technológiai érettségtől a teljes érettség irányában.

A magas polifenol tartalomnak köszönhetően a szamóca termése nagyon jó antioxidáns hatású. Több 
antociánt is kimutattak az eper termésében valamint fenolsavat és flavonoidokat is (SCALZO és tsai 2005: 
207–213).

A szamóca jelentős aszkorbinsav-forrás, természetes antioxidánsként megakadályozza a termés söté-
tedését, elszíneződését és megnöveli tárolhatóságát. (LEE és KADER 2000: 207–220).

Fajtavonalon egyre bővülő választékkal találják magukat szemben a termesztők, de a faiskolai és 
nemesítői leírásokon kívül az új fajták biológiai és gazdasági teljesítőképességéről nagyon kevés objektív 
vizsgálatokra alapozott eredmény található, amely megkönnyíti a fajtaválasztást. A korszerű szamócater-
mesztésben a fajták teljesítőképességét csak a hozzájuk alkalmazkodó művelési módok és termesztéstech-
nológia függvényében érdemes vizsgálni.

Az újabb nemesítésű szamócafajták esetében nem ismerjük azok termesztési igényeit és teljesítőké-
pességüket, ezért mindenképpen szükség van a kontrollfajtákkal (a jól ismert ’Elsanta’ és ’Clery’) való 
összevetésre. A nemesítői fajtaajánlások csak utalásokat tesznek a fajták termesztéstechnológiai igényei-
re, ezért ezek objektív vizsgálata is feltétlenül szükséges. A munka során összehasonlított új fajták: Dely, 
Joly, Antea, Arosa, Alba. 

A szamócafajták teljesítőképességén kívül vizsgálni kívánjuk, hogy az eltérő termesztési módszerek 
és termesztéstechnológia hogyan hatnak a laboratóriumban mérhető beltartalmi értékekre, emellett az is 
fontos, hogy milyen ezek valós fogyasztói megítélése, ezért az érzékszervi értékelésre alapozott fogyasztói 
bírálatok sem hagyhatók el.

Vajdaságban leginkább négy fajta termesztési mód terjedt el. Ezek a következők:
1. szabadföldi szimpla- és ikersoros bakhátas, 
2. szabadföldi szimpla- és ikersoros bakhátas „Agryl” takarással,
3. zárt termesztő-közeg (fólia) ikersors bakhátas, 
4. zárt termesztő-közeg (fólia) talaj nélküli – vertikális termesztő berendezés.

A fajták tekintetében régiónként eltérő képet kapunk:
 1. Vajdaságban termesztett fajták: Clery, El Santa, Joly, Alba (Arosa, Antea, Dely) 
 2. Közép – Szerbiában termesztett fajták: Roxana, Marmolade, Senga Sengana, Clery.

A laboratóriumi vizsgálatok közül kiemelten fontosnak tekinthetőek a hagyományos és műszeres 
gyümölcsanalitikai vizsgálatok (titrálható savtartalom, brix%, cukrok és savak minőségi analízise, vízold-
ható antioxidáns tartalom /FRAP/).
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Elvégzett vizsgálatok, elemzések, értékelések
2014 május: a tervezett telepítési parcellák állapotfelmérése, általános talajelemzés elvégzésével, kiér-

tékelésével (1. táblázat). 
A kiszemelt területek alkalmasak szamóca termesztésre, tápanyagokban és humuszban jól ellátottak, 

karbonátos csernozjom talajok, mély termőréteggel. Talajtömörödés a mélyebb (50–60 cm) rétegekben 
sem tapasztalható. A talaj pH értéke (savassága) szamócatermesztés szempontjából kielégítő, azonban 
egyes fajták esetében a vegetációs időszakban valószínűsíthetően korrekciókra lesz szükség (savazással 
csökkentjük a gyökérzóna pH-értékét a mikroelemek jobb feltáródása érdekében).

2014 június: elővetemény – hatásvizsgálatok. 
1. Szabadföldi, szimpla és ikersoros bakhátas termesztésre tervezett terület, 2013-ban felszámolt 

idős gyümölcsös volt, vagyis a terület ’’pihent’’ földnek tekinthető, elővetemény értékkel és hatá-
sokkal nem kell külön számolni. Talajelőkészítés: mélyszántás 2013 novemberében, talajmarás 
2014 júniusában.

2. Szabadföldi, szimpla- és ikersoros bakhátas, “Agryl” takarással előkészített parcella, amely éveken 
keresztül szántóföldi használatban volt, a legutóbb termesztett növénykultúra őszi búza, 6,5 
tonna/hektár termésátlaggal, öntözés nélkül. A szamócaállomány telepítésénél, a tápanyagada-
tok pontos meghatározásánal ezt figyelmbe vettem, a szükséges korrekciókat végrehajtottam. 
Talajelőkészítés: nehéztárcsázás két alkalommal, 2014 júniusában, majd ezt követően talajmarás.

3. Zárt termesztő-közeg (fólia), ikersoros, bakhátas termesztéssel. Az alkalmazott termesztőberendezés 
nagysága cca. 200 négyzetméter, magas belterű (3,5 m) fűtetlen fólia. 2013-ban paradicsom termett 
benne, 12 kg/m2 termésátlaggal. A kísérleti állomány telepítése előtt szükséges volt megemelni a 
talaj humusztartalmát organikus anyagok talajba juttatásával. Az egyéb szükséges kijuttatandó 
tápanyagok kiszámítása, megtervezése, kijuttatása megtörtént. Talajelőkészítés: telepítés előtt 
beöntözés, majd többszöri talajmarás.

4. Zárt termesztő-közeg (fólia) talaj nélküli – vertikális termesztő berendezés. A kísérlet elvégzésére 
ugyanazokat a feltételeket alakítottam ki, mint amelyek között az ikersoros-bakhátas kísérletek is 
folynak (1. ábra). A termesztőközeg kialakításához 5 literes hungarocell anyagból készült konté-
nereket használtam fel, melyeket a képen látható módon, egymás tetejére helyeztem 45 fokos 
eltolódással egymáshoz képest. Az alkalmazott tőzegkeverék a piacvezető német Klasmann und 
Deilman cég speciálisan e célra előállított TS3 Aquasave Fine Structure tőzege, melynek pH-érté-
ke (6,5) és tápelem tartalma 14:14:18 (NPK) kifejezetten szamócatermesztésre alkalmassá teszi 
a terméket. 

2014 július: az állomámy telepítése a megadott sémák szerint:
1. szabadföldi szimpla- és ikersoros bakhátas, 
2. szabadföldi szimpla- és ikersoros bakhátas „Agryl” takarással,
3. zárt termesztő-közeg (fólia), ikersors bakhátas, 
4. zárt termesztő-közeg (fólia), talaj nélküli – vertikális termesztő berendezés.

2014 ősz: az állomány nevelése, tápanyagutánpótlás ütemezése, növényvédelmi munkálatok elvégzé-
se, zöldmunka (indák és virágok eltávolítása a növényekről).

2015 tavasz: az állomány tisztítása, tápanyagutánpótlás időzítése, növényvédelmi beavatkozások 
elvégzése, mintavételi növények, növénycsoprtok kijelölése.
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2015 április: a növények virágzásának időbeli eloszlásvizsgálata, különös tekintettel a koraiságra (2. 
táblázat). Az 5 új, perspektivikus fajta virágzási idejének összehasonlítása a kontrollfajtákkal. A kapott 
eredmények a táblázat segítségével értelmezhetőek. Kiemelendő, hogy a virágzási idők között szabadföldi 
termesztésben az agryl takarás átlagosan 2–3 napot jelentett koraiságban. Zárt rendszerben a bakhátas 
termesztés és a vertikális termesztési mód között viszont 5–6 nap különbség is mutatkozott az előbbi javá-
ra. A legkorábbi virágok megjelenése zárt rendszerben, bakháton a Dely nevű fajta esetében mutatkoztak 
(03.25), a legkésőbb megfigyelt virágok megjelenése pedig szabadföldi bakhátas termesztésben az Arosa 
fajta esetében voltak tapasztalhatóak (04.24). Megközelítőleg egy hónap volt az eltérés a virágzásban a 
legkorábbi és a legkésőbbi virágok megjelenése között. Ez fontos tapasztalat a további kísérletekhez, vala-
mint hasznos megfigyelés a gyakorlati növénytermesztők számára is, mivel egyik kulcsa a sikeres termesz-
tésnek a termésszedési időszak kitolása, meghosszabbítása.

További tervezett kísérletek: a vegetatív és generatív mutatók felmérése, fogyasztói bírálatok lefoly-
tatása, adatok értékelése.

2015/2016 vegetációs időszak mérései: a megkezdett vizsgálatok folytatása, a korábbi kísérlet megis-
métlése a második éves ültetvényben, párhuzamosan egy új egyéves kultúra eltelepítésével és értékelésé-
vel; a kétéves adatsorok értékelése.

A munka során kitűzött célokat 3 fő pontban fogalmaztam meg:
1. technológiai ajánlások elkészítése, kidolgozása gyakorlati növénytermesztők számára,
2. fogyasztók informálása: beltartalom, egészségvédő hatás, felhasználhatóság,
3. az új termesztéstecnológiák kritikus értékelése.

n Mellékletek

1. táblázat

OSNOVNA HEMIJSKA SVOJSTVA ZEMLJIŠTA (NS Institut za pedagogiju 2015)

Vlasnik 
parcele

Naziv 
parcele

pH CaCO3 
%

Humus 
%

Ukup. 
N %

AL-P2O3 
mg/100g

AL-K2O 
mg/100g

Plastičnost 
%u KCl u H2O

Eper 1 7,60 8,59 19,02 3,23 0,221 40,6 24,5 54,21

Alkalno Jako 
karbonatno Srednji Dobro 

obezbeđena Visoka Optimalna

OSNOVNA HEMIJSKA SVOJSTVA ZEMLJIŠTA (NS Institut za pedagogiju 2015)

Vlasnik 
parcele

Naziv 
parcele

pH CaCO3 
%

Humus 
%

Ukup. 
N %

AL-P2O3 
mg/100g

AL-K2O 
mg/100g

Plastičnost 
%u KCl u H2O

Eper 2 7,40 8,51 3,22 3,01 0,193 24 19,5 59,12

Alkalno Slabo 
karbonatno Srednji Srednje 

obezbeđena Optimalna Optimalna
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1. ábra

2. táblázat

n Irodalom
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crops. = Postharvest Biology and Technology, 20: 207–220.
NIKOLIĆ, M. D. 2010. Jagodaste voćke. Čačak, Naučno voćarsko društvo Srbije. 133–136.
STURM, K. 2003. The composition of fruit of different strawberry varieties depending on maturity stage. = Food 

chemistry, 83: 417–422.
SCALZO, J.–POLITI, A.–PELLEGRINI, N. 2005. Plant genotype affects total antioxidant capacity and phenolic 

contents in fruit. = Nutrition, 21: 207–213.
TANOVIĆ, b. – HRUSTIĆ, J. – MIHAJLOVIĆ M. – NIKOLIĆ, M. – DELIbAŠIĆ, G. – GRAHOVAC, M. 2014. Straw- 

berry production in Serbia and some economically important diseases. = Acta Hort. (ISHS) 1049: 839–844.

Rendszerek / Fajták Clery El Santa Alba Joly Dely Antea Arosa

Szabadföld 1 (búza) 4.11 4.17 × 4.16 × × ×

Szabadföld 2 (gyüm) 4.14 4.19 4.11 4.18 4.15 4.18 4.24

Zárt rendszer (bakhát) 3.29 4.01 3.29 3.29 3.25 4.01 ×

Zárt rendszer (tőzeg) 4.04 4.06 4.04 4.05 4.04 4.05 ×
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n

STRAWbERRY VARIETY REVIEW AND RATING 
OF THE LAST 5–6 YEARS

Zsolt Lálity

Vojvodina’s strawberry growing area compared to the Serbia area is lower, the produced 
varieties are a little bit different in Vojvodina. This work would compare the modern farming 
and growing technologies in strawberry production in the region, using the older, control 
varieties (El Santa, Clery) as also the new perspective varieties (Arosa, Alba, Dely, Joly, Antea). 
Keywords: strawberry, Vojvodina, varieties, growing technologies
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LEGELTETÉSES SZARVASMARHATARTÁS 
GYAKORLATA ÉS LEHETőSÉGEI 
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n

A vajdasági térségben jelentős kihasználatlan legelőterületek találhatóak, amelyeken akár 
ökológiai típusú állattartás is megvalósítható. Térségünk szakszerű fejlesztéséhez, a vidéken 
élő emberek lehetőségeinek javításához fontos lehet ezeknek a területeknek a tudományos 
feltérképezése, az ott alkalmazható állattartási technológiák felmérése, vizsgálata és értékelé-
se. Kutatásunk egy diplomamunka-sorozat alapját adta, melynek célja, hogy megvizsgáljuk 
és bemutassuk az említett rétek és legelők nyújtotta lehetőségeket az állattartók számára. A 
kutatómunka helyszínéül a padéi betlehem-pusztát választottuk, hiszen ezen a pusztán nagy 
hagyománya van az állatok legeltetésének. Vizsgálatainkat a pusztán legelő szarvasmarha 
gulya holstein-fríz egyedein végeztük. Először leírtuk az állatok természetes viselkedését, a 
kérődzés, itatás és pihenés napi ritmusát, meghatároztuk az elfogyasztott növényfajokat, a 
legelés után meghagyott tarló magasságát stb. Az állatok megfigyelésével összhangban herbá-
riumot készítettünk a puszta növénytakarójából és meghatároztuk a növénylefedettséget 
is. Lemértük az állatok által naponta megtett utat is. Vizsgálatainkban kíváncsiak voltunk 
arra is, hogy a szabadon tartott és legeltetett szarvasmarhák által termelt tej mennyisége és 
beltartalma hogyan alakul egy zárt tartásos, monodiétásan takarmányozott, azonos geneti-
kai háttérrel rendelkező állományhoz képest, ezért a megfigyelt állományunkból tejmintá-
kat vettünk, és elvégeztük az összehasonlító vizsgálatokat. Megfigyeléseink és vizsgálataink 
alapján elmondható, hogy az ésszerűen tervezett tartás- és takarmányozás-technológiával, 
melléktermékek használatával a takarmányozásban, szabadtartásos és legeltetéses módszer-
rel, az állatok termelése sem mennyiségileg, sem minőségileg nem marad el a zárt állo-
mányokétól, viszont állataink egészségesebb környezetben élnek, és a termék előállítása is 
gazdaságosabbá tehető. Az állatoknál csak nagyon szélsőséges melegben érzékelhetőek a 
hőstressz jelei, amelyek a termelés visszaesésében csak minimálisan érzékelhetőek. A munka 
eredményei alapján kijelenthető, hogy korszerű szarvasmarha-fajtákat is érdemes vidékünk 
legelőin legeltetni, érdemes az ökológiai típusú tartáson és takarmányozáson gondolkodni, 
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ez gazdasági szempontból is indokolt, széppé teszi a vidéki tájat, a legelők és a rétek fenn-
maradásához pedig több szempontból is szükség van az állatok jelenlétére és legelésére.
Kulcsszavak: ökológiai szemléletű állattenyésztés, legeltetéses szarvasmarha-tartás, legelte-

tés, tejelő szarvasmarha

n

bevezető és célkitűzések
Padé határában, Sövényházi László tanyája mellett, egy csodaszép környezetben terül el a hatalmas 

bánsági szikes, a betlehem-puszta. Ezen a pusztán végeztük kutatásainkat azzal a céllal, hogy feltárjuk és 
végigkísérjük egy legelő szarvasmarha gulya viselkedését és táplálkozását szabadtartásos körülmények 
között. Vizsgálatainkat különböző időjárási viszonyok között (tűző napsütésben, enyhébb melegben, 
borult időben) végeztük, felmértük a növényállomány összetételét, a lelegelt terület állapotát, az állatok 
egészségi állapotát, illetve a megtermelt tej mennyiségét és minőségét. A vizsgálati napok után mintát 
vettünk 10 szarvasmarhától, a reggeli és esti fejésből, a megtermelt tej összetételének vizsgálata céljából. 
Ezt a tejösszetételt összehasonlítottuk a kötött tartásban tartott és takarmányozott, azonos genetikai hátte-
rű állomány tejparamétereivel. 

A Sövényházi László tanyáján található haszonállat-állomány körülbelül 60–70 bárányból, 150 db birká-
ból és 90 db szarvasmarhából áll. A gazdaságtól csupán néhány lépésnyire kezdődik a betlehem-puszta, 
melynek területe megközelítőleg 2700 katasztrális hold, itt legelnek a környékbeli tanyákon található álla-
tok. A puszta egy jellegzetes bánsági szikes, kisebb vizes élőhelyekkel tarkítva (SZÉLL–LENGYEL 2011).

A legelő nyújtotta lehetőségeket április 24-től október 29-ig tudják kihasználni (Szent György naptól 
Szent Mihály napig). A legeltetés különösen jó hatással van az állatok mozgására, viszont magának a lege-
lőnek is szüksége van a legeltetésre (VINCEFFY 1993).

Kísérleteink meghatározásakor a következő hipotéziseket fogalmaztuk meg: a vizsgált legelő megfelel 
az állatok legeltetésére; a legelőn tartózkodó állatok esetében kifejezésre jutnak a természetes viselkedés-
formák; a réten legelő állatok által termelt tej mennyisége és minősége nem marad alul a kötött tartásban, 
optimalizált összetételű, monodiétás takarmányozásban részesülő állomány tejtermelésétől. Munkánkban 
megvizsgáltuk az állatok természetes viselkedését, legelési szokásait, valamint felmértük azok legelőre 
gyakorolt hatását is. 

Anyag
Munkánk során a betlehem-puszta növényborítottságát és növényállományát mértük fel először, azzal 

a céllal, hogy feltérképezzük a fő alkotó növényfajokat és azok borítottságát. Figyelemmel kísértük továb-
bá öt napon keresztül és különböző időjárási viszonyok között az ott legelő közel 90 szarvasmarhából álló 
gulya legelését (lelegelt növények összetétele, tarló magassága, legelés ideje), viselkedését és kérődzését. A 
réten tartózkodó szarvasmarha gulya Holstein Friz egyedei közül kiválasztottunk 10-et, melyektől tejmintát 
vettünk a reggeli és esti fejésből. A tejmintákat a szabadkai tejgyárban analizálták. Mintáink eredményét 
összehasonlítottuk egy zárt, kötött tartásban lévő azonos genetikai összetételű állomány tejével.

Vizsgálati módszerek
A gyepfelmérés módszere: a növényállomány felmérésére a braun–blanquet módszert alkalmaztuk 

(POORE 1955). A kiválasztott helyen kimértük az 1 m2-es területet, ezt karókkal és zsinórral körülhatá-
roltuk. Megszámoltuk, hogy egy négyzetméteren hány növényfaj található, majd dm2-enként a növények 
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számát, ezeket összeadva megkaptuk, hogy egy négyzetméteren hány darab növény található. Ezt a számo-
lást a puszta négy különböző pontján végeztük el, amerre a szarvasmarha gulya legelt. A borítás értékét 5 
fokozatú skálával becsültük fel (KÁRÁSZ 2009). 

Az állatviselkedés felmérésének módszere: az állatok viselkedésének a felmérése megfigyeléses módszer-
rel történt. Öt napon keresztül kijártunk velük a pusztára, s eközben jegyzeteltük és fényképeket készítettünk.

A tejminták analízisét spektrofotometriás módszerrel (FÁbIÁN 2009) a Szabadkai Tejgyár végezte, 
melyből tejfehérje, tejzsír és laktóz komponenseket mértek.

A statisztikai adatokat a „Past” statisztikai és az Excel táblázatkezelő programban dolgoztuk fel.

Eredmények
A legelő növényállományának feltérképezésekor megállapítható volt, hogy az első minta-területen 

összesen 16000 szál növényt számoltunk 1 m2-en. Az alkotónövények leginkább az egérárpa és tarackos 
tippan voltak.

A második vizsgált helyszín növénytársulása igen szegényes volt, mely erre a pusztára leginkább 
jellemző. A második vizsgálati területet mindössze 70 bokor csenkesz és kb. 300 mezei fátyolvirág borította.

A harmadik helyszínt borította a legtöbb növényfaj: egérárpa, angolperje, de előfordult a mezei fátyol-
virág is (kb. 30 db), valamint körülbelül 40 db mentanövényt is találtunk, itt összesen 12000 szálból állt 
a növénytakaró.

A negyedik helyen pedig szinte csak az éles sás volt található, amely a puszta mocsarasabb, víz borí-
totta részein telepedett meg. A vizsgálati területen 22000 szálat számláltunk egy négyzetméteren.

A puszta száraz, szikes részein a mezei fátyolvirág és a sovány csenkesz dominált (SIMON–SERE-
GÉLYES 2000).

A pusztán legelő szarvasmarhák nem válogattak, csak a szúrós, tüskés növényeket kerülték ki, egyéb-
ként, ami az útjukba került, szívesen lelegelték, még a sovány csenkeszt és a mezei fátyolvirágot sem vetet-
ték meg. A pusztán szabad legeltetés folyik, tehát nincs szakaszokra osztva a legelő. 

A gyeptakaró összetétele: 

(+) – < 1 %
(1) – 1–5 %
(2) – 5–25 %
(3) – 25–50 %
(4) – 50–75 %
(5) – 75–100 %

1. táblázat. Növényborítottság

Növények 1. mintaterület 2. mintaterület 3. mintaterület 4. mintaterület

borítás 16000 db. 370 db. 12000 db. 22000 db.

Egérárpa (4) (+) (3) (+)

Angolperje (+) (+) (4) (+)

Sovány csenkesz (+) (2) (+) (+)

Mezei fátyolvirág (+) (5) (1) (+)

Tarackos tippan (3) (+) (+) (+)

Éles sás (+) (+) (+) (5)

Átlag érték 1m2-re:12610 szál fű
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A szarvasmarhák viselkedése a legelőn
A kutatás része volt a gulya viselkedésének (táplálkozási viselkedés, a helyváltoztatás, komfortvisel-

kedés, stb.) megfigyelése és leírása is. A megfigyelések során feljegyeztük még az időjárási viszonyokat, 
valamint minden olyan eseményt, amely kihathatott az állatok viselkedésére. Az állomány viselkedésének 
megfigyelésére egy napos, meleg, egy borús és egy esős napot is választottunk, hogy különböző időjárási 
körülmények között tudjuk megfigyelni az állatok viselkedésének jellegzetességeit a legelőn. 

– Minden vizsgálati nap a reggel 5 órai fejéssel kezdődött, mely fél nyolcig tartott. Az állatok ekkor 
kapták meg a tejelő pótabrakot is. 

– 8 óra körül indult a gulya a legelőre. Az állatok már kihajtás közben is legeltek, különösebb válo-
gatás nélkül, mindent elfogyasztottak. Legelés közben haladtak egyre beljebb, a puszta szívében 
zöldellő területeket keresve.

– 10 óra tájban a gulyás elkezdte őket az itató felé hajtani, ugyanis a megszokott napirend szerint, 
kb. 11 órakor itatnak először a legelőn. Az itatóhely egy nagyobb kiterjedésű vizes-lápos terü-
let, tele fészkelő madarakkal, különféle élőlényekkel. Az állatok a vizes élőhelyen olyan látványt 
nyújtottak, mintha a betlehem-puszta „oázisában” tartózkodnának. Itatás után az állatok még 
egy keveset legeltek, majd lefeküdtek és kérődzeni kezdtek. Egy állat kérődzését megfigyelve 
elmondható, hogy az átlagkérődzés 58–60 percig tartott, egy visszaöklendezett falatot 52–60 
rágás után nyelt vissza az állat.

– Körülbelül 1,5 óra telt el így, kérődzéssel, mire az egész gulya befejezte. Kérődzés után a gulyás 
ismét az itató felé terelte őket két kutyája segítségével. Az állatok ekkor szintén legeltek menet 
közben, és kb. 15 órakor ismét következett egy itatás.

– A második itatás után a gulya a tanyára indult, ugyanis 17 órakor van az esti fejés. Az állatok az 
esti fejés közben is kapnak tejelő pótabrakot.

A megfigyelések alapján elmondható, hogy a szarvasmarhák az enyhe időben (sem meleg, napsütés, 
sem borult hideg) érzik a legjobban magukat. Ilyen időben ugyanis nemcsak délben kérődznek, hanem 
10 óra tájban is. A gulyás szerint az esős időt azért nem szeretik, mert ilyenkor, a nagy meleghez hason-
lóan, nem akarnak lefeküdni és kérődzni. A szélsőségesen meleg napsütésben a védtelen állatok olykor 
napszúrást is kaphatnak.

2. táblázat. Az állat viselkedési paraméterei

Fejés
5 órakor

17 órakor

Legelés 8–16 óráig

Kérődzések száma

Melegben 12 órakor

Hidegben 10–12 órakor

Enyhe időben 9–12–14 órakor

Kérődzés időtartama 58–60 perc

Rágások száma 52–60

Itatások száma Naponta kétszer: 2 ×, 11 és 15 órakor
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A tejminta-analízis eredményeinek feldolgozása
Az állatok viselkedésének vizsgálatát követően kiválasztottunk 10 db Holstein Friz fajtájú szarvas-

marhát a gulyából, melyektől három, egymást követő napon tejmintát vettünk, mind a reggeli, mind az 
esti fejésekből. A 30–30 mintát a Szabadkai Tejgyárban analizálták spektrofotometriás méréssel. Három 
paramétert mutattak ki: a tejzsírtartalmat, a laktózt és a fehérjetartalmat. A mintákból készült adatok 
statisztikai elemzését a „Past” statisztikai programmal végeztük. A fenti elemzések elvégzése után az ered-
ményeket összehasonlítottuk Milan Stojšin szakdolgozatának adataival. Kutatását a Maljugić-farm azonos 
genetikai összetételű, kötött tartásos, monodiétásan takarmányozott állatállományának megfigyelésére, 
analízisére alapozta. A szerző szintén tej-összetevőket és tejmennyiséget vizsgált attól függően, hogy mit 
esznek a tehenek (STOJŠIN 2012).

A grafikonokon a reggeli és esti fejésből vett mintákat hasonlítottuk össze. Kimutattuk továbbá a 10 
tehéntől származó napi tejmennyiség változását. Táblázatba foglaltuk a tej összetevőinek és mennyiségé-
nek értékeit, melyeket összehasonlítottunk Milan Stojšin munkájával. 

A Sövényházi-farm reggeli és esti tejmintáinak eredményei grafikonokon ábrázolva:

1. ábra. A Sövényházi-farm reggeli és esti mintáinak tejzsírtartalma

A reggeli és az esti tejminták zsírtartalmát összehasonlítva, hét esetben lettek az esti minták magasabb 
zsírtartalmúak, mint a reggeliek. A reggeli minták közül a legalacsonyabb 1,47%, a legmagasabb pedig 5,68% 
tejzsírtartalmú. Az esti fejésnél a legnagyobb tejzsírtartalmat az első (6,42%), a tizedik (7,84%) valamint 
a kilencedik (5,49%) tehén tejmintáiból mértük. Az átlagosnak tekinthető hatodik mintát kivéve, az esti 
tejből mért többi tejminta zsírtartalma igen alacsony, a legkisebb 1,69% tejzsírtartalmú (3-as számú minta).
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2. ábra. A Sövényházi-farm reggeli és esti mintáinak tejfehérje-tartalma

A tejfehérje-tartalom már lényegesen kiegyenlítettebb képet mutat, az állatok mintái között nagy elté-
rések nincsenek, kivéve a második mintát, ott jelentős különbség van a reggeli (4,11%) és az esti (3,43%) 
fehérjetartalom között. A reggeli minták közül a legmagasabb fehérjetartalom 4,11%, a legalacsonyabb 
pedig 2,62%. Az esti minták fehérjetartalma igen változó, a legmagasabb 3,53%, a legalacsonyabb pedig 
2,68% fehérje tartalmú.

3. ábra. A Sövényházi-farm reggeli és esti mintáinak laktóztartalma

A laktóztartalomban jelentős különbség a második mintánál van, a reggeli 4,41%, az esti 2,52% 
laktóztartalmú. A reggeli mintáknál a harmadik (4,8%) és kilencedik (4,87%) tehéntől vett mintának van 
a legnagyobb, illetve a negyediknek (3,55%) a legkevesebb laktóztartalma. Az esti minták közül a legma-
gasabb laktóztartalom 4,68%, a legalacsonyabb pedig 2,52%.
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4. ábra. A napi megtermelt össztejmennyiség alakulása a vizsgált teheneknél

(*) – nincs szignifikáns különbség a reggeli és esti tejminták között

3. táblázat. Szignifikancia-vizsgálat

(+) – magasabb átlagérték
(–) – kisebb átlagérték

4. táblázat. Összehasonlító táblázat, a Sövényházi- és a Maljugić-farm átlageredményei

Következtetések
Munkánk alapján az alábbi következtetéseket vonhatjuk le:
– A betlehem-puszta területi adottságai és az ott található növénytakaró megfelel a szarvasmar- 

ha-legeltetésnek.
– Esetünkben az állatok válogatás nélkül lelegelték az útjukba kerülő füvet.
– Szélsőségesen meleg időjárás esetén javasolt lenne árnyékot biztosító pihenőhely kialakítása a 

kérődző állatok számára.
– A pusztán belül fokozott odafigyeléssel kell kiválasztani a legelőterületeket, hogy a legeltetés ne 

károsítsa a területet. 
– Folyamatosan figyelni kell az állatok egészségi állapotát, valamint szükség szerint kezelni kell a 

vizes élőhelyeket a paraziták ellen.
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Maljugić-farm 17,43 (–) 4,45 (+) 4,04 (–) 2,83 (–)
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– Növelni lehetne a pusztán legelő állatok létszámát, hiszen a pusztai társulás fenntartásához szük-
ség van legelő állatokra, amelyek elősegítik a növényzet elterjedését, trágyázzák a talajt, taposá-
sukkal javítják a talaj aktív vízmegkötő képességét.

– Kísérleti gazdaságunkban sikerült kis befektetéssel hasznos terméket előállítani.
– A Holstein-fríz fajtához tartozó tejelő típusú marhák is eredményesen hasznosítják a betlehem-

puszta legelőit.
– Megismerve a szélsőséges klimatikus viszonyokhoz kötődő viselkedéstani és kérődzési jellem-

zőket, erős fronthatáskor, szélsőségesen magas hőmérséklet vagy esős időjárás esetén szükséges 
lenne a takarmányt kiegészíteni további tömegtakarmányokkal, a tejelő pótabrakon kívül.

– A legeltetés céljából megtett relatív nagy távolság a vizsgált állománynál a tejparamétereket és a 
mennyiséget tekintve nem okozott hátrányt a kötött állományhoz viszonyítva.

– A kis befektetési költségekkel, egészséges környezetben tartott legelő állomány mennyiségben és 
minőségben is túlszárnyalta a költségesebb tartási és takarmányozási körülmények között tartott 
állományt.

– Munkánk eredménye alapján javasolt, hogy amennyiben lehetőség van a füves puszták haszno-
sítására, hasznosítsák azt szarvasmarha-állomány legeltetésére.

Összefoglaló
Vizsgálatainkat Padé település határában, Sövényházi László tanyája mellett, a betlehem-pusztán végez-

tük, azzal a céllal, hogy feltárjuk és végigkísérjük egy legelő szarvasmarha gulya viselkedését és táplálko-
zását szabad tartásos körülmények között. Megfigyeléseinket különböző időjárási viszonyok között (tűző 
napsütésben, enyhébb melegben, borult időben) végeztük, felmértük a növényállomány összetételét, a 
lelegelt terület állapotát, az állatok egészségi állapotát, illetve a megtermelt tej mennyiségét és minőségét. 
Megfigyeléseink és mérési eredményeink alátámasztották a munka elején megfogalmazott hipotéziseket, 
miszerint a betlehem-puszta alkalmas állatok legeltetésére, egészséges élőhelyet nyújt a szarvasmarhák 
számára, olyan terep, ahol kifejezésre juthatnak a természetes viselkedésformák. Az állatok megfelelő mérték-
ben mozoghatnak, különböző módon reagálnak az eltérő időjárási körülményekre, és ez nem csökkenti 
nagyobb mértékben (sem mennyiségben, sem minőségben) tejtermelésüket, ami nem marad el a kötött 
tartásban, optimalizált összetételű, monodiétás takarmányozásban részesülő állomány tejtermelésétől.
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PRACTICE AND PROSPECTS OF PASTURE RAISED CATTLE FARMING 
IN THE SALINE PASTURE NExT TO PADÉ

László Lengyel – Szabina Rúzsa – Tibor Könyves

There are many unused pastures in Vojvodina that are suitable for ecological farming. 
Scientific mapping of these territories, analysis and classification of possible cattle farm-
ing technologies at these places would be important for the development of our region to 
improve the life of people living in rural areas. Our research makes a basis for a serial of 
master theses, with an aim to analyze and present opportunities for cattle farmers. For our 
research location we have spotted the Betlehem pasture near Padé, because there is a long 
tradition of cattle pasturing here. We analized Holstein-Friesian cattle grazing in this pasture. 
First we described natural behavior of the animals, daily rhythm of rumination, feeding and 
resting, we defined the pastured sorts of plants, the height of stubble after pasturing, etc. 
Together with observing the animals, we have made a herbarium of plants growing on the 
pasture and defined sorts that are represented. We have measured the length of the route 
that animals walked down day by day. We have also analyzed data concerning the quality 
and quantity of milk of the pasture raised cattle and stalled dairy cattle fed in the traditional 
way but sharing the same genetic background. We have taken milk samples and have done 
comparative analysis. According to our observations and analyses one can state that using 
rationally planned raising and feeding technology, applying secondary products in feeding, 
pasture raised cattle produce nor less nor purer quality milk than stalled cattle, at the same 
time, our cattle live in a healthier surrounding and production can be made more economic. 
Animals suffer heath stroke only at extremely high temperatures, so negative effects of this 
phenomenon are minimal to production. According to the results of our research, it pays 
out to raise modern sorts of cattle in pastures, too. It is worthwhile to think about ecological 
farming and feeding, since it is economically reasonable, making rural surroundings more 
beautiful, while presence and pasturing of animals is necessary to maintain pastures.
Keywords: ecological stock-raising, pasture cattle raising, pasturing, dairy cattle
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A daruk hajtásrendszereinek és tartószerkezeteinek elemei üzemeltetés folyamán dina-
mikus terheknek és váltakozó mechanikai feszültségeknek vannak kitéve, melyek bizonyos 
igénybevételi szám után fáradásos repedések kialakulását és terjedését idézhetik elő. Az esetek 
többségében, egy vitális elem fáradásos törése többnapos fennakadást okozhat a termelés-
ben, de tragikus baleseteket is eredményezhet (pl. építkezésnél használt toronydaru össze-
omlása lakott területen). A komponensek valós állapotát és hátramaradt élettartamát csak 
a daruszerkezetbe integrált monitoring rendszer és az adatok elemzésére alkalmas szoftver 
segítségével lehet felmérni. A dolgozat kiemeli a daruk elemeinek fáradási szilárdságához 
kapcsolódó számítások jelentőségét. Az Újvidéki Kikötő példáján keresztül egy kikötői daru 
állapotát kísérő rendszer alapstruktúrája van bemutatva. A cikk megemlíti a begyűjtött 
mérésadatok elemzésének előnyeit is az nCode szoftvercsomagban. 
Kulcsszavak: daruk, fáradás, állapotfelügyelet, állapotjellemzők elemzése 

n

bevezetés
A gépek kisebb szerkezeti egységeinek elemeit és a tartószerkezeteket üzemeltetés közben több, külön-

böző jellegű hatás érheti. A gépalkatrészek és a tartószerkezetek jelentős része is ismételt, váltakozó jellegű 
terheknek van kitéve, melyek sokszor fáradási repedések kialakulását idézhetik elő. A repedés terjedése 
bizonyos számú terhelési ciklus után fáradt töréssel végződik, amely a gépalkatrész vagy szerkezeti elem 
végső tönkremenetelét jelenti. A vitális elemek törése gyakran nemcsak üzemzavart idézhet elő, hanem 
tragikus kimenetelű baleseteket is okozhat. A károsodás korai felismerése, a tönkremenetelt befolyásoló 
tényezők elemzése, valamint a szerkezet élettartamának meghatározása nem egyszerű feladat a modern 
mérnöki gyakorlatban. Ennek a sokrétű problémának a tanulmányozása multidiszciplináris hozzáállást 
követel, hiszen a normál üzemeltetés közben is adódhatnak olyan terhelések, amelyek tervezéskor fel sem 
merültek, illetve vannak olyanok, amelyek a tervező számára ismertek, de számszerűsítésük nehézkes és 
így nehezen vehetők figyelembe (TÓTH–ROSSMANITH 1999). 

Mint ismeretes, az elmúlt időszakban determinisztikus módszereket alkalmaztak tervezéskor, így a 
gépészetben (sőt az építészetben is) a folyáshatárra való méretezés – a megengedett feszültségek módszere 
– dominált. Ez a méretezési módszer még ma is igen népszerű a mérnökök körében, de számos egyszerű-
sítés jellemzi, és sok esetben a valós terhelés, vagy az ún. terhelési történet csak megközelítő értékekkel, 
leegyszerűsített formában szerepel a számításokban. Ez veszélyeztetheti a szerkezetek megbízhatóságát. 
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A fáradásra hajlamos szerkezetek esetében (daruk, darupályatartók, hidak, mobil építő- és bányagé-
pek, repülőgépek, hajók, vasúti szerelvények, szélerőművek, stb.) az intenzív teher- és feszültségváltako-
zás sokszor a szerkezeti elemek tönkremeneteléhez vezetnek, annak ellenére, hogy az üzemeltetés során 
fellépő feszültségek értéke jóval a statikus tönkremenetelhez szükséges feszültség alatt marad. A darukra 
és emelőberendezésekre vonatkozó, ma már az európai országok többségében visszavont nemzeti szab-
ványok szinte alig tartalmaztak fáradással kapcsolatos számításokat. Viszont az Európai Szabványügyi 
bizottság által kiadott új EN szabványok előírják, hogy a daruk egyes szerkezeti elemeit méretezéskor 
fáradás szempontjából is meg kell vizsgálni.

A kifáradás problematikája a darutervezésben
A múlt század 60-as éveiig a mérnökök az ipar különböző ágazataiban használt darukat sok eset-

ben akár 50 éves üzemeltetésre is méretezték. Később a törésmechanika, az új méretezési módszerek és a 
nemzetközi szabványok fejlődése valamint az anyag- és az energiatakarékosságot előnyben részesítő köve-
telmények arra késztették az emelőgépgyártókat és tervezőket, hogy bizonyos kockázatvállaláson belül 
növeljék a terhelhetőséget. Ez elősegítette egy új „tervezési filozófia” kialakulását, a szerkezetek optimali-
zálását, és a magas értékű biztonsági tényezők alapján túlméretezett gépek eltűnését a gyártók kínálatából. 
Ma a daruk tervezett élettartama nem haladja meg a 25–30 évet.

Az anyagmozgatásban legelterjedtebb darutípusok a híddaruk, bakdaruk, kikötői billenőgémes portál-
daruk, toronydaruk és konténerdaruk. Mivel pl. egy vasöntödében, napokig (sőt hetekig!) magas hőmér-
sékleten, szinte szünet nélkül működő híddaru, valamint egy vízerőmű gépházában elhelyezkedő, csak a 
karbantartási munkálatokhoz (csupán pár alkalommal évente, vagy évtizedenként!) használt híddaru nem 
azonos üzemi viszonyoknak van kitéve, nélkülözhetetlen a daruk csoportba sorolása. Ez döntően befolyá- 
solja a daruk elemeinek és tartószerkezeteinek méretezését. A ma már visszavont nemzeti szabványok (mint 
pl. a jugoszláv JUS, vagy a magyar MSZ) a csoportba sorolásnál a terhek és erőhatások mellett a működési 
időt, a dinamikus jelleget és a viszonylagos terhelést vették figyelembe. Az új EN szabványok a besorolást 
összekötik a kifáradással és a károsodás halmozódásának elméletével, valamint előírják, hogy fáradás 
szempontjából számításokon keresztül vizsgálni kell pl. a daruhorgokat, az acél sodronyköteleket, a futó-
kerekeket, a daruk acél tartószerkezeteit. A daruk esetében alkalmazott fáradási analízisekben és a várható, 
hátramaradt élettartam meghatározásánál fontos ismerni az ún. terhelési történetet (a terhelés változását 
az idő folyamán) az üzemeltetés minden fázisában, nem elég csak a maximális terheléseket regisztrálni.

A kifáradás elemzésekor sokszor több paramétert szükséges szem előtt tartani, és nagy mennyiségű 
adatot kell begyűjteni a daru üzemeltetése közben. Egyes paramétereket nehéz determinisztikusan leírni, 
így a problémák nagy részét a mérnöki statisztika és a valószínűségi tervezési eljárások segítségével lehet 
megoldani. A daruszerkezet tartósságát jelentősen befolyásolja a kritikus elemek fáradási viselkedése. Az 
analízishez szükséges adatokat (pl. rezgések a fogaskerék hajtóművekben, erők a teher emelésekor a köte-
lekben, feszültségállapot a tartószerkezet elemeiben stb.), melyek alapján meg lehet állapítani a valóságos 
üzemi körülményeket jellemző mechanikai állapotot, és kísérni lehet a beépített anyagok károsodásának 
a folyamatát, egy darukon alkalmazható monitoring rendszer gyűjtheti be. 

 

A szerkezeti monitoring alkalmazása daruk esetében
Napjainkban sok esetben az állapotfelügyelet és a távdiagnózis szinte nélkülözhetetlen a lehetséges 

géphibák súlyosabb következményeinek megelőzésében, valamint a racionális és szakszerű karbantartás-
hoz. A szerkezeti monitoring (a szakirodalomban legtöbbször az angol Structural Health Monitoring – SHM 
kifejezést használják) alkalmazása elterjedt az építőmérnöki gyakorlatban, de a gépészet több területén 
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is sikeresen alkalmazzák (bALAGEAS et al. 2006, bOLLER et al. 2009). Előnye abban rejlik, hogy imple-
mentáció után a monitoring rendszer minden pillanatban információkat tud biztosítani a felhasznált 
alapanyagok, a különböző szerkezeti elemek és a teljes szerkezet állapotáról (bALAGEAS et al. 2006). A 
folyamatos monitoring költségesebb felszerelést és összetettebb hálózati rendszert igényel, mint az idősza-
kos állapotfelügyeletnél használt megoldások, viszont alkalmazásával sokkal több adat gyűjthető be és 
dolgozható föl. Ez főleg a szerkezeti elemek kifáradási vizsgálatainál előnyös.

Az iparban használatos daruk (pl. nagy teherbírású és fesztávú híddaruk öntödékben, nukleáris 
erőművekben vagy veszélyes anyagokat gyártó üzemekben) sok esetben olyan gépeknek számítanak, 
amelyek meghibásodásai egyben a termelési folyamatok leállításához vezetnek. Hasonló csoportot képez-
nek a forgalmasabb folyami és tengeri kikötőkben működő portálszerkezetekre szerelt forgógémes daruk 
és konténerdaruk is. 

A folyami kikötőkben az általában ömlesztett áruval vagy nagyméretű egységrakománnyal teli hajók 
veszteglése a gépi kirakodás szünetelése miatt jelentős anyagi veszteségeket okoz. A fennakadást általában 
éppen a kikötőkben működő daruk és más anyagmozgató gépek meghibásodásai okozzák, ezért a szakem-
bereknek érdemes elgondolkodni olyan rendszerek kialakításáról, melyek segítségével állandóan kísérni 
lehet az említett gépek állapotát (1. ábra). Az Újvidéki Egyetem Műszaki Tudományok Karához tartozó 
Gépszerkezetek, Anyagmozgató Rendszerek és Logisztika Tanszék, valamint a TRCpro cég munkatársai 
a Kolubara szénmedence területén üzemelő forgótárcsás kotrógépeknél alkalmazott monitoring rendszer 
kialakításánál szerzett tapasztalokat a TR 35036 projekt (Primena informacionih tehnologija u lukama 
Srbije – od monitoringa mašina do umreženog sistema sa EU okruženjem) keretében végzett kutatásoknál 
alkalmazzák. A projekt olyan, darukon alkalmazható megoldások kifejlesztésével foglalkozik, amelyek 
megfelelhetnek majd a forgalmasabb dunai kikötők igényeinek Szerbiában, de várhatóan Európa-szerte 
is. A rendszer egy részét az Újvidéki Kikötőben levő GANZ darun tesztelik (2. ábra).

 
1. ábra. Daruknál alkalmazható monitoring rendszer 

(Zélity–Szabó 2015)
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2. ábra. GANZ daru az Újvidéki Kikötőben 
(Zélity–Szabó 2015)

A daruknál alkalmazott monitoring rendszerrel folyamatosan, vagy meghatározott időközökben olyan 
fontos adatokat lehet naplózni, melyek elemzése nagyban segít:

•	 a	sztochasztikus	jellegű	terheléseket	(pl.	a	híddaruk	vagy	bakdaruk	ferdénfutásából	származó	
erők) teljesebben megismerni, 

•	 regisztrálni	a	daruk	szerkezeti	egységeinek	túlterhelési	mértékét	és	pontos	idejét,
•	 a	szerkezeti	károsodások	lokalizásában	valamint	a	géphibákat	és	fáradásos	töréseket	előidéző	

okok feltárásában,
•	 a	daru	részeinek	méretezésében	és	az	élettartam	számításokban	stb.

Az nCode szoftvercsomag tartalmazza szinte az összes fontos eszköztárat, amely a mérésadatok 
feldolgozásához és a fáradási analízis elvégzéséhez szükséges. Fontos kiemelni, hogy a daruk folyamatos 
állapotfelügyelete és az időszakos vizsgálatok közben begyűjtött adatok nCode-ban való elemzése értékes 
információkat nyújthat a darugép gyártóknak, tervezőmérnököknek, szabványügyi hivataloknak, bizton-
sági felülvizsgálatot végző cégeknek és a karbantartással foglalkozó mérnököknek (3. ábra).

Z é l i t y  A t t i l a ,  S z a b ó  L á s z l ó



TUDÁS ÉS RÉGIÓ

267

3. ábra. A daruknál alkalmazott szerkezeti monitoring előnyei 
(Zélity–Szabó 2015)

Összegzés
A nehezebb üzemi viszonyok közben fellépő dinamikus terhelések gyakran a daruszerkezet elemeinek 

a kifáradásához vezetnek. A régebbi, ma már visszavont nemzeti szabványoktól eltérően, az új EN szab-
ványok előírják, hogy a daruk egyes elemeit méretezéskor fáradás szempontjából is meg kell vizsgálni. A 
szerkezetintegritás egy viszonylag új, különböző mérnöki ismereteket integráló tudományterület, mely-
ben nagy szerepet kap a fáradási analízis. Fő feladata felmérni, hogy egy adott szerkezet milyen feltételek 
mellett üzemeltethető a továbbiakban. Mivel a daruk szerkezeti elemeinek fáradási analíziséhez számos 
paraméter regisztrálása szükséges, csak egy megfelelően kiépített, nagy mennyiségű adat gyűjtésére és 
feldolgozására alkalmas rendszer formálhat részletes képet a „megfigyelt” szerkezet állapotáról. Ezek a 
monitoring rendszerek több szempontból megközelítve fontos információkat nyújthatnak a mérnökök-
nek és a darugépek gyártóinak, üzemeltetőinek. 
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FATIGUE LIFE ANALYSIS OF CRANE’S STRUCTURAL ELEMENTS
Attila Zélity – László Szabó

Components of the crane structure and driving systems are exposed to dynamical 
loadings and variable value stresses, causing after a certain number of stress cycles the 
initiation and advance of fatigue cracks in material. As a rule, the fatigue fracture of a vital 
component causes the days-long production process standstill, but in certain cases even tragic 
accidents (e.g. the collapse of a tower crane on a construction site in an urban environment). 
An insight into the crane component current condition and the relevant estimation of its 
remaining life-time are possible solely by the integration of a monitoring system into the 
crane structure and by the usage of corresponding software for acquired data analysis. In 
the paper the importance of crane vital components fatigue strength proof is emphasized. 
As an example of the basic structure of the crane condition monitoring system, the moni-
toring system applied to the slewing harbor crane in the port of Novi Sad is presented, and 
the advantages of the acquired data analysis using software package nCode are expounded.
Keywords: crane, fatigue life, condition monitoring, analysis indicators
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n

Napjainkban egyre nagyobb teret hódít a tehetséggondozás, egyre többen foglalkoz-
nak a témával. Az oktatók különböző módon próbálják a tehetséges tanulókból a lehető 
legjobbat kihozni minden téren. Különféle módszereket alkalmaznak már óvodás korban 
a tehetséges gyermekek felismerésére és fejlesztésére. 

A mai digitális világban egyre nagyobb az igény a jól képzett informatikusokra szinte 
minden országban. A számítástechnika robbanásszerű fejlődésének köszönhetően egyre 
több egyetemen indult informatikai vagy programozói szak, melyeknek egyre nagyobb 
befogadóképességgel kell rendelkezniük, hogy ki tudják elégíteni a folyamatosan növekvő 
piaci igényeket. Egyre több végzett informatikus kerül ki az egyetemekről, és szerencsére 
szükség is van erre a szakmára. A dinamikus képzés ellenére még mindig sok a betöltetlen 
munkahely világszerte, különösen a nyugat-európai országokban és az Egyesült Államok-
ban, ezért egyre nagyobb figyelmet szentelnek az informatika oktatásának és a tehetség-
gondozásának. A számítástechnika a középiskolai oktatás részévé vált, és több ilyen jellegű 
középiskolai képzés indult. Sok országban a diákoknak lehetősége nyílik megismerkedni 
az informatika alapjaival már az általános iskolai képzés során. Ennek az új és hihetetlenül 
dinamikusan fejlődő tudományágnak is szüksége van a tehetségekre, ezért nagyon fontos 
az informatika iránti fogékonyság fiatalkori felismerése és fejlesztése. 

Munkánkban ismertetjük a tehetségmodelleket és az iskolai tehetséggondozás főbb 
módszereit, bemutatjuk a számítástechnika-oktatás szerbiai és magyarországi fejlődéstör-
ténetét, végül közzétesszük ötleteinket, javaslatainkat, amelyekkel hatékonyabbá tehető az 
informatika oktatása. 
Kulcsszavak: informatika, tehetséggondozás, általános iskola, középiskola, Szerbia, 

Magyarország

n

A tehetség fogalma, tehetségkoncepciók
Mielőtt az informatika területén alkalmazott tehetséggondozást tárgyalnánk, először meg kell ismer-

kednünk a tehetség fogalmával, amihez fokozatos jutott el a pszichológia tudománya.
A tehetséggel kapcsolatban először az egytényezős felfogások alakultak ki, melyek csak egyetlen ténye-

zőt emeltek ki a tehetség összetevői közül, például az intelligenciát vagy a kreativitást (GÖMÖRY 2012). 
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A tehetség fogalmának nagyon sok megfogalmazása létezik, ezek közül a Renzulli-féle modellt tekintjük 
legáltalánosabban elfogadottnak, mely négy összetevőjét emeli ki a tehetségnek: 

•	 átlag	feletti	képességek,
•	 átlagot	meghaladó	speciális	képességek,
•	 kreativitás,
•	 feladat	iránti	elkötelezettség.
A Renzulli-féle triászban az átlagot meghaladó speciális képességek és az átlag feletti képességek egy 

összetevőként szerepelnek (bALOGH 2007).

1. ábra. Renzulli-féle triász

Az átlag feletti képességekhez sorolható a magas szintű elvont gondolkodás, fejlett anyanyelvi képes-
ségek, jó memória, hatékony információfeldolgozási stratégiák stb. A speciális képességek a tehetség jelleg-
zetességét adják meg. A Gardner-féle csoportosítás szerint hétféle speciális képességcsoport különíthető el: 
nyelvi, zenei, matematikai-logikai, vizuális-téri, testi-mozgásos, szociális-interperszonális, intraperszonális. 
A kreativitás is több elemből épül fel: originalitás, flexibilitás, fluencia, problémaérzékenység stb. A tehet-
ségek esetében nagyon fontos ez a tényező is, mivel lényeges, hogy különös helyzetekben is fel tudja magát 
találni, meg tudja oldani az elé görgetett problémákat. A feladat iránti elkötelezettség azokat a személyi-
ségalkotó tényezőket foglalja magában, melyek a tehetség energiáját, kitartását, versenyszellemét, emoci-
onális stabilitását stb. biztosítják. Azok tekinthetőek tehetségesnek, akik kiváló adottságaik alapján magas 
szintű teljesítményre képesek az élet bármely tevékenységi területén. 

Mönks ezt a modellt még azzal bővítette ki, hogy a környezeti tényezők is fontos szerepet játszanak 
a gyermek tehetségének kibontakozásában, ezek pedig az iskola, a társak és a család. Ezek az úgynevezett 
társadalmi pillérek. 

Átlagon felüli
képesség

Feladat iránti
elkötelezettség

Kreativitás
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2. ábra. Mönks modellje

A család értékadó, hozzájárul a gyermek személyiségfejlődéséhez, és befolyásolja a tanuláshoz való 
hozzáállását. A pedagógusnak fontos szerepe van a tehetség felismerésében és fejlesztésében. A kortársak 
katalizátorok, akik jó esetben pozitív irányba mozdítják el társukat. 

 

3. ábra. Czeizel-modell
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Czeizel Endre Renzulli modelljéből indult ki, és megalkotta a 2×4+1 faktoros modelljét. Szerinte a 
tehetség a négy genetikai adottság (általános értelmesség, specifikus mentális adottságok, kreativitás és 
motiváció) és a négy környezeti tényező (család, iskola, kortárscsoportok és általános társadalmi környe-
zet) eredőjeként alakul ki. Egy nagyon fontos tényezőt rendelt még modelljéhez: a sorsfaktort. A sors is 
nagy szerepet játszik, mivel betegség, baleset vagy egyéb események miatt előfordulhat, hogy a tehetség 
nem éri meg azt a kort, hogy ki tudjon bontakozni, és alkotni tudjon. Tehát az egészségi állapotot sem 
szabad figyelmen kívül hagyni. 

A tehetség sokféleképp definiálható. Érdemes idézni Harsányi István meghatározását is: „Tehetsé-
gen azt a velünk született adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés által kibontakoztatott 
képességet értjük, amely az emberi tevékenység egy bizonyos vagy több területén az átlagosat messze 
túlhaladó teljesítményeket tud létre hozni” (HARSÁNYI 1994).

Az iskolai tehetséggondozás
Az iskolai tehetséggondozást első körben aszerint differenciálhatjuk, hogy tanórára épülő (emelt 

szint, fakultáció, tanórai differenciálás) vagy tanórán kívüli (szakkör, versenyek, táborok) foglalkozásokról 
van-e szó. Először a tehetségeket kell azonosítani, ebben fontos szerepe van az oktatónak és a családnak. 
A tehetséggondozás három fő alappillére a gazdagítás, a gyorsítás és a csoporton belüli differenciálás. 

A gazdagítás lehetőséget ad a tanulóknak, hogy a kötelező témákon kívül más területeken is bővít-
hessék ismereteiket, vagy sokkal részletesebben és mélyrehatóbban foglalkozhatnak a választott témákkal. 
A jó képességű osztályokban bevált forma, hogy a kötelező tananyagot rövidebb idő alatt dolgozzák föl, 
majd a fennmaradt időt tanórán kívüli témák részletezésére használják. 

Gyorsítás alatt azt értjük, hogy a gyorsabb fejlődésű tehetséges tanulóknak gyorsabb fejlődési lehe-
tőséget biztosítunk. Tipikus példája ennek az osztályugrás. A legtöbb esetben a tanuló csak egyes terü-
leteken (matematika, művészetek) mutat kimagasló teljesítményt, ezért szükségszerű, hogy jól képzett 
pedagógusok gyorsítsák a tehetséges diákot ezeken a területeken. 

A differenciált fejlesztés figyelembe veszi a tanulók egyéni sajátosságait, és az egyéni fejlesztéséhez 
biztosítja a szükséges feltételeket. Régebben úgy tartották, hogy az egyéni és társadalmi különbségeket 
minden tanulóra egyformán érvényes nevelési célokkal és tananyaggal kell kiegyenlíteni, ám ezzel szem-
ben a differenciális tanításelmélet azt a nézetet vallja, hogy az iskolát és a tanítást kell a diákokhoz adap-
tálni (CSERNOCH–bALOGH 2010).

Számítástechnika és informatika az oktatásban
Magyarországon 1960 eleje óta folyik a számítástechnika oktatása. Szegeden indult el először 

programozóképzés 1965-ben, és ezen a téren Magyarország kivételezett helyzetben volt, hiszen az infor-
matika az akkori politikai vezetés besorolása alapján „rendszeridegen” foglalatosságnak számított. Az 
1970-es években vált szélesebb körűvé az informatika oktatása. Az 1980-as években, a mikroszámítógépek 
térhódításával egy időben indult el egy országos program, melynek célja az volt, hogy az összes iskolában 
legalább egy számítógép álljon a diákok és tanárok rendelkezésére. Ez azt jelentette, hogy átlagosan 400 
diákra jutott egy gép. Ebben az időben még szakkör formájában ismerkedtek a tanulók a számítógépek 
felépítésével, kezelésével és a programozás alapelveivel. Az 1980-as évek közepére az arány javult: 100 
tanulóra jutott egy gép.

A ’80-as években a tanulók a számítógépek fizikai felépítésével és a programozás alapelveivel ismer-
kedtek meg. Az IbM személyi számítógépek elterjedésével és az operációs rendszerek megjelenésével a 
felhasználói programok oktatását is megkezdték. 1992-re lett az informatika önálló tantárgy, és ekkor 
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ismerték föl, hogy nem a programozás elsajátítására kell nagy hangsúly fektetni, hanem a felhasználói 
programok megismerésére. Az informatikaoktatás elsődleges célja tehát az lett, hogy ne programozó-
kat képezzenek, hanem jól képzett felhasználókat, akik a már meglévő programokat jól tudják kezelni. 
Nagy gondot jelentett ebben az időben, hogy kevés volt az informatikatanár, mivel a legtöbb informati-
kus mérnökként helyezkedett el, továbbá még mindig kevés volt a számítógép, és az Internetkapcsolat is 
nagyon lassú volt, vagy sok iskolában egyáltalán nem is volt kiépítve. További probléma volt az is, hogy 
mindegyik tanár más könyvből, és teljesen más, általában saját elképzelés szerinti tanterv alapján tanított. 
2001-re sikerült egyértelműen megfogalmazni a kerettantervben, hogy az informatikatanároknak milyen 
tananyagokat kell feldolgozniuk a tanulókkal (KOVÁCS–ROZGONYI-bORUS 2001).

A kezdetekben kialakult „programozás oktatása” és a kilencvenes évekbeli „felhasználói programok 
használatának elsajátítása” megközelítések szélsőségesek kicsit, az igazsága valahol a kettő között van. 
Körülbelül 10–10 év kellett mindkét megközelítés leküzdésére, átformálására. A felhasználói programok 
propagálói, azt az elvet vallották, „minek tanítsunk programozást, úgysem lesz mindenkiből programo-
zó?”  A matematikához hasonlóan az informatikának is képességfejlesztő szerepe van, ezért a programo-
zás oktatása fejleszti, csiszolja a logikus gondolkodást. Másrészt az a nézet is helytálló, hogy a tanulóknak 
érdemes jól elsajátítaniuk az alapokat (a felhasználói programok kezelését), mivel sok esetben a későbbi 
munkavégzés során ezek a képességek feltétlenül szükségesek (szövegszerkesztés, táblázatkezelés stb.). 
Természetesen nem lesz mindenkiből programozó, de a későbbiek során, az elsajátított gondolkodásme-
netnek köszönhetően, sokkal jobb lesz a tanulók problémamegoldó-képessége (SZLÁVI–ZSAKÓ 2003).  

A helyzet világszerte hasonló volt (így Szerbiában is), mivel pár év eltéréssel, körülbelül ugyanakkor 
terjedtek el a személyi számítógépek mindenhol. A szegényebb országokban az anyagi helyzet miatt több 
iskola is valamennyivel később jutott számítógépekhez, továbbá jóval kevesebb lakos engedhette meg 
magának, hogy otthon is legyen számítógépe.

A tehetségek felfedezése
Mielőtt még a tehetséges diákokkal külön foglalkoznánk, föl kell őket fedezni, észre kell venni, hogy 

kik azok, akik jobban teljesítenek. Fölvetődik a kérdés, hogy mikor lehet észrevenni, hogy valaki tehetsé-
ges informatikából. Nehéz megállapítani, mivel a mostani szerbiai oktatási rendszerben csak a középiskola 
első osztályában találkozik a tanuló informatikával, jó esetben általános iskola felső tagozatán fakultatív 
tantárgyként. 

Szerencsére az informatika, főként a programozás hasonló gondolkodásmódot követel meg, mint a 
matematika. Általában, aki jól teljesít matematikából, az informatikából is megállja a helyét. Az általános 
iskola alsó tagozataiban inkább csak az tűnhet föl a tanítónak, hogy egyes kisdiákok gyorsabban számol-
nak, mint a többiek, azonban később, amikor különböző szöveges, logikai feladatokat kell megoldani, 
észre lehet venni a különbséget a diákok között, nem csak a gyorsaságban, hanem a gondolkodásmenet, 
a problémamegoldó-képesség terén is. Napjainkban a gyerekek általában már akkor megismerkednek 
a számítógéppel, vagy a kis számítógépnek tekinthető érintőképernyős telefonnal, amikor még beszélni 
sem tudnak. Ez azzal az előnnyel járhat, hogy, öntudatlanul vagy tudatosan, de igen korán elsajátítanak 
bizonyos műveleteket, és nagy valószínűséggel előbb kinövik a számítógépes játékokat, és kíváncsiságukat 
hasznosabb területen kamatoztathatják. 

Ha a tanuló rendelkezik bizonyos előtudással a számítógép használata terén, az mindenféleképp a 
javára válik későbbi tanulmányai során. Ez megtévesztő is lehet, mivel az ötödikes diákok között kitűn-
hetnek azok, akik jól tudják kezelni a számítógépet, viszont a gondolkodásmódjuk nem kiemelkedően jó. 
Viszont vannak későn érő típusok is, vagy olyanok, akik még nem, vagy csak keveset használták számító-
gépet az iskolai számítógép-használat előtt. ők azok, akik eleinte gyengébben teljesítenek, ám elég gyor-
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san utolérik társaikat, majd sok esetben meg is előzik azokat. Tehát, akik fakultatív tantárgyként tanulják 
az informatikát az általános iskola felső tagozatában, azok között már 1–2 év elteltével látszani fognak a 
különbségek informatikai képességeik terén. 

Akkor vehető biztosabbra, hogy egy tanuló tényleg tehetséges ezen a téren, ha már nem a felhaszná-
lói programok lehetőségeivel ismerkednek, hanem valamilyen programozási nyelvben dolgoznak, vagy 
legalább táblázatkezelő programban használnak függvényeket. 

A klasszikus gimnáziumi tanterv Szerbiában főleg a felhasználói programok használatára (szövegszer-
kesztő, táblázatkezelő, multimédiás programok, matematikai programok) fekteti a hangsúlyt. Az általános 
gimnáziumokban csak a harmadik évben ismerkednek meg a tanulók az algoritmusokkal és a progra-
mozás alapjaival. A helyzet Magyarországon is hasonló. A műszaki beállítottságú szakközépiskolákban 
nagyobb óraszámban van informatikája a tanulóknak, ám ezzel ellentétben más beállítottságú szakisko-
lákban (például egészségügyi, kereskedelmi stb.) csak egy évig van informatikaoktatás. 

Informatika tehetségek gondozása az általános iskolában
Miután sikerült egy tehetséges informatikus tanulót felfedezni, nagyon fontos, hogy felkaroljuk, 

bővítsük tudását, és csiszoljuk gondolatmenetét. Minél korábban kezdődik ez a folyamat, annál nagyobb 
a valószínűsége, hogy a diákból jó szakember lesz. Az általános iskolában kicsi a valószínűsége, hogy 
megmutatkozik a tehetséges informatikus, s, ha meg is mutatkozik, nem biztos, hogy megfelelő támoga-
tást, tudást kap. 

Vannak olyan esetek, amikor a diák nem tanárától kapja a kellő támogatást, hanem megfelelő szaktu-
dással rendelkező szüleitől, ismerőseitől. Kevés az olyan tanuló, aki önmagát tudja fejleszteni, mindenféle 
tanári vagy szülői segítség nélkül, ám akadnak gyerekek, akik már képesek erre ebben a korban. A tehet-
ség kibontakozásában az önállóság is nagy szerepet játszik, mivel az egyetemi tanulmányok során már 
jobban magára van utalva a hallgató, mivel túl sok diák jut egy oktatóra, továbbá az egyetemi rendszer 
nem a tehetséggondozásra összpontosít. 

Szerbiában az általános és a középiskolai oktatás is nagyobb hangsúlyt fektet a tanulásban akadályo-
zottak felzárkóztatására, mint a tehetséges tanulók tudásának kibontakoztatására. Mivel a tanórai keretek 
között nem valósítható meg a tehetséges tanulókkal való külön foglalkozás, vagy csak nagyon korlátozott 
formában, így az a szakcsoportokra, emelt szintű órákra tevődik át, ahol a tanár az órai foglalkozáson 
elhangzottakat ki tudja bővíteni, vagy egészen más informatikával kapcsolatos dolgokat tud tanítani a 
jobb tanulóknak. 

Informatikai tehetségek gondozása a középiskolában
Azokban a szakközépiskolákban, ahol az informatika nagyon háttérbe szorul (csak egy vagy két évig 

oktatják), csak igen ritkán merül föl az informatikai tehetségek gondozásának igénye. A szakközépiskolába 
járó diákok általában a szakuknak megfelelő tantárgyakban próbálnak előretörni, és az érdeklődésük is 
főként ezekre összpontosul. Gimnáziumban viszont már sok olyan diákkal találkozhatunk, akiket érdekel 
az informatika, és ezen a területen szeretnének továbbfejlődni, esetleg egyetemen is ezt szeretnék tanul-
ni. Műszaki szakközépiskolákban még több érdeklődő diákkal lehet találkozni, és a tanárok megfelelően 
tudnak velük foglalkozni tanórai foglalkozáson kívül is. A tanterv szerkezete támogató, mivel természe-
tesen több informatikaóra van előlátva, mint a gimnáziumokban. 

A tehetséggondozási módszerek közül a gazdagítást főként a szakcsoportok és az emelt szintű órák 
keretein belül lehet megvalósítani. Az iskolai tanórákon, korlátozott mértékben ugyan, de új, a tantervtől 
eltérő, érdekes témaköröket lehet bevezetni, amivel a tanulók szélesíteni tudják látókörüket. 
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A belgrádi Matematikai Gimnáziumban a matematikai-informatikai-természettudományi tehet-
séggondozó gimnáziumot orosz mintára hozták létre 1966-ban. 1969-ben két szakirány indult, általános 
matematikai és programozói. A szerbiai Oktatásügyi Minisztérium 1995-ös határozata alapján az iskola 
matematikai-természettudományi tehetséggondozó státuszt kapott. A 2004/05-ös tanévtől, kísérleti jelleg-
gel, már két hetedik osztályos tagozatot vontak be.

Az Első Kragujeváci Gimnáziumnak a matematikai-természettudományi és a társadalmi-nyelvi szak 
mellett kis létszámú matematikai tehetséggondozó tagozata is van, ahol az oktatás a belgrádi Matematikai 
Gimnázium programja szerint folyik.

A zentai bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium az első és egyetlen magyar tannyelvű 
természettudományi-matematikai szakirányultságú tehetséggondozó gimnázium Vajdaság területén, 
melyet 2003-ban alapítottak meg. A matematika tagozaton kiemelt óraszámmal szerepel a matematika, 
az informatika és a fizika. 

Milyen változásokra lenne szükség az általános- és középiskolai 
informatikaoktatásban?
Felsős korukban a tanulók már jóval többre képesek, mint amilyen szinten az informatikát tanulják 

a tanterv szerint a fakultáció keretein belül. Véleményünk szerint kötelezővé kellene tenni az informa-
tika oktatását az általános iskolák felső tagozatán, legalább a 7. és 8. osztályokban, heti 1 vagy inkább 2 
órában. Optimális eset az lenne, ha hetedikben egy informatikaórájuk, nyolcadikban pedig kettő lenne a 
diákoknak hetente, és ezeken az órákon az alapvetői informatikai ismereteket és a felhasználói programok 
használatát sajátítanák el a diákok. 

Az általános iskolás tanulók már így is túlterheltek a sok iskolai tanóra miatt, ezért ez a módosítás 
csak valamelyik másik tantárgy rovására történhetne. Ezzel a változtatással azt lehetne elérni, hogy a 
tanulók az általános iskolát úgy fejezhetnék be, hogy megtanulhatnák a szükséges alapokat a számítógé-
pekről, és elsajátíthatnák a fontosabb felhasználói programok kezelését. Ennek köszönhetően az általános 
gimnáziumok tanterve az összetettebb szövegszerkesztési, prezentációkészítési, táblázatkezelési problé-
mák megoldásával, honlapszerkesztéssel, adatbáziskezeléssel, valamint egy programozási nyelv részletes 
elsajátításával bővülhetne. 

Mivel a műszaki középiskoláknak nagyobb az órakeretük, a tanárok egy gazdagabb tananyagot tudnak 
átadni (további programozási nyelvek, összetettebb programok készítése, az objektumorientált progra-
mozás alapjai stb.). Azok a középiskolák, ahol az informatika nem játszik akkora szerepet a tananyagban 
(egészségügyi, nyelvi, kereskedelmi stb.), minimális óraszámban futhat az informatika, melynek keretein 
belül az adott terület alkalmazói programjainak kezelését sajátíthatnák el a diákok. Elegendő lenne tehát 
az alacsonyabb óraszám, mivel általános iskolában már megtanulták a szükséges alapokat informatiká-
ból, tudásukat viszont folyamatosan szinten tudnák tartani és fejleszteni házi dolgozatok, prezentációk, 
elemzések készítésével. 

Annak, hogy a felhasználói programokat már általános iskolában megtanulják használni a diákok, 
az a nagy előnye, hogy középiskolában az egyes tantárgyakból tudnak beszámolókat, házi dolgozatokat 
szerkeszteni, kis előadásokat prezentálni.

A magyarországi és a szerbiai felsőoktatási statisztikák szerint a műszaki szakra járó egyetemi hall-
gatók közül a jobbak inkább programozási, hálózati, rendszerfejlesztési stb. szakirányokra iratkoznak, és 
a gyengébben teljesítő hallgatók jelentkeznek tanári szakra (EDULINE 2015). 

A mérnökként végzett informatikusok közül nagyon ritka, hogy valaki a későbbiekben a tanári szakmát 
választja, mivel szinte minden végzett hallgató az iparban vagy különböző cégeknél programozó, tesztelő 
vagy rendszergazdaként helyezkedik el (DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETő RENDSZER 2013). A fentiekből 
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következően az iskolarendszer híján van a jól képzett informatikusnak. A nyugati országokban (belgium, 
Dánia, Anglia, Németország) az egy tanítási órára számított bérek 40 angol font környékén vagy afölött 
mozognak, sőt Luxemburgban elérik a 70 angol fontot is. Ezzel szemben a szegényebb országokban (Szlo-
vákia, Magyarország, Szerbia) ez az érték 10–20 angol font között mozog (DANIEL 2013). 

4. ábra. Jövedelmek alakulása az európai országokban (2013. évi adatok)

A gazdaságilag erősebb országok a tanári fizetések növelésével próbálják a tanügyben tartani a jó 
szakembereket, ám sajnos, a szegényebb országok a gyenge állami szféra miatt ezt nem tudják megtenni, 
és sok jó szakember a magasabb jövedelem érdekében a privát szférában helyezkedik el. 

Milyen változtatásokra lenne szükség a bolyai Tehetséggondozó Gimnázium 
és Kollégium tanmenetében?
Az aktuális tanmenet nagyon jó, és tanulóink rengeteg előnnyel indulnak az egyetemek természettu-

dományi szakaira. Ehhez hozzájárul a rengeteg szakcsoport, és a sok lelkes oktató is. 
A kiemelkedően teljesítő diákok számára hasznos lenne lehetőséget adni, hogy az adott tantárgyból 

egy átfogó „vizsgát” tegyenek. Ezzel teljesíteni tudnák az adott évi követelményeket, és a továbbiakban 
komolyabb versenymunkákkal tudnának foglalkozni, vagy olyan témákkal, amelyek nem szerepelnek 
ugyan a tananyagban, de idővel fontosak lehetnek későbbi tanulmányaik, esetleg majdani foglalkozásaik 
szempontjából is. 

Még egy ötlet merült föl informatikus körökben, nevezetesen, hogy a 11. és 12. évfolyamon (részben 
vagy teljesen) angolul kellene tanítani az informatikai tantárgyakat. A gördülékeny oktatás érdekében 
mind a tanároknak, mind a diákoknak megfelelő szinten kell beszélniük az angol nyelvet és jól ismerniük a 
szakkifejezéseket. A végzett informatika mérnökök esetében sem elég, hogy pusztán jó szakemberek legye-
nek, hiszen minden cégben követelmény, hogy az alkalmazottak beszéljenek angolul, esetleg németül is. 

A tanulók az utolsó két évfolyamon csak úgy tudnák hatékonyan követni a tananyagot angol nyelven, 
ha jól ismernék az illető nyelvet, ezért a 9. és 10. évfolyamon magasabb óraszámmal kellene szerepelnie 
az angol (szak)nyelvnek. Ez biztosan megterhelő lenne a diákok számára, de az áldozatos munka rövid 
időn belül meghozná a gyümölcsét.
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Összefoglaló
Munkánkban bemutattuk az informatikai tehetséggondozás módjait és lehetőségeit, felhívtuk a figyel-

met annak fontosságára. Érdemes nagy figyelmet szentelni az informatikában tehetséges tanulók korai 
felfedezésének, hiszen megfelelő oktatással továbbfejleszthetőek képességeik. 

Az informatika oktatása rövid múltra tekint vissza, melynek során rengeteg változtatás történt, s még 
rengeteg további változtatásra van szükség. Legfontosabbnak azt tartjuk, hogy az informatikát már általá-
nos iskolában magasabb óraszámmal oktassák, mivel itt tudjuk igazából felfedezni a tehetséges tanulókat. 
Azonban a jelenlegi álláspont szerint a szerbiai általános iskolában fakultatív tárgyként oktatják a számí-
tástechnika és informatika tantárgyat, középiskolában pedig csak az alapokkal ismerkednek meg a tanu-
lók. Tehát a középiskolát végzett fiatalok általában csak az alapokat kapják meg, mélyreható tudást ritkán 
szerezhetnek. Fontosnak tartjuk az idegen nyelvek (főként az angol) fokozottabb, elmélyültebb oktatását, 
ami nagy segítséget nyújthat a későbbiekben, a munkába állás és a munkavégzés során. 

A diákokkal meg kell szerettetni az informatikát, hogy örömmel dolgozzanak, szívesen foglalkozza-
nak a különböző problémák megoldásával, és ki tudják bontakoztatni tehetségüket. 
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TALENT MANAGEMENT IN IT TEACHING
Péter Esztelecki – Gábor Kőrösi

Nowadays talent management is getting more and more popular, the number of people 
working on this field is increasing. The teachers are trying to bring out the best from the 
talented students in different ways. Various methods have been used to recognize and educate 
talented children is pre-school age. 
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In today’s digital world there is a growing demand for well-trained IT experts in almost 
every country. Due to the explosive development of computer technology more and more 
universities started IT departments with higher capacity to satisfy the increasing market 
demands. The number of graduated IT specialists coming out of universities is growing and 
fortunately there is a need for this profession which is especially true for Western Europe-
an countries and for the United States where vacant IT workplaces are waiting to fill them. 
As a result there is a bigger interest in IT teaching and in IT talent management. Compu-
ter studies became part of high school education and there are also many educational 
programs specialized in technical subjects. In many countries students have possibilities in 
elementary school to get acquainted with the basics of information technology. This young 
and incredibly dynamic discipline needs talents, so it is important to recognize and educate 
the young talented students with special treatment. 

In our research we describe the talent models and the main methods of talent mana-
gement, we also analyze the development of teaching computer science in Serbia and 
Hungary, and we also introduce our ideas, which could make the education of information 
technology more effective.
Keywords: IT, talent management, elementary school, secondary school, Serbia, Hungary
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