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ELŐSZÓ
n

Az idén, a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács (VMAT) immár nyolcadik alkalommal szervezte
meg éves konferenciáját, a Vajdasági Magyar Tudóstalálkozót. A konferencia 2017. április 8-án került
megrendezésre a Magyar Tudományos Akadémia (MTA), a Hungarológiai Kutatóközpont és az Újvidéki
Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karának hathatós támogatásával.
Az idei rendezvényünkön, amelynek vezérgondolata „Tudományos távlatok” volt, 43 előadást hallhattunk a legkülönbözőbb tudományterületekről és témákból. Valamennyi előadás kivonata megtekinthető
a konferencia rezümé kötetében. Az előadóknak lehetőségük volt, hogy teljes terjedelmű dolgozatban
mutassák be kutatási eredményeiket. E multidiszciplináris jellegű konferenciakötet azt a 11 dolgozatot
tartalmazza, amelyeket a szerzők a megadott határidőn belül eljutattak szerkesztőségünkbe.
A társadalomtudományok területéről 4 dolgozatot tartalmaz a kötet. Bálint Krisztián és Kapás Mónika
kutatásának elsődleges célja az volt, hogy felmérje az általános iskolás tanulók virtuális valóságalapú oktatáshoz való viszonyát, azaz meghatározni a diákok nyitottságát egy ilyen oktatási technológia bevezetésére
az iskolában. Berze Gizella tanulmányában bemutatja Nagy Károly 1837-ben kiadott gyermekeknek szóló
matematika-tankönyvét. A szerző életútjának és szakmai álláspontjának megismerésén túl, Berze ügyesen
érzékelteti azokat a mozzanatokat, amelyekkel a kiadvány a matematikai alapismeretek gyermekközpontú
tanítását tűzi ki céljául. Magyar Attila tanulmánya a térformálás különböző aspektusait igyekszik bemutatni a Habsburgok által az Oszmán Birodalomtól a 17. század végén el/visszafoglalt dél-magyarországi
területeken, elsősorban térelméleti és igazgatástörténeti témákat érintve. Stojić Karanović Edit és munkatársa az interdiszciplináris és multidiszciplináris kutatások fontosságát hangsúlyozzák, bemutatva néhány
példaértékű kezdeményezést e téren a Duna-medence térségében.
A humán tudományok területéről 2 dolgozat szerepel a kötetben. Molnár Csikós László tanulmánya is
bizonyítja, hogy a nyelv élő szervezetként működik, hiszen a magyar nyelvben ma is jönnek létre szavak. A
szerző számos példával illusztrált dolgozatában, tanulmányozza a mai igeképzés jelenségét és jelentőségét
napjaink szóalkotásában. Samu-Koncsos Kingát A levegő dicsérete című dolgozatában a költői azonosulás
lehetetlensége és elméleti konzekvenciái foglalkoztatják Nemes Nagy Ágnes lírájában.
A természet- és műszaki tudományok területéről 5 teljes dolgozatot közlünk. Bagány Igor és Takács
Márta az oktatási rendszerek paramétereit vizsgálják lágy számítási módszerekkel, azzal a céllal, hogy
feltárják az oktatási rendszerekre ható tényezők kapcsolatrendszerét, modellezzék a működését és ennek
alapján kivizsgálják a különböző oktatási rendszerek hatékonyságát. Bálint Krisztián és munkatársai
ismertetik a kriptovalutát kezelő Bitcoin fogalmát és bemutatják kérdőíves kutatásukat, amelyet azzal a
céllal végeztek, hogy megállapítsák a magyarországi egyetemisták tájékozottságát e pénznemről. Borsos
Éva és munkatársai bemutatják a 2015-ben megkezdett átfogó antropológiai kutatásuk részeredményeit,
amelyek a vajdasági magyar ajkú gyerekek és fiatalok néhány kvalitatív és kvantitatív jellemzőire, a szem
színére, a köröm alakjára és a középső ujjperc szőrösségére, vonatkoznak. Huszák Árpád dolgozatában
bemutatja a 3D-videó új generációját, a Free Viewpoint Videót, melynek lényege, hogy a felhasználók interaktív módon változtathatják a megjelenített nézőpontot. Kutatásában tanulmányozza, hogyan befolyásolja
a szolgáltatás minőségét az, ha nemcsak szomszédos kamerákat választhatunk a nézőpont előállításhoz,
6
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hanem egymástól távolabb elhelyezkedőket is. Különösen hálásak vagyunk Pap László akadémikusnak,
aki dolgozatában áttekintést ad az űrtevékenység szerepéről a távközlési világhálózatban, az űrtávközlő
rendszerekkel kapcsolatos alapfogalmakról és működő rendszerekről, kiemelve az európai űrügynökség
speciális kezdeményezéseit.
Reméljük, hogy e rövid áttekintéssel sikerült felkeltenünk érdeklődését, és azt, hogy örömöt és hasznot talál e kötet tanulmányozásában.
Tisztelettel,
Dr. Kiss Ferenc, a konferenciakötet szerkesztője
Dr. Lendák Imre, a VMAT elnöke
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AZ IGEKÉPZÉS SZEREPE NAPJAINK
SZÓALKOTÁSÁBAN
n

Molnár Csikós László

Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék,
Újvidék
n

A szóalkotás az a jelensége a nyelvnek, amely meglevő elemekből új szó létrehozásában nyilvánul meg. Történhet a nyelv szerkezeti szabályainak megfelelő módon (képzéssel,
összetétellel stb.) vagy mesterséges úton (pl. szóelemek egybeolvasztásával), szóteremtéssel
és más nyelvek állományából való átvétellel. A magyar nyelvben ma is jönnek létre szavak,
megfigyelésükkel érzékelhetjük, hogy a nyelv élő szervezetként működik. A szemünk előtt
folyó szóalkotásra való hivatkozás a nyelvtantanításban is hasznos lehet, ugyanis ezáltal a
diákok sokkal közelebbinek érezhetik magukhoz a szóalkotásmódokat, mintha régen lejátszódott folyamatokra hivatkozunk. Az igeképzés napjainkban is fontos szóalkotásmódnak
számít. A mai igeképzés különféle alapszavakon történhet: meglevő magyar főnév (pl. nagymamázik), meglevő magyar melléknév (pl. arcoskodik), meglevő magyar ige (pl. látszódik), ismert idegen eredetű szó (pl. stúdiózik), magyar neologizmus (pl. feszkózik), idegen
neologizmus (pl. parázik) stb. Olykor nemcsak igeképzőt tesznek a beszélők az alapszóhoz,
hanem igekötőt is, vagyis a képzés összetétellel párosul (pl. be + szerény + kedik). Az újonnan létrejött igék leginkább a bizalmas szóhasználatban (a szlengben) fordulnak elő (pl.
fogyózik, kukázik, kekeckedik stb.), azonban olyan is akad köztük, amely választékosnak
számít, és várhatóan köznyelvivé válik (pl. bankol).
Kulcsszavak: szóalkotás, igeképzés, neologizmus, szleng, köznyelv
n

A nyelv szóállományának gyarapítása különféle módokon történhet. Szóalkotással meglevő elemekből
új szót hoznak létre a beszélők. Ez általában a nyelv szerkezeti szabályainak megfelelően történik (képzéssel,
összetétellel stb.), olykor azonban mesterséges úton kerül rá sor (pl. szóelemek egybeolvasztásával). Szóteremtéssel olyan szavak keletkeznek, amelyek nem vezethetők vissza meglévő elemekre. További gyarapítási lehetőségként kínálkozik még a más nyelvek állományából való átvétel (Kiefer, 2006; Zsemlyei, 2002).
A nyelvben ma is jönnek létre szavak, ez azt mutatja, hogy élő szervezetként működik a nyelv. A
szóalkotás a szemünk előtt folyik. Érdemes megfigyelnünk, hogyan történik a szóalkotás, a rá való hivatkozás hasznos lehet a nyelvtantanításban. Azt lehet vele igazolnunk, hogy a szóképzés, a szóösszetétel stb.
nemcsak diakrón jelenség, hanem szinkrón is. Ha a nyelvtani magyarázatokhoz élő nyelvi példákat fűzünk,
a tanulók közelebb érezhetik magukat a jelenséghez, nem feszélyezik magukat, hogy irodalmi példákat
utánozzanak, könnyebben tudatosodik bennük, hogy a szabály az ő nyelvhasználatukra is kiterjed.
Huzamosabb ideje foglalkozom a magyar nyelvben létrejövő neologizmusokkal. Megfigyeléseimet
1994 óta folyamatosan teszem közzé a Magyar Szó napilap Kilátó című kulturális mellékletében, a Szófigyelő rovatban. Ezekből a cikkekből 2008-ban Divatszavak címmel válogatás jelent meg a Tinta Könyvkiadó gondozásában. Különös figyelemmel kísérem azt, hogy milyen szerepe van a szavak létrejöttében az
analógiának, a hasonló felépítésű képződményekhez való alkalmazkodásnak. Gyakran ez szolgál magya10
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rázatul arra, hogy miért éppen ebben vagy abban az alakban öltenek testet bizonyos szavak (Csanyiga,
2003; Molnár Csikós, 2008).
Vizsgálódásaim szerint napjaink szóalkotásában az igeképzés lehetséges alapszavai igen változatosak: meglevő magyar főnév (pl. ötlet > ötletel), meglevő magyar melléknév (pl. hatályos > hatályosul),
meglevő magyar ige (pl. fotóz > fotózkodik), ismert idegen eredetű szó (pl. sztriptíz > sztriptízel), magyar
neologizmus (pl. figyu > figyuz), idegen neologizmus (pl. para > parázik), határozószó (pl. alul > alulmúl),
indulatszó: (pl. tyű > tyűzik).
Olykor más igealkotási módok is előfordulnak, mint például igekötő beiktatása vagy felcserélése
(szerénykedik > beszerénykedik), alakváltozat létrehozása (versenyez > versenyzik), koholt képző használata (csevej > cseverész), szóelvonás (felületkezelés > felületkezel).
Használati körük szempontjából a napjaink szóalkotásában létrejövő igék zöme a bizalmas szóhasználatban, illetve a szlengben fordul elő (pl. nagymamázik, kukázik, kekeckedik stb.), több sajtónyelvi is
van köztük (pl. ellehetetlenít, túlliheg), némelyikük pedig a köznyelvbe is bekerül (pl. adatol).
Gyakori a főnévi szótőnek igeképzővel való ellátása: adat + -ol, -el, -öl > adatol; anya + -zik > anyázik;
burgying + -ol, -öl > burgyingol; fodrász + -ol, -el, -öl > fodrászol; gombóc + -ol, -öl > gombócol; ideg +
-el > idegel; izom + -zik > izmozik; kalap + -oz, -öz > kalapoz; kátyú + -z > kátyúz; kényszernyugdíj + -az,
-ez > kényszernyugdíjaz; kézműves + -kodik, -kedik, -ködik > kézműveskedik; kocka + -ul, -ül > kockul;
kuka + -zik > kukázik; nagymama + -zik > nagymamázik; néptánc + -ol, -öl > néptáncol; ökör + -kodik,
-kedik, -ködik > ökörködik; öröm + -kodik, -kedik, -ködik > örömködik; ötlet + -ol, -el, -öl > ötletel; szín
+ -lik > színlik; szobor + -int > szobrint; tömeg + -ol, -el, -öl > tömegel; vendéglátó + -z > vendéglátóz.
Ezek az igék általában olyan sajátos jelentést hordoznak, amelyet eddig nem fejeztek ki külön szóval
a beszélők. A nagymamázik ige például a ’kisgyerek a nagyanyjára van bízva, nála tartózkodik’ jelentésben szerepel: Akkor is dolgozhatunk, ha a kicsi alszik, vagy nagymamázik. Tegnap nem voltunk kint, mert
Blanka nagymamázott. Nagymamázott a nővérével együtt, és senki nem figyelte, hogy mit csinálnak. A
beszélők gyakran azt is közlik, mennyi ideig tart a nagymamázik igével jelölt cselekvés, leginkább időhatározóval: Hétvégén Bálint nagymamázott, míg mi itthon a lakást glancoltuk. Oviban most őszi szünet van.
Ennek örömére Olivér szombattól keddig nagymamázott vidéken.
Esetenként melléknévi szótőből is képeznek igét: arcos + -kodik, -kedik, -ködik > arcoskodik; el +
lehetetlen + -ít > ellehetetlenít; el + érdektelen + -odik, -edik, -ödik > elérdektelenedik; esetlen + -kodik,
-kedik, -ködik > esetlenkedik; hatályos + -ul, -ül > hatályosul; lehetetlen + -kodik, -kedik, -ködik >
lehetetlenkedik; meg + neves + -ít > megnevesít; télies + -ít > téliesít.
Az arcoskodik ige jelentése ’valódi lehetőségeit, képességeit eltúlozva henceg, alakoskodik’: Kicsit
arcoskodott az egyik kolléga, én meg rászóltam. De nem, ő arcoskodott, hogy tud egy gyorsabbat. Aztán
lassan megváltozott a srác, nem flegmázik, nem arcoskodik, tehetik akárhová a pályán, becsülettel dolgozik,
fut, hajt. Ennek az igének sok szinonimája van (henceg, dicsekszik, kérkedik, felvág, fennhéjázik, fitogtat, hivalkodik, hetvenkedik, nagyképűsködik, nagyzol stb.), úgyhogy nem fogalmi szükségből született.
Bizonyos esetekben határozós vagy tárgyas vonzata van az arcoskodik igének: Mind védekezésben, mind
támadásban arcoskodott. Kicsit arcoskodott az egyik kolléga, én meg rászóltam (Molnár Csikós, 2013; O.
Nagy és Ruzsiczky, 1983; Kiss, 1999).
Az is előfordul, hogy az igének a szótöve is ige: be + kattint + -tat > bekattintat; fotóz + -kodik, -kedik,
-ködik > fotózkodik; hallatsz(ik) + -ódik, -ődik > hallatszódik; ki + szivárog + -tat, -tet > kiszivárogtat;
látsz(ik) + -ódik, -ődik > látszódik; meg + fiákerez(ik) + -tat, -tet > megfiákereztet; pedz + -gat, -get >
pedzeget; tipor + -ódik, -ődik > tipródik; tököl + -ódik, -ődik > tökölődik.
A hagyományos látszik helyett élnek némelyek a látszódik igével: Semmi más változás nem látszódik az eredménylistán. Mint ahogy a képen látszódik, nem túl széles az úttest. A letöltött adatmennyiség a
11
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forgalom lekérdezésnél nem látszódik. Remélem, látszódik az aláírás. A látszódik gyakorisága már valamivel
meghaladja a látszik igéét a világhálón. Úgy tűnik, hogy a látszik igealak használata a kötöttebb és választékosabb szövegekre jellemző, a látszódik pedig inkább a kötetlenebb és kevésbé választékos szövegekben
jelenik meg (Molnár Csikós, 2009).
Hasonló párok korábban is kialakultak. Az érződik már többé-kevésbé átvette az érzik ige szerepét.
Azt jelenti, hogy ’szag, íz érzékkel felfogható, érezhető’, illetve, hogy ’egyéni tulajdonság, megtörtént dolog,
körülmény nyoma érezhető’. Velük szemben a törik és a törődik meglehetősen elkülönült egymástól, a törik
elsősorban azt jelenti, hogy a ’tárgy nyomás, ütés, ütődés következtében két vagy több részre esik, válik’,
míg a törődik főleg ’segítően foglalkozik vele, gondja van rá’ értelemben szerepel (Molnár Csikós, 2009).
A látszik tipikusan félig szenvedő értelmű ige. A mai nyelvérzék kezdi hiányolni belőle és a többi
félszenvedő igéből az -ód képzőt. Ezt a képzőt analógiásan olyan tövekre is rákényszerítjük, melyek eredetileg már tartalmaztak hasonló értelmű képzőt (az -sz-t), de ez elhomályosult, és így nem gátolja meg az
új képzési folyamatot. Megszületik a látszódik, hallatszódik stb. Ez történt régebben az érzik ’érezhető’,
és a képzik ’képként látható’ igével. Ma már inkább az érződik, illetve a képződik jelenik meg helyettük
(Nádasdy, 2002).
Viszonylag sok mai igének idegen eredetű alapszava van: sztriptíz + -ol, -el, -öl > sztriptízel; stúdió
+ -zik > stúdiózik; gokart + -ozik, -ezik, -özik > gokartozik; banda + -zik > bandázik; energia + -zál, -zél
> energizál; karnevál + -ozik, -ezik, -özik > karneválozik; biznisz + -ol, -el, -öl > bizniszel; zsúr + -ozik,
-ezik, -özik > zsúrozik; akció + zik > akciózik; bank + -ol, -el, -öl > bankol; precíz + -kodik, -kedik, -ködik
> precízkedik; fesztivál + -ozik, -ezik, -özik > fesztiválozik; sztár + -ol, -el, -öl > sztárol; főn + -oz, -ez, -öz
> főnöz; hiperaktív + -kodik, -kedik, -ködik > hiperaktívkodik; nosztalgia + -zik > nosztalgiázik.
A stúdiózik ige ötletes alkotás, azt jelenti, hogy ’énekes vagy együttes stúdióban hangfelvételt készít’:
Sokat stúdiózik, az új dalán dolgozik. Éppen ezen a héten, hétfőn és kedden stúdiózunk, és ezek a felvételek
már a lemezhez készülnek. Folyamatosan stúdiózunk, így egyfolytában készülnek az új dalok. Miközben az
együttes Londonban stúdiózott, addig a gitáros a kórházban lábadozott. A stúdió főnévből jött létre -z(ik)
képző segítségével. Ez az ige jól beleillik azok közé a már bejáródott igék közé, amelyeknek helyre utaló
főnév az alapszavuk: piac > piacozik; kocsma > kocsmázik; tanya > tanyázik; állomás > állomásozik; fürdő
> fürdőzik stb. (Molnár Csikós, 2015).
Számos esetben az új ige alapszava is neologizmus: be + mák + -ol, -el, -öl > bemákol; bigyó + -zik
> bigyózik; biokertész + -kodik, -kedik, -ködik > biokertészkedik; durci + -zik > durcizik; feszkó + -zik >
feszkózik; figyu + -z > figyuz; fogyó + -zik > fogyózik; genyó + -zik > genyózik; morci + -zik > morcizik;
szülinap + -ozik, -ezik, -özik > szülinapozik; testápoló + -z > testápolóz.
A feszkózik ige a ’feszültség’ jelentésű feszkó főnév származéka. Elsősorban a valamin vonzattal szerepelve viszi tovább alapszavának értelmét, és az izgul, idegeskedik igét helyettesíti: A barátaid nem gondolatolvasók, ne feszkózz azon, ha valami nem úgy alakul, ahogy te elképzelted. Ne feszkózz ezen, mert annál
rosszabb! Gyakran ’vitatkozik, veszekedik’ a jelentése: A telefon arra van, hogy telefonálhass szükség esetén,
nem pedig arra, hogy feszkózz vele. Néha iktelenné és tárgyassá válva ’izgat, idegesít’ az értelme: Mennyire
igazad van! Nem is feszkózzák a jónépet a képeikkel... (Molnár Csikós, 2016).
Az alapszóként megjelenő neologizmusok egy része idegen eredetű: aerobik + -ozik, -ezik, -özik >
aerobikozik; baranta + -zik > barantázik; filó + -zik > filózik; klikk + -ont, -ent, -önt > klikkent; kondi +
-zik > kondizik; lájk + -ol, -el, -öl > lájkol; lobbi + -zik > lobbizik; netrádió + -zik > netrádiózik; para +
-zik > parázik; rá + klikk + -ol, -el, -öl > ráklikkel; repp + -ol, -el, -öl > reppel; retró + -zik > retrózik; über
+ -ol, -el, -öl > überel; vatera + -z > vateráz.
A parázik ige a ’szorongás’ értelmű para főnévből jött létre, ez pedig a görög paranoia szónak a származéka. Többféle jelentésben is használja a bizalmas beszéd: 1) ’fél valamitől’ Mindenki parázik az érettségi
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miatt. A társkeresők egy része magától a tartós kapcsolattól, az elköteleződéstől parázik. 2) ’izgul, aggodalmaskodik’ Állandóan azon parázik, hogy mi lesz, ha lekerülök vidékre. Most parázik, hogy nem fogja majd
teljesíteni az elvárásokat. 3) ’tart valamitől’ A gyártó mindent visszatart, mert parázik a konkurenciától. A
parázik ige származékaként a beparázik inkább az összezavarodik rokon értelmű szava: Hősnőnk csak
kicsit parázik be (Molnár Csikós, 2007).
Olykor indulatszó az új ige alapszava: bozse + -kol, -kel, -köl > bozsékol; bubu + -kál, -kél > bubukál;
ejnye-bejnye + -zik > ejnye-bejnyézik; hablaty + -ol, -el, -öl > hablatyol; ök-mak + -og, -eg, -ög > ökögmakog; trutty + -og, -eg, -ög > truttyog; tyű + -zik > tyűzik. Ezeknek az alapszavaknak némelyike (pl.
bozse, ök-mak) nem is igazán használatos a magyar nyelvben, de elemzéssel kikövetkeztethető.
Az ejnye-bejnye indulatszó enyhe korholást, helytelenítést, rosszallást, csodálkozást, sajnálkozást fejez
ki, a belőle képzett ejnye-bejnyézik magára a korholásra, a helytelenítésre, a rosszallásra, a csodálkozásra, a sajnálkozásra utal: Az Európai Unió csak ejnye-bejnyézik Oroszországnak. Megvédhetjük magunkat
veszélyes betegségektől, de oltásügyben is azt érzem, állambácsi megint mutatóujját felemelve ejnye-bejnyézik.
Olykor a kicsit határozói értékű tárgy tompítja az igében kifejezett jelentést: A közvélemény kicsit ejnyebejnyézik, aztán napirendre tér az ügy felett, nem az első, és nem is az utolsó ilyen eset. Az ejnye-bejnyézik
ige általában alanyi ragozású, azonban tárgyas alakban is előfordul: A rend őrei fásultan ejnye-bejnyézik a
maradékot, aztán ők is továbbállnak (Molnár Csikós, 2014).
Esetenként igekötő beiktatása vagy felcserélése által jön létre új ige: szerénykedik > beszerénykedik; rimánkodik > felrimánkodik; merevedik > kimerevedik; elhasal > meghasal; félrevezet > megvezet;
megsokall > besokall; bele + trafál > beletrafál; ki + pártol > kipártol; oda + nyilatkozik > odanyilatkozik.
A beszerénykedik ige a ’szerényen, tartózkodó módon viselkedik, vagy ilyennek mutatja magát’
jelentésű szerénykedik származéka. Egyrészt azt jelenti, hogy ’szerénykedve, tartózkodóan bejut valahova’
(Beszerénykedett hozzám a napokban a szomszédban lakó. Megpattan halkan az ajtó, megviselt, kórónyira
száradt soványka asszonyka szerénykedik be, megáll az első asztalnál, beleforgat egy vaskosabb, ki tudja,
mikor nyomtatott könyvbe...), másrészt pedig azt, hogy ’óvatosan elér valamit’ (A vidámság fokozódott,
amikor a négy házaspár után egy, a gyermekeit egyedül nevelő harmincas nő, és egy idős nyugdíjas asszony
is beszerénykedett közéjük. Széles mosolyú kútkezelő hölgyemény nézte, ahogy a Peugeot mellé beszerénykedtük a buszt.) (Molnár Csikós, 2011).
Határozószó csak ritkán jelenik meg új ige kiegészítő elemeként: alul + múl > alulmúl; túl + liheg >
túlliheg.
Bizonyos esetekben úgy jön létre új szó, hogy már meglevőnek az alakváltozatát kezdik el használni a beszélők: értetlenkedik > értelmetlenkedik; füvez > füvezik; kornyadozik > gornyadozik; jópofázik
> jópofizik; lecsupaszodik > lecsupaszít; nyaklik > nyeklik; padlóz > padlózik; segédkezik > segítkezik;
sugall > sugallik; versenyez > versenyzik. Leginkább ragozásában tér el egymástól a két ige, gyakran iktelenből ikes lesz.
A segítkezik a hasonló hangzású, már bejáródott segédkezik ige utánzata. Azt jelenti, hogy ’részt
vesz a segítségnyújtásban’: A templom körül segítkezem. A mentésben és a károk elhárításában több tucat
tűzoltó segítkezik. Télen gyakrabban, míg nyáron általában havonta egy alkalommal segítkezik a különleges
orvoscsoport. A segédkezik ’segítséget nyújt’ értelemben használatos, a segédkezet nyújt jelentése ’segít,
segédkezik’. Régen a segédkéz főnév is előfordult a szóhasználatban, a jelentése ’tényleges segítség, segélyezés’ volt (Molnár Csikós, 2005).
Szórványosan koholt képző használatával és szóelvonással is találkozhatunk: cseveg + rész > cseverész, egyirányú + sít > egyirányúsít; felületkezelés > felületkezel; vákuumcsomagolás > vákuumcsomagol.
Az egyirányúsít értelme ’egyirányúvá tesz’: Egyirányúsították a ferihegyi gyorsforgalmi utat. Több
utcát is egyirányúsít hétfőtől az önkormányzat. Az igéknek abba a csoportjába sorolható, amelynek tagjai
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összetett melléknévből jöttek létre -sít képzővel. Ez a képző másodlagos az -ít képzőhöz képest, olyan
szavakból vonták el, amelyekben az -ít képző -s végű melléknévhez kapcsolódik (pl. szélesít, fényesít, erősít,
szagosít, biztosít). Már korábban is keletkezett -ú, -ű képzős melléknévből néhány koholt -sít képzős ige:
célszerűsít, egyenjogúsít, egyszerűsít, észszerűsít, kézbesít, kiskorúsít, központosít, nagykorúsít, tanúsít
stb. (Molnár Csikós, 2001).
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A LEVEGŐ DICSÉRETE

Nemes Nagy Ágnes költészetének „szinte látható” / „majdnem láthatatlan”
szöveghelyei
n

Samu-Koncsos Kinga

Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Irodalomtudományi Doktori Iskola, Pécs
n

A semmiből való felbukkanás, a keletkezés, az elválás pillanatának fürkészése, a derridai
értelemben vett horizonttalan várakozás a „szinte”, „majdnem”, „alig” módosítószóktól áthatott kései Nemes Nagy-versekben (Múzeumi séta, Falevél-szárak, Teraszos tájkép, Lement
a nap, Egy pályaudvar átalakítása, Hó) központi jelentőségűvé válik. Nemes Nagy Ágnes
Rilke-szótárában is szerepel a „majdnem” által fémjelzett szóbokor, amelyet korántsem a
bizonytalansággal, sokkal inkább a pontossággal jegyez el: „még ezen a kivételes helyen is a
második elégiában, az angyalok »A léleknek szinte halálos madarai« – mindenütt ez az odavissza hullámzás. Milyen mélyértelmű understatement, milyen remek költői fortély mindig
levenni, lecsalni egy kicsit az ábrázolatból, hogy a versszöveg el ne bízza magát – de annál
biztosabb, lidércesen pontos legyen.” Ez a pontosság szolgálatába állított pontatlanság (amely
A költői képben kifejtett tárgyias módszer „sokértelmű azonosság”-fogalmának Nemes Nagyféle öndekonstrukciójaként működik) egyfajta határátlépésként is felfogható, a jelentések
el(ő)tűnésének, a Julia Kristeva-i abjekt szakasz tárgy nélküli azonosságának első előtti vagy
utolsó utáni pillanataként, amely a köztesség-költészet tétjeként a posztapokaliptikus lét és
szubjektum megragadhatóságát jelöli ki.
A paradoxon modern, a konvencionális jelentéseket összezavaró, mögétekintő működésével összevetve az „alig”, a „szinte” későmodern (szinte-posztmodern) poétikája már
nem az összeegyeztethetetlenség jelentésképző feszültségéhez, hanem a különbség, azaz a
jelentés lehetőségének felmerüléséhez, a jelentés „zéró-síkjához” (Teraszos tájkép) kötődik,
ahhoz a csodához, melynek során a (lacani) valósból „önkényesen bár, de szükségszerűen”
(uo.) megszületik a jelölők rendje. A nárcisztikus üresség horizontnélkülisége, a zéró-sík
decentrált messiása az abjekt-szakaszba „visszaájított” szubjektum reménye.
Kulcsszavak: abjekt, tárgyias líra, tanúságtétel, szinte-poétika
n

Elöljáróban
Nemes Nagy Ágnes tanúságtevő, önfelszámoló-önreflexív, „sebesült”1 mégis-tárgyiasságát, amely
egyszerre hordozza a re-prezentáció krízisét és a jelentés feltételéül szolgáló elkülönböződés vágyát, Julia
Kristeva abjekt-fogalmával jegyezzük el, és az objektív líra hagyományára reflektálva „abjektív líra”-ként
határozzuk meg. A kristevai abjekt fogalmának egyik jelentése a különbségek játékterét (a lacani szimbolikust) megzavaró szent/iszonyatos nem-tárgy, amely az én és a másik, a jelölő és jelölt közti különb1

A Lengyel Balázs által gondozott Nemes Nagy Ágnes összegyűjtött versei (Nemes Nagy, 2003). A barna noteszból (1958–1960)
című, éppen a formatörő Szárazvillám hátterében megbúvó, kiadatlan verseket tartalmazó fejezetének mottóverse: „Naplót
írok. Mit is tegyek. / Tudom: egy rézgarast se ér, / Úgy írok verset, mint ahogy / nyílt sebből folyik a vér.”
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ség, azaz a szublimáció feltételéül szolgáló határ eltörlésével kizökkenti a szubjektumot, „visszaájítja”2
egy jelentést (szubjektumot) megelőző dimenzióba. (Éppen ez a dimenzió adja az abjekt másik értelmét:
az abjekt-szakasz a szubjektumfejlődés legkorábbi szakasza, nullpontja, az anya-gyermek duálunió –
abjekt – felbomlásának, a nárcizmust fenntartó üresség születésének pillanata, azé az ürességé, amely egy
még-nem-tárgy és egy még-nem-én között dereng föl.). A leggyakrabban említett, megvilágító abjektélmény a holttesttel való találkozás, amely saját jövőnkre emlékeztet minket. Nemes Nagy tárgyiassága
annyiban tér el az objektív lírától, hogy központi tárgya a társadalmi-mitikus (érték)rend krízisét okozó
traumatikus hiánytapasztalat (Auschwitz abjekt, hiszen a jog törékenységét mutatja meg)3, amely a tárgyias
technika szempontjából a tárgy hiányának tapasztalataként fogható fel, ugyanakkor a tárgyias módszer
eszköztárát – a tanúságtétel lehetetlen szükségszerűségének szolgálatában – megtartja. A klasszikus tárgyias
módszert korábban a fantáziafolyamatokat (identifikációt) (e)motiváló lacani vágy-tárgy, az újra-megtalálandó objet a kulcsfogalmával magyaráztuk; az objet illúziójának traumatikus lelepleződését követően
a szubjektum önmagával mint semmivel (az újra-megtalálandóval mint soha-el-nem-veszettel, kizárólag
hiányként létezővel) szembesül, következésképp csak azáltal hordozhatja a traumatikus eseményt, csak
azzal tehet róla tanúságot4, ha újra és újra elfelejti önmagát.

Köldök-szem
Nemes Nagy Ágnes líráját átfogóan jellemzi az a tendencia, amelyben az identitás hagyományos jelölői
(arc, szem/csillag, szív) előbb (Napforduló-kötet) szétroncsolódnak, megsebesülnek egy traumatikus közelségben, egy transzgresszív érintés különbségeket elsodró túlságában, majd később (az Egy pályaudvar átalakítása-kötetben) ezek a sebhelyek (köldök, forradás, odú) újra szemekként nyílnak fel. Ez a mögékerültség
mögöttesére nyíló, derridai értelemben horizont nélküli (Derrida, 2006), abjektív tekintet természetesen már
nem képes távolságot felvenni a tárgytól; maga is érintett, sebesült: a tárgy maga, a látvány része.5
A Teraszos tájkép köldök-szemének („A zéró-sík. / A negatív végtelenből megérkezünk / az origóhoz. Már nem előtt, hanem után az idő- / pont. Önkényesen bár, de szükségszerűen. A met- / szőpont:
egy szenvedés. Szél indul, a lét lélegzete, a / ráncoké, a síró köldöké, e rejtett, harmadik szemé, / amely
behúzódott sebhelyként bámulja rajtunk / kezdettől a véget. Pillantások, csapzott hajak az égen, / opalizáló szél-mozdulatok.”) jövőre emlékező, abjektív létmódját fejti ki a De nézni, melyben jól megfigyelhető,
hogyan váltja fel az identifikáció agresszivitását az érintés transzgresszivitása, s hogyan nyílik fel a semmi
látására a posztapokaliptikus, horizont nélküli tekintet.
A szem agresszív létmódjára – „kivésni vélük a kontúrt”, „hullámverés”6, „lassú tekintet”7 „kinyilazók
szilánkos fényjelekben”, „cédrusok érdes ága”, „forgó évszak karcai” – és sebesültségére – „tépett gömbök”,
„csapzott rostok halandósága hajával / körbe-szegetten”, „odvak hatalmas pillantásai”, „mint forradás néz”
2
3
4
5
6
7

Gyimesi Tímea kifejezése: „Félelmet kelt, »kiborító«, mert odavezeti, »odaájítja« a szubjektumot, ahol szubjektum még nincs,
illetve oda, ahol már nincs: a lehetetlenbe, »aközé«” (Gyimesi, 2007: 61).
Ennek belátásához lásd például Dino Felluga összefoglalóját Kristeva Powers of Horror című könyvéről és az abjekt fogalmáról (Felluga, n.d.).
Szándékosan nem használom az emlékezés fogalmát: az emlékezés az esemény űrjének szimbolikus feltöltését, strukturálását
jelentené, amely eltávolítással jár; a Nemes Nagy Ágnes-féle poétika azonban éppen az esemény közelségét: kimondhatatlanságát írja meg, tehát nem a kimondhatatlant mondja ki (mint az objektív líra), hanem a kimondhatatlanságot.
Ez a folyamat megegyezik a lacani „fantázián való áthaladás”-sal.
Kiemelés tőlem: S.-K. K.
A „lassú tekintet” Radnóti költészetében többször feltűnő jelzős szerkezet, az Újhold-kötet És kegyetlen című versén túl –
amelyben a Nemes Nagy-líra szubjektumának kontúrjait kivéső „éles tárgyak” poétikai előzménye, a „lassú tekintetű kés”
szerepel – még két helyen: a Babits Mihályt gyászoló Csak csont és bőr és fájdalomban, illetve a Hetedik eclogában.
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– egyaránt számos utalás található a versben; horizontnélküliségére pedig jellemző, hogy „a támadások
közti percben”, a halál szegélyezte „résnyi szünetben” nyílik fel.
Ez a tekintet nem vak; nem arról van szó, hogy semmit sem lát, hanem a semmit látja, önnön semmijét
(s ez a meghatározott semmi már inkább szinte-semmi/majdnem-valami); a nárcisztikus üresség születésének pillanatába visszaszédülve, stabil nézői pozíciója elvesztése után, megelőzve önmaga lehetőségét.
Az objektív líra át-tetsző tárgy-helyetteseinek lelepleződése után ez a tiszta áttetszés a sebesült szubjektum
legtöbbje, a semmi többlete, a lepel mögötti semmi mint lepel, a nárcisztikus vetítővászon tabula rasája,
„üres ég” (Az üres ég), „kifeszített ég, ránctalanul. / A földi légkör ritka némasága, / amint nem írja, sűrű
tábla, fogyhatatlan felhőbeszédeit, / egy-két vonal csak, jel-törmelékek, / megkísérelt értelmezések, / foszlány, képző, ígéret.” (Négy kocka), ez az én és másik, fent és lent, test és jelentés határvonalait vissza-előző,
a tükörnél korábbi puszta elkülönböződés, negativitás, „az ég s az ég között” (Között), egy új identitás
lehetősége felé mutató megtisztulás, egy átlátszó maszk reménye. Mindez a semmilátó tekintet látványa
– amely semmiből, ez a posztapokaliptikus szubjektum egyetlen tudása, bármi felbukkanhat; így mond
rá igent, így adja át magát a puszta várakozásnak. A Nemes Nagy-líra tehát közel sem költői identifikációnak, „feltámadásnak” ad hangot, sokkal inkább az identifikáció lehetőségének a vágyáról szól, a levegő
dicséretéről, az át-tetszésként fölfogott áttetszésről, de mint olyanról, amin nincs, ami áttetsszen. A lélegzés
végtelenül ismétlődő megtisztulási szertartásáról mint a jelölő-szubjektum utolsó utáni / első előtti életfunkciójáról, e bármiféle identitást megelőző és követő mozdulatról. A Lélegzet fohásza ezért a levegőhöz
szól („Ne hagyj el engem, levegő”), a megváltó ezüst nyárfa (vö. Széndioxid) nem identifikációs alap, hanem
a lezárulhatatlan („szüntelen”, „végtelen”) elkülönböződés („kettőnk arca közt”) dimenziójának biztosítója.
A Teraszos tájkép zéró-síkjának köldök-szeme az abjekt-szakasz „aközé ájított” szubjektumának jelölőjeként olvasható. A versbéli időutazás tájleírása elveszett fejfedők felsorakoztatásából áll, az identitást
jelző lehullott takarókéból, amit a zéró-síknak mint metszőpontnak („A met- / szőpont: egy szenvedés.”),
utólag észrevehető krízisnek trauma-szerű időtapasztalata indokol – ezt a tapasztalatot hordozza a szakasz
központi képe, a nagyszerű köldök-szem. A köldök egyszerre jelöli a valaha-volt anya-gyermek-ősegységet
és ennek elvesztését; egy sérülésként létrejövő határ, amely az identitást eredendően a hiánnyal jegyzi el.
A „behúzódott sebhely” olyan belső felület, Möbius-talány, amely az „önmaguk mögé lecsúszó helyettesítések” (Lement a nap) mozgási energiáját termeli, egy benti kültakaró, a belső és a külső közti különbségtétel eredendő akadálya; kihullási pont, ahol a szubjektum végtelenül, szédítően közel kerül saját valóságához (anyagához). A kései versekre jellemző intertextuális (ön)reflexió a „csapzott hajak” visszatérése
a De nézniben („csapzott rostok halandósága hajával / körbe-szegetten”). Az újszülöttnek és sebesültnek
egyaránt tulajdonítható csapzottság itt is egyértelműen a mulandóság, illetve egy – az identitás jelölőit (fej,
koponya, szem) végtelenítő – elemi katakretikusság (vákuum) jele: „tudod, nekem a fejem oly furcsa / oly
befejezhetetlen / a gömbformát nem is tudom én / miért szerettem / szemgolyót, koponyát, földgolyót,
efféle / határolt véghetetlent / de tépett gömbök ezek, kókuszdiók / csapzott rostok halandósága hajával /
körbe-szegetten”. A tanúskodó tárgyiasságnak, „abejktív lírának” a köldökkel, vagyis a jelentések összesűrűsödési és eltűnési pontjával eljegyzett törött lencséje már nem összegyűjti, sokkal inkább disszeminálja
a látványt, az egyetlen ábrázolat önmaga képtelensége marad – szemben a klasszikus, ereje teljében lévő
tárgyiasság szeme sarkából, rézsút megpillantható, „félig megszületett” objet a-jának felragyogásait rögzítő
aspektuslátással. Az önmagát folyamatosan semmiként író szubjektum tárgya sem identikus, nincs jellegzetes aspektusa: „nézni, tudod, mint egy formabontó asztalt / egyszerre látni lapját és profilját”, amely az
érintés végtelenített aspektusváltásban nem-látszik-hanem-érinthető („körültapogatni a tárgyat néhány
szememmel”), vagyis identifikálhatatlan.8
8

Az egész Egy pályaudvar átalakítása-kötetet áthatja, de A látványban különösen hangsúlyos a látvány fokozhatatlan kiélesedésének, túlexponáltságának („Mert élesek, mert élesek / a képek mind, mert élesek, / vakít ez a hangtalan zsúfolódás”) a }
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A „határolt végtelen” (újabb intertextuális köldök a verstesten) József Attila Babits-kritikájából (József,
1930) való9, s mintha (a sebesültség és a mulandóság hangsúlyozásával) a formalista műalkotás kritikáját adná a műalkotás eredendő temporalitása felől, annál is inkább, hogy – mint korábban megkíséreltük
kimutatni – a kései versek „monolitikus” szerkezete erőteljesen a műalkotás Helyére (az abjekt hiányára)
irányítják a figyelmet, amelyből az azt ideiglenesen elfoglaló, elfedő hétköznapi tárgy vonzerejét meríti.
Ez a helyettes egy voltaképpen nem létező mögöttes ígérete tehát („önmaguk mögé lecsúszó helyettesítések”)10, vagyis nem belső rendezettségénél, hanem kizárólag ideiglenesen elfoglalt pozíciójánál fogva szép
(„ezekkel már sietni kell”).11 A mögöttesekkel csábító tárgyias lepel („csuklyás tárgyak”, „fény-sapkában”
stb.) lehullása után az irodalom gesztusa már nem az abjekt megtisztítására (Kristeva, 2002), hanem a
megtisztítás megtisztítására irányul. Nemes Nagy mögé-került tekintete már egy tisztátalan üresség: füstfüggöny mögé akar hatolni, méghozzá „a támadások közti percben”, a rettenet után és előtt: a déja vu-szubjektum presque vu-jének idejében, újra és újra előtörő megtisztulási vágytól hajtva. A „résnyi szünet” a
„szüntelenül” történő testiségnek, érintésnek a pillanatnyi kihagyása, amikor a visszaájított szubjektum
számára megnyílik a nárcisztikus üresség reménye, ahonnan felmerülhet az új, egy olyan ürességé bár,
ami – a posztapokaliptikus szubjektum tudja – akár a legrosszabbnak is helyt adhat. A halandósággal való
körbeszegettség ehhez a függönyhöz csatol vissza az identitástól, a műalkotástól, a nézőtől és a tárgytól:
összefűzve a temporalitást és a megtisztítás megtisztítását, amely tehát az abjektív tekintet szükségszerűlehetetlen („bár nem segít, de nézni, nézni”) létmódja. A levegőnek mint a textus szemeinek (a szálak közti
rések, hurkok bekerített űrjének) előtérbe állítása, amely minden esetben megtisztulási vágyat hordoz12,
Nemes Nagy érett, illetve kései költészetének egyik leghangsúlyosabb gesztusa. „A levegő nagy ruhaujjai”-nak (Között) manifesztuma a tárgyias szerkezetek negatívjaként, a tárgyias szerkezetek hiányáért
való tanúságtételként, a tárgyiasság öndekonstrukciójaként határozza meg Nemes Nagy költői módszerét.
Nemes Nagy Ágnes kései lírájának gyakori önreflexív gesztusa – klasszikus szöveghelyeinek az ön-újramegtalálás lehetetlenségét ily módon is színre vivő rekontextualizálása, dekonstruálása, újrahasznosítása, illetve más intertextuális utalások mellett – a tárgyias működésmód tematizálása, ami jellemzően
aposztrofikus viszonyban mutatkozik. A De nézni közvetített, függő beszédében a vers beszélője egy távol
lévő hang médiuma („De nézni, nézni, mondta, mihelyt / enged a füstfüggöny”), másrészt aposztrofikus
(„nézni, tudod, mint egy formabontó asztalt”), vagyis a távol lévő hang vezeti a beszélő tekintetét; a közvetített a megszólító, és – feltételezhetően – a szubjektum, a vers beszélője a megszólított: önnön megszólítottságát közvetíti, önnön látvány voltát ábrázolja egy rögzíthetetlen, szóródó nézőpontból, amely már nem
tud távolságot tartani, maga is érintett, a látvány része: „körültapogatni a tárgyat néhány szememmel” stb.
Az aposztrofikus/közvetített alaphelyzetű De nézni tétje hangsúlyosan annak leírása, hogy hogyan néz egy
}

9
10
11
12

jelentéseket szétszóró, dadogásba torkolltató („Egy fában lakom. / Lombja évszaktalan, / az égig ér, a dadogásig, / és látom
zsúfolódni zárva-termő / gyümölcseit.”) határpillanata („egy szüntelenül égető jelenben, / ahol nincsenek térközök”). Az én/
másik határvonalat elsodró abjektív líra hiány-szubjektuma esetében az identifikáció agesszivitása – melynek során a néző a
tárgynak egy meghatározott aspektusával azonosul, kiszakítja a látványt a környezetéből – visszahat: a látvány erősödő élessége az identifikációt veszélyezteti („fényes kések: bútorok”, „fölránt”, „vakít”), nem szolgál az azonosulás alapjául, hanem
szenvedőből kiszolgáltatottá, a De nézniből ismert sebesült tekintet alanyává változtatja a nézőt. A két vers motivikája között
feltűnő összefüggéseket találunk, amelyek az Egy költőhöz hasonlatára is emlékeztetnek („Nekünk más nevek / jelzik: hol
hulltak a fejek, / s törtek szét mint érett diók”), azonban az identitás elemi katakretikusságát (lásd a De nézni kókuszdióját),
illetve megsokszorozódását (lásd A látvány zárva-termő gyümölcseit) ábrázoló csonthéjasok ellenállhatatlan erővel vonzzák
az értelmezésbe, dekonstruálják Babits klasszikusát, A lírikus epilógjának valamely rejtett szubjektív lényeget rejtő dió-metaforáját: „Vak dióként dióban zárva lenni / S törésre várni beh megundorodtam.”
Lement a nap.
Lement a nap.
Uo.
A több versben központi szerepet játszó, száradni kiakasztott tiszta ruhák képe különösen.
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sebhely, egy forradás: „Nézni, tudod // mint forradás néz”, a köldök-szem. A szöveg központozása lehetővé
teszi, hogy a függő beszéd idézettje, közvetítettje maga a forradás, a fa bekorhadt sebhelye legyen, vagyis
egybeessék a beszéd alanya és tárgya, hiszen az idézett beszéd a fán hangzik el („mondta a fán”), továbbá egy korábbi szöveghely („odvak hatalmas pillantásai”) már eljegyezte a látás aktusát az odvakkal. Ezt
az értelmezést támogathatja a „de” ellentétes kötőszó is, amennyiben valaminek ellenére kell nézni, „bár
nem segít”, ti. a sebesültség ellenére.
Amikor tehát a Nemes Nagy-líra önreflexivitásáról beszélünk, hangsúlyoznunk kell, hogy az „abjektív
tekintet” mint olyan nem foglalhat el metapozíciót – ennek megfelelően az önreflexív alakzatok is krízisbe
kerülnek természetesen, az önreflexivitás olyan tükör-stádiumi, sajátosan a klasszikus tárgyias struktúrákban kecsegtető illúzió, amit az abjektív líra egyszerre hordoz és gyászol.

A „szinte” és az „alig” poétikája
A Múzeumi séta levegőt és szövetet egymásba játszó képei is a „tán így a forditott?”, az abjekt-tapasztalat
szubjektumának végtelen megtisztulási vágyát őrzik: „a levegő alig-poros tisztasága” az „alig-koszos”
pamutgombolyagra rímel, mint ahogyan a kötésminta mozdulatsora („Egy sima, egy fordított.”) is visszatér a levegő-oszlopok ritmusában („egy sötét, egy világos”).
A semmiből való felbukkanás, a keletkezés, az elválás pillanatának fürkészése, a horizonttalan várakozás a „szinte”, „majdnem”, „alig” módosítószóktól áthatott kései versekben13 jól kitapintható. Nemes
Nagy Ágnes Rilke-szótárában is szerepel a „majdnem” által fémjelzett szóbokor, amelyet korántsem a
bizonytalansággal, sokkal inkább a pontossággal jegyez el: „még ezen a kivételes helyen is a második elégiában, az angyalok »A léleknek szinte halálos madarai« – mindenütt ez az oda-vissza hullámzás. Milyen
mélyértelmű understatement, milyen remek költői fortély mindig levenni, lecsalni egy kicsit az ábrázolatból, hogy a versszöveg el ne bízza magát – de annál biztosabb, lidércesen pontos legyen” (Nemes Nagy,
2004b: 399). Ez a pontosság szolgálatába állított pontatlanság – amely A költői képben (Nemes Nagy,
2004a) kifejtett tárgyias módszer „sokértelmű azonosság”-fogalmának Nemes Nagy-féle öndekonstrukciójaként működik – egyfajta határátlépésként is felfogható, a jelentések el(ő)tűnésnek, az abjekt szakasz
tárgy nélküli azonosságának első előtti vagy az utolsó utáni pillanataként, amely a köztesség-költészet
tétjeként a posztapokaliptikus lét és szubjektum megragadhatóságát jelöli ki. A Nemes Nagy-féle „szinte”,
„alig”, „majdnem”, „már-már” az áttetszésnek mint át-tetszésnek a neve: „(...) Itt lesz a... látod? / Fent, ahol
még üresek most a légköbméterek, fent, / fent a nem-levő. Még átlátszó, még elvitatható. / Túlságosan sok
szél fúj rajta át. De egy jó lencse már / rögzítené. A kellő fényerőnél. Hiszen oly keskeny / réteg zárja el,
oly keskeny réteg attól, hogy legyen. / Így már-már látni éleit fent, a biztos és a kétes közti / térben, így
már-már elbeszélhető, amint beúszik / a képbe e visszájára fordult csökkenés (homályos, / nagy hajótest),
lételőtti, beláthatatlan emeleteivel.” Az Egy pályaudvar átalakításának idézett szöveghelyén a „visszájára fordult csökkenés” a lebontottsághoz viszonyul, a jellegzetes víz-égbolt tükörszerkezet („légikikötő”)
terében az emlék jövőképpé válik (és fordítva), mint ahogy az átalakítási terület sebe („A seb környéke
érzékeny.”) körül folyó munka is ekképp jellemzett: „Durván-pontos mozdulatok a mészárlás s a gyógyí/ tás között.” Az abjektív líra sajátos időtapasztalatát (a déja vu-szubjektum presque-vujének billenékeny
pillanatát) és felületsértéseit ábrázoló végtelen aspektusváltó képek és az abjekt-szakasz elkülönböződését
remélő, tükröződő majdnem-szerkezet a megnyitást („Te ott voltál a megnyitáson?”) is a kezdettel mint
véggel jegyzi el: az átalakított pályaudvar ünnepélyes megnyitása, illetve a seb megnyitása egyaránt indokolt
13 Elsősorban a Múzeumi séta (a már idézetteken kívül: „valamire, ami majdnem hallható”), a Falevél-szárak („alig hallható”), a
Teraszos tájkép („egy majdnem-repülés”), a Lement a nap, az Egy pályaudvar átalakítása, a Hó és a kiadatlan Eső, hó szöveghelyeire gondolok.
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értelmezés. Hasonlóképpen a versben föltűnő másik „szinte”-szöveghelyhez, amely a halál utáni, feltámadás
előtti, köztes pillanathoz kötődik: „mint Jézus lábát (szinte) keresztről-le- / vétel után, a növények poros
rémületükben”. A címbéli „átalakítás” tehát a jelentések folyamatos metamorfózisára, stabilizálhatatlan
köztességére mutat, amely jelentések az őket rögzíteni képes „jó lencse” helyett egy sérült tekintet tükrén
képeznek megkülönböztethetetlen rétegeket.
A Lement a nap témája a majdnem-láthatatlan: „Lement a nap. De nem. Még látható. / Csak voltaképpen ment le, még az égbolt / tenyéröblében tartja ezt a másik, / megtévesztésig hasonló napot, / akár egy
homokóra felső / üvegcsészéjét, melyből már kipergett / a voltaképpeni.” Anélkül, hogy referencializálni
próbálnánk a „megtévesztésig hasonló másik napot”, a nap tükörképeként (imágójaként) vagy reprezentációjaként értelmezhetjük, olyan helyettesítésként, amely a távollévő illuzórikus megidézését nyújtja.
Ezt a helyettest „az égbolt tenyéröblében tartja”, azaz a Nemes Nagy egyik védjegyeként említhető, abjektszakaszbéli víz-égbolt-, tükör-érintés-struktúrához kötődik, „akár egy homokóra felső üvegcsészéje, melyből
már kipergett a voltaképpeni”, azaz hangsúlyosan valaminek a hiányaként, eltűnésként van jelen. Helyettes-léte, a mögöttes ígérete ezért időtermészetű (ezt nyomatékosítja a homokóra-kép, illetve a „tartja” ige
időbeliségre vonatkozó jelentése is), tünékeny, törékeny, „önmaguk mögé lebukó helyettesítés” a láthatóság és a láthatatlan mezsgyéjén félig-létező, hely nélküli helyfoglaló, a lacani objet a fogalmával ragadható
meg. Ezzel összhangban a versnek igen erőteljes nyelvfilozófiai vetülete is van, hiszen a másik napot később
„más beszéd”-ként definiálja, ahogyan a lámpahuzalok szél által keltett hangját is, ami a beszédprodukció
(a tüdőből kiáramló levegő megrezegteti a hangszálakat) materiális feltételére összpontosít, továbbá arra
a semmire, – határ, szegély értelemben is vett – szélre, ami a voltaképpenitől, a jelölttől elválasztó határvonalként, ürességként, a szublimáció feltételeként szavatolja a reprezentációt, a jelentéstulajdonítást.
A paradoxon modern, a konvencionális jelentéseket összezavaró, mögétekintő működésével összevetve az „alig”, a „szinte” későmodern (szinte-posztmodern) poétikája már nem az összeegyeztethetetlenség
jelentésképző feszültségéhez, hanem a különbség, azaz a jelentés lehetőségének felmerüléséhez, a jelentés
„zéró-síkjához” kötődik, ahhoz a csodához, melynek során a valósból „önkényesen bár, de szükségszerűen” (Teraszos tájkép) megszületik a jelölők rendje. A nárcisztikus üresség horizontnélkülisége, a zéró-sík
decentrált messiása az abjekt-szakaszba visszaájított szubjektum reménye.
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1

n

Az oktatási környezetek országról országra változó struktúrát mutatnak, de szereplőik szinte változatlanul ugyanazok: tanuló, család, pedagógusok, iskola, oktatási rendszer, minisztérium. A rendszerbeli kapcsolatokat is hasonló tényezők határozzák meg: az
általános gazdasági helyzet, az oktatási rendszer szervezettsége, az állam által folyósított
anyagi támogatás mértéke és mások. Mégis más-más a rendszerek hatékonysága. A kutatásunk célja feltárni az oktatási rendszerekre ható tényezők kapcsolatrendszerét, modellezni
a működését és ennek alapján kivizsgálni különböző oktatási rendszerek hatékonyságát.
Tekintettel arra, hogy e kutatásoknak elsősorban szociometriai alapjai vannak, egyre gyakrabban merül fel, hogy olyan modellek is szülessenek, amelyek a kvalitatív megjelenítést
ötvözik a korábbi, elsősorban kvantitatív megközelítéssel. Nagyon jó módszernek bizonyul
a fuzzy kognitív térképek alkalmazása, mert lehetőséget adnak a paraméterek és kapcsolataik kvalitatív leírására is. Ahhoz, hogy kognitív térképeket felállítsunk és kiértékeljünk,
az adathalmazok begyűjtése és feldolgozása szükséges. Első kísérleti csoportunk a szerbiai
közoktatásból való. A paraméterek, tényezők összefüggését ezután alapvető következtetési
szabályok felállításával kezdtük vizsgálni, mégpedig úgy, hogy Mamdani-féle következtetési rendszert alkalmaztunk, felhasználva a paraméterek statisztikai feldolgozását a tagsági függvények meghatározására. Az általános és középiskolai tanulók eredményességére
vonatkozó, számunkra elérhető adatok alapján állítottuk fel a kölcsönösségi táblázatokat,
vizsgáltuk az adatszerkezeteket statisztikai szempontból, majd fuzzy következtetési szabályokat állítottunk fel a kapcsolatrendszerek vizsgálatára és megszerkesztettünk statisztikai
összefüggések alapján egy statikus kognitív térképet, amit különböző szcenáriók alapján
vizsgáltunk. Ez a kognitív térkép lesz az alapja a későbbiekben a prediktív céllal felállítandó, tanuló fuzzy kognitív térképnek, amely segítségével vizsgálni tudjuk majd az oktatási
rendszerek paramétereinek összefüggéseit, kölcsönhatását, és ennek alapján össze tudjuk
hasonlítani a különböző oktatási rendszereket.
Kulcsszavak: oktatási rendszer, modellezés, kognitív térkép, fuzzy következtetési rendszerek
n

1. Eszköztár
1.1. Adathalmaz és statisztikai elemzés
Elsődleges célunk az volt, hogy felmérjük, milyen adathalmazokkal rendelkezünk, statisztikai vizsgálatoknak vetettük alá azokat, meghatároztuk az adatok skálázhatóságát, korrelációkat vizsgáltunk a
kognitív térkép felállításához.
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Az oromhegyesi Arany János Általános Iskola tanulóinak tanulmányi eredményeit hasonlítottuk össze
a szerbiai tanulók eredményeivel a 2014/2015-ös tanévre vonatkozóan több statisztikai módszer alkalmazásával. A fő szempont a tanulmányi eredmény és a záróvizsga, azaz a kisérettségi közötti összefüggés
volt. Az aktuális, 2015/2016-os tanév eredményei még nem voltak teljesek az adatgyűjtés kezdetekor, de
hamarosan rendelkezésünkre állnak, és a kognitív térkép megalkotása után már felhasználhatóak lesznek
a kognitív térképpel történő előrejelzés verifikálására.
A vizsgált iskolában, a 2014/2015-ös tanévben 57 végzős tanuló (29 fiú és 28 lány) írta meg a kisérettségi
három tesztjét: anyanyelvből, matematikából és általános alapismeretekből (biológia, földrajz, történelem,
fizika és kémia alapismeretekből). Mindhárom teszt 20 kérdést tartalmazott. A helyes válasz 1 pontot, a
helytelen válasz 0 pontot értek, de bizonyos esetekben 0,5 pont is lehetett. Az elért pontokat a végén elfelezve összesen legfeljebb 30 pont volt elérhető a záróvizsgán a középiskolai bejutáshoz.
A 6., a 7. és a 8. osztály tanulmányi átlag beszámításával a tanuló legfeljebb 70 pontot érhet el, a
kisérettségi vizsgán pedig az említett 30 pontot, ami összesen legfeljebb 100 pont lehet. Az összesített pontszám a középiskolai beiratkozáshoz szolgál alapot, hiszen ez alapján rangsorolják a tanulókat (Ministarstvo
prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, 2015).
A záróvizsgának több funkciója van:
1. hitelesítési funkció (a diákok bizonyítványt kaptak, hogy sikeresen befejezték az általános iskolát),
2. szelektív funkció (az elért eredmény befolyásolja a továbbtanulást),
3. önértékelés funkció (a záróvizsga a kimutatója, hogy a három szabvány szint közül melyiket érte
el a tanuló).
Szerbiában, 2015 júniusában 68 419 tanuló záróvizsgázott, ebből 65 229 szerb nyelven, a többi tanuló
(3190) pedig kisebbségi nyelven (magyarul 1680, albánul 818, szlovákul 374, románul 130, bolgárul 80,
ruszinul 74 és horvátul 34 tanuló). Az eredmények elérhetők a Szerbiai Oktatási Minisztérium honlapján
(Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, 2015).
A felmérés eredményei segíthetik az iskola vezetőségének és a pedagógiai szakszolgálatnak a tervezést az elkövetkező tanévekben. Segíthet a következő generációk eredményeinek becslésében is. A tanulók
eredményességét úgy skálázták, hogy az átlag 500 egységnyi (A = 500), a szórás pedig 100 egységnyi (D
= 100) legyen. Ez azt jelenti, hogyha a tanuló eredménye 500, akkor elérte a nemzeti átlagot. Az eredményeket külön elemezték mindhárom tesztre, iskolai szinten, községi szinten, körzeti szinten, tanfelügyeleti
körzeti szinten és országos szinten.
Az egyszerű statisztikai vizsgálatok megmutatták számunkra, hogy:
• mely adattípus milyen skálán mozog, és ennek alapján megalkothatóak voltak a kapcsolódó
kvalitatív meghatározásokhoz kapcsolódó fuzzy tagsági függvények (például az eredmény lehet
jó, közepes stb.) – a fuzzy következtetési sémák kialakításához van rá szükség (Kóczy és Tikk,
2000),
• mely adatok között ismerhető fel kölcsönhatás (korrelációs vizsgálatokkal) – a kognitív térkép
kialakításához van rá szükség (Takács, 2014).
Az országos szintű eredmények szerint, a 2014/2015-ös tanévben összesen 68 419 tanuló fejezte be
az általános iskolát, amiből 3190 tanuló a kisebbséghez tartozik. Az anyanyelvi teszten átlagosan 12,5
pontot, a matematika teszten 9,95 pontot, a kombinált teszten pedig 13,39 pontot értek el a lehetséges 20
pontból. A kombinált teszt bizonyult a legkönnyebbnek, mert a tanulók alsó 20%-a, akik a legkevesebb
pontot érték el, még ők is a feladatok felét meg tudták oldani.
Körzeteken belül nincs nagy eltérés, viszont a körzetek között már elég nagy az eltérés. A körzetek
több mint fele az országos átlag alatt vannak mindhárom tesztet tekintve, míg a körzetek harmada eléri
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az országos átlagot. További érdekesség, hogy nincs nagy különbség a fejlettebb, és a nem annyira fejlett
körzetek között. A korábbi évekhez hasonlóan a lányok idén is jobban teljesítettek, mint az országos szinten, mint a községi szinten, a teszttől függetlenül.
A kisebbségi csoportokból származó tanulóknál szintén a matematika bizonyult a legnehezebbnek,
majd az anyanyelv és végül a kombinált teszt. Észrevehető egy kis eltérés a különböző nyelven írt anyanyelvi teszteknél. Ez egyrészt várható, mert e tesztek összeállító csapata minden esetben más, ezzel szemben
a matematika és a kombinált tesztek országszerte egységesek.
Az bizonyos, hogy a szabványkritériumok ellenére a tanárok eltérően osztályoznak, és, hogy a záróvizsga 3 tesztje is tartalmaz hiányosságokat. Ezért fontos, hogy a középiskolába való beiratkozásnál mind
a kettő tényező feltételként szerepeljen.

1.2. Egyszerű fuzzy következtetési rendszer
Az előző fejezetben leírt paraméterek mellé további paramétereket állítottunk az eredményességet
jellemző következtetési szabályokhoz, hiszen a tanulók eredményessége több olyan tényezőtől is függ,
amelyek nem számszerű adatok, inkább kvalitatív meghatározások. A fuzzy szabályrendszer a tanuló teljesítményét hivatott kikövetkeztetni, a pedagógia szakemberek által is elismert négy legfontosabb szempont
(csoport) függvényében. Ez a négy input a következő:
• a szülők jellemzői,
• az otthoni körülmények jellemzői,
• a saját generáció vagyis kortárs csoportok hatása,
• a tanítói attitűd és szakképzettség.
Azokat a paramétereket választottuk első körben, amelyek társadalmi vagy humán jellegűek, de
skálázhatóak, ugyanis objektív paraméterértékeik vannak.
A megjelenő tényezők tapasztalt hatását a kimenő tényezőkre Mamdani típusú fuzzy következtetési
rendszerbe építettük be, a Matlab Fuzzy Toolbox eszköz felhasználásával.

1. ábra. A Matlab Fuzzy Toolboxban felépített Mamdani típusú szabályrendszer megjelenítése
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2. ábra. A szülők keresetének univerzumát lefedő tagsági függvények (első bemeneti paraméter)

1.3. A szabályrendszerbe épített tapasztalati szabályokról
A bemenő adatokat először csak globális paraméterekkel adjuk meg, de ezek a későbbiekben finomíthatóak, részletezhetőek, hiszen értékeiket további paraméterhalmazok adhatják meg, és a számításukat
egy hierarchikus következtetési rendszerbe építve tervezzük továbbfejleszteni (Takács, 2010).
Első lépésként a szülők hatását például csak anyagi helyzetükkel mértük, amit a személyi jövedelmükkel számszerű skálán adtunk meg (fontos lenne reális adatokkal dolgozni, nem pedig az általuk hivatalosan közölt adatokkal). A szülők jellemzői között a későbbiekben bemenő paraméterként megjelentek/
megjenhetnek még: az iskolai végzettség szintje, a munkaviszony megléte stb.
Az otthoni körülményeket összesítve egy tízes skálán ábrázoltuk. Ez a bemenet is finomítható a későbbiekben, kvalitatív meghatározásokkal skálázható adatokkal, például:
• lakóhely nagysága és a lakók számának aránya,
• van-e külön szobája a tanulónak vagy hely, ahol nyugodt körülmények között tanulhat,
• megfigyelhető-e az alapvető iskolai felszerelés hiánya és még sok más.
A kortárs csoport hatása is nagyon fontos szempont. Amennyiben olyan tárgyi dolgok hiányoznak
egy szociális hátrányú diáknál, amelyek pótolhatóak, akkor egy befogadó osztály összefogásával beszerezhető minden szükséges taneszköz, az ügyesebb diákok tarthatnak korrepetálást, és nagy mértékben
segíthetnek a nehézségeken. Viszont, hatalmas hátrány is lehet a közösség, ha például nem fogadja be a
hátrányos helyzetű tanulót. Ezzel még nehezebbé válhat a tanulás folyamata. Ezen paraméterek mérésének megvannak a szakmai alapjai, ezeket most egyelőre nem vettük figyelembe, intuitív módon állítottuk
fel a skálát és a tagsági függvényeket.
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A tanító/tanár paraméter is kulcsfontosságú lehet (tapasztalataink szerint különösen, ha a gyermek
árva, vagy csonka családban él). A pedagógus szakképzettsége, az odaadása, a gyerek helyzetének megértése és elfogadása mind kritikus szempont. Szerbiában a tanítókat négy kompetencia alapján minősítik:
• Oktatási terület, tantárgy és tanítási módszer;
• Tanítás és tanulás;
• A tanuló személyiségfejlesztése;
• Együttműködés és kommunikáció (Oktatást és Nevelést Fejlesztő Intézet).

3. ábra. A saját generáció és a tanító attitűdje függvényében a teljesítmény függvénye,
Mamdani következtetéssel, Matlab Fuzzy Toolbox környezetben

Ezeket most ugyancsak intuitív módon, egyelőre egy bemeneti paraméterbe foglaltuk össze és skáláztuk. A későbbiekben, a bővített rendszerben ezen részparaméterek egyértelműen behatárolhatóak (kvalitatív vagy kvantitatív mutatókkal).
Fontos kihangsúlyozni, hogy az oktatási körülmények tekintetében nagyon sokszor minőségi, vagyis kvalitatív meghatározások hangzanak el, nem számbeli adatokkal, hanem szavakkal kifejezve, ezért a
fuzzy megközelítés megfelelőnek bizonyult.
Érdekes megállapításra jutottunk: a paramétereket tekintve a felmérés hasonlít a tehetséggondozási
tényezők modelljében tapasztaltakhoz, például a Czeizel Endre-féle tehetségmodellhez (Czeizel, 1997).
Ez a paramétercsoport tehát kapcsolatot képezhet majdan a kognitív térkép egy tehetséggondozással
foglalkozó alrendszeréhez.
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4. ábra. A Czeizel Endre-féle tehetségmodell

1.4. A kognitív térkép kialakítása
A fuzzy kognitív térkép lényegében egy modellezési módszer, csúcsokkal és súlyozott élekkel (Cole
and Persichitte, 2000). A térkép csúcsai a rendszer tényezőit ábrázolják, az élek pedig a tényezők egymásra gyakorolt hatását ábrázolják (Papageorgiou, 2014). A kognitív térkép fogalmát először Robert Axelrod
említi (Axelrod, 1976), amelyet Bart Andrew Kosko továbbfejlesztett fuzzy élsúlyokkal (Kosko, 1986).
A fuzzy kognitív térkép tehát irányított páros gráf, csúcsokkal és súlyozott élekkel. A gráf csúcspontjai a rendszer egyes tényezőit (concepts, jelölésük ci, ahol i = 1,2,…n, ha a csúcsok, tényezők száma n)
szimbolizálják, az élek pedig az egyes tényezők egymásra gyakorolt hatását jelölik. Az élek és élsúlyok
mindig konkrét tényező-párokra vonatkoznak (wij az i-dik csomópontból a j-dik csomópontba mutató
él súlya). Az élsúlyok előjele is fontos. Pozitív élsúly (wij > 0) arra enged következtetni, hogy a kiinduló
tényező növekedésével a cél tényező értéke is növekszik, vagy éppen fordítva: a kiinduló tényező csökkenésével a cél tényező értéke is csökkenni fog. Előfordulhat persze negatív súlyú él is (wij < 0), ami azt
mutatja, hogy a forrás tényező növekedésekor a cél tényező értéke csökken, vagy a forrás csökkenésével a
cél tényező értéke növekedni fog. Harmadik eset, amikor az él értéke nulla (wij = 0), ilyenkor a két tényező között nincs összefüggés.
Fuzzy kognitív térképről lévén az egyes tényezők kizárólag fuzzy, vagyis [0, 1] értékeket vehetnek fel,
az egyes élsúlyok pedig hasonlóképpen csak [-1, 1] tartománybeli értékek lehetnek. Fontos megjegyezni,
hogy a tényezők közötti összefüggést kifejező élsúly nem feltétlenül azonos mindkét irányban, abszolút
értékben sem (wij÷ ≠wji÷) (Lantos, 2014).
Számos szoftver áll rendelkezésünkre a feladatok modellezésére. A megvalósításokat általában különböző szcenáriók (beállítások) mellett vizsgálhatjuk.
A vizsgált témakörben, egyelőre, kézileg vezérelt élsúlyokkal felépített rendszert alakítottunk ki.
Ugyanakkor a begyűjtött adatokból a rendszert tanítani lehet, hiszen az élsúlyok az adathalmazokból
kinyert kapcsolati értékek alapján taníthatóak, és transzfer függvények alkalmazásával a csomópontok
értékei újraszámíthatóak, megsúlyozva a tanított élsúlyokkal a bemenő csomópontok értékeit. A tanítható
kognitív térkép esetében terveink szerint különböző operátor típusokkal számítunk súlyozott értékeket,
és felhasználjuk a modellt a tanulói eredményesség előrejelzésére.
27

TUDOMÁNYos tÁvlatok
Ba g ány

Igor,

Ta k ác s

Már t a

2. Fuzzy kognitív térkép
Egyelőre statikus kognitív térképet építettünk fel, amire a Mental Modeler programot használtuk.
A vizsgált adathalmaz paramétereinek korrelációja alapján állítottuk be az élsúlyokat.

5. ábra. Mental Modeler program

A kognitív térkép megszerkesztését követően, a program létrehozza a kapcsolati mátrixot, amelyben áttekinthetőbb és további feldolgozásra alkalmas információkat kapunk az említett korrelációkról. A
felhasznált szoftver különböző statisztikai kimutatásokat is készít a rendszerre vonatkozóan.

6. ábra. Korrelációk táblázata

A Mental Modeler program export.CSV opciót használva, a statikus kognitív térkép áttelepíthető a
Fuzzy Cognitive Mappers programba, amely tanítható, fuzzy kognitív térképet generál.
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3. Záró következtetések
Az oktatási rendszer szereplőinek, kölcsönhatásuknak és a tapasztalati szabályoknak a modellezése
fuzzy környezetben a bizonytalan, nem éles határokkal rendelkező, illetve kvalitatív módon adott paraméterek és kapcsolatrendszer miatt igazolt. Ezen modellezés első lépéseként fuzzy szabály- és következtetési rendszert állítottunk fel néhány, a tanuló előmenetelére vonatkozó paraméter figyelembe vételével,
illetve a rendszertényezők egy csoportjának kölcsönhatását vázoltuk fel fuzzy kognitív térkép segítségével. Célunk az, hogy oktatási rendszerek paramétereinek összefüggéseit, kölcsönhatását megvizsgáljuk, s
hogy később ennek alapján össze tudjuk hasonlítani a különböző oktatási rendszereket. Ehhez megvalósítottunk egy statikus kognitív térképet, amelyet különböző szcenáriók alapján vizsgáltunk. A következő
lépésben tanítható fuzzy kognitív térképbe exportáljuk a rendszerparamétereket, és a meglévő adatbázisok
alapján valódi tanítható kognitív térképet készítünk, melynek a célja a predikció, a jövőbeli történések és
kimenetelek becslése.
A vizsgálatot egyelőre a számunkra hozzáférhető általános iskolai és középiskolai adatbázisokon
végezzük el, de amennyiben a rendszer működő képesnek bizonyul, kiterjesztjük a teljes iskolarendszerre, ezáltal az oktatási rendszerek szervezettségét is meg tudjuk vizsgálni. A kutatás e fázisában a tanulók
kerültek a fókuszba, de az említett rendszer később kibővíthető lesz, illetve alrendszerét képezheti egy
nagyobb kölcsönhatásos rendszernek, amelyben a teljes oktatási rendszer tényezői szerepelnek majd.
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n

A kriptovalutát kezelő Bitcoin a központi főkönyv helyett egy decentralizált főkönyvet
használ, tehát nem tartozik egyetlen ország joghatóságának, illetve jegybankjának a felügyelete alá sem, ehelyett matematikai modellek segítségével jól tervezett biztonsági háttérrel
jegyzi a tranzakciókat. Kutatást végeztünk azzal a céllal, hogy feltárjuk azt, hogy a digitális
generáció tanulói és egyetemi hallgatói, hogyan vélekednek erről a vitatott pénznemről,
használták-e már azt? A vizsgálati mintában 2 magyarországi egyetem – a Budapesti Műszaki Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, valamint az Óbudai Egyetem Trefort
Ágoston Mérnökpedagógiai Központ – hallgatói vettek részt, akik képzési programjuk
(közgazdaságtan, informatika) alapján várhatóan ismerik ezt a valutát. A kapott eredmények alátámasztották a téma aktualitását, hiszen a hallgatók 72%-a hallott már a Bitcoinról,
azonban Bitcoin tranzakciókat még nem bonyolítottak le. A megkérdezettek 97%-a ez idáig
nem hallott Bitcoin konferenciáról, ahol a tranzakciók részleteiről lehet tájékozódni. Nem
találkoztak a kriptovalutával az oktatásban sem, számos külföldi egyetemen választható tárgy
formájában már bevezetésre került a kapcsolódó tárgy. A hallgatók megosztottak a Bitcoin
jövőjének megítélését illetően, hiszen arra a kérdésre, hogy magyarországi viszonylatban az
elkövetkező 5 évben a Bitcoin hogyan fog érvényesülni egy ötfokozatú Likert-skálán mérve,
a következő válaszokat adták: 17%-uk szerint nem fog érvényesülni, míg 28%-uk szerint
kicsit és 16%-uk szerint teljes mértékben érvényesülni fog.
Kulcsszavak: Bitcoin, digitális generáció, kriptovaluta
n

1. Bevezető
1.1. Mi a Bitcoin?
A Bitcoin egy olyan technológia, mely a világ bármely részén történő, pénzügyi közvetítés nélküli
kifizetést tesz lehetővé, s melynek így jelentős lehetősége támad a világgazdaság átalakítására. A Bitcoin az
első technológia a digitális javak világhálón történő, végleges átutalásához. E rendszer működése elosztott,
decentralizált s átlátható, Blokkláncnak nevezett főkönyvön alapul, mely nem más mint az összes átutalás
szüntelenül, láncolatszerűen folytatódó jegyzéke.
1.2. Bitcoin-architektúra
A Bitcoinhoz kapcsolódó legalapvetőbb fogalmak a tranzakció, a blokk, a blokklánc és a bányászás. A
tranzakciók blokkokba rendeződnek, amelyek egy lánccá állnak össze. A bányászó felhasználók a bányá30
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szás folyamatával fogják össze blokkokká a tranzakciókat és fűzik hozzá a lánc végéhez. Az egyes részek
külön alfejezetben kerülnek kifejtésre.

1.3. Tranzakciók
Egy elektronikus érme digitális aláírások láncolataként határozható meg. A tranzakció pedig egy aláírt
adatrészként, amelyek blokkokba rendeződnek és a teljes hálózat számára elérhetőek.
A bankoknál a számlák a publikusak és a tranzakciók a titkosak, míg a Bitcoin esetében a cím van
elrejtve, a tranzakciók pedig elérhetőek az összes felhasználó számára. Az interneten bármikor visszanézhetjük az összes eddig végbement tranzakciót a Genesis block (a legelső blokk) óta (Bura, 2014).

2. Bitcoin mint kriptopénz
2.1. A hagyományos pénz és a Bitcoin összehasonlítása
A kormányok pénzeszközök feletti monopóliumukhoz való, fokozott ragaszkodásának egyik oka
abban rejlik hogy eleddig nem létezett oly más lehetőség, mely a hagyományos pénznél tapasztalható,
kellő biztonságot kínált volna, a világméretű kereskedelmet, pénzforgalmat lehetővé tevő, pénzügyi intézetekből eredő jutányosságok által. Mindez a Bitcoin megalkotásával gyökeresen megváltozott. A Bitcoin
a világ első digitális, magánjellegű kriptopénze, mely forgalmát a világhálón történő, felhasználók közötti
közvetlen (PTP) hálózat által bonyolítják le. A Bitcoin nem rendelkezik önmagából eredő értékkel, s nincs
állam, vállalat vagy független szervezet mely értékét fenntartaná vagy használatát felügyelné. Ehelyett, e
rendszer a felhasználók közötti közvetlen hálózatra támaszkodik, a keresletből eredő értéknyerés végett, s
biztonságát a felhasználók személyi számítógépein futtatott program által tartja fenn (Kaplanov, 2012: 111).
A Bitcoin megjelenése előtt a digitális pénz számos, széles körű figyelmet nyert példáját ismertük.
Ezen pénzformák modelljét a zárt körű, szűk közösségek fizetőeszközeihez igazodott – például a világhálón
játszható játékok esetében különleges – virtuális környezetben való fizetési lehetőségként alakították ki.
• Egy példaként szerepeljen a Linden Dollarként ismert, Second Life <Második Élet> (http://secondlife.
com/) játékban alkalmazott virtuális pénz, mely a Bitcoinhoz hasonló médiafigyelmet nyert.
• Más példaként, a fentinél még sikeresebb digitális fizetőeszköz a virtuális aranytallér, melyet a
terjedelmes mélységű, World of Warcraft (http://us.battle.net/wow/en/) játék több játékost kiszolgáló, virtuális ökoszisztémájába ágyaztak. Míg az említett pénzeszközök igen sikeresnek mutatkoztak saját környezetükben, rendszereik zárt modellje miatt, soha nem tudtak a valós világba
átszivárogni, amire viszont a Bitcoin képes (Glaser et al., 2014).
A Bitcoin mint elektronikus pénz Elektronikus Pénzügyi Szakutasítás (Electronic Money Directive)
szerinti jogállása könnyen vita tárgyává válhat, mivel az egyéni felhasználók közötti (PTP) hálózatra csatlakozott személyek számítógépén tárolt pénzügyi értéket képvisel. A bitcoin érmék az említett hálózaton
kívüli, harmadik féltől származó javak és szolgáltatások vásárlására használhatóak. Úgy tűnik, hogy a
felhasználók közötti (PTP) hálózat minden résztvevője egyéni vagy csoportba társult bányász, azonban e
bányászati tevékenység nem következtet az érmék pénzértékről szóló számla ellenében való kibocsátására.
A bányászok csereképpen nem jogosultak semmilyen érték átvételére. Ennek értelmében, e személyek nem
tekinthetők elektronikus pénz kibocsátóinak. Azonban olyan világhálós oldalak, melyek bitcoin érméket
utalnak valódi pénzért (pl. dollárért vagy euróért) cserébe, elektronikus pénz kibocsátóinak minősíthetők.
Ugyanez vonatkozik a vállalkozói rétegre is, akik a bitcoin érmék csoportos bányászatát szervezik, vagy –
Bitcoines kifejezéssel élve – „bányászati jogról szóló szerződéseket” árulnak a valós életben használt, fent
említett pénzért cserébe (Jacobs, 2011).
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2.2. Pénzügyi műveltség – Bitcoin
Minden korosztálynak mások az elvárásai. Ugyanazon a generáción belül is, minden életkorban és
minden élethelyzetben, más és más szerepe van a pénznek, netán a pénz hiányának. Azt se hagyjuk figyelmen kívül, hogy sokan egyáltalán nem szeretnek pénzről beszélni, illetve, hogy bizonyos kultúrák bizonyos helyzetekben ezt egyenesen meg is tiltják! Mindezek hatását csak felerősítette az utóbbi időkben a
pénzügyet sújtó tragikus, világméretű válság, annak megannyi társadalmi és gazdasági következményével
együtt. Ettől függetlenül megemlíthető a pilótajátékoknak hitelt tulajdonító, az irreális meggazdagodást
ígérő szélhámosok áldozatává váló emberek milliói a világ minden táján. Nyilvánvalóan, megfelelő pénzügyi tájékozottsággal, az említettek áldozattá válása elkerülhető lett volna (Mihály, 2016).
A Bitcoin oktatás a pénzügyi oktatás új szemléletű megközelítését jelenthetné az oktatásban. A pénz
folyamatos fejlődésének köszönhetően napjainkban a kriptovaluta egyre nagyobb népszerűségnek örvend. A
jelenkor digitális tanulóinak a generációját szükséges felkészíteni a jövőbeli pénzügyi kihívásokra, egy olyan
pénzügyi rendszer bemutatása által, amely elképzelhetően a jövőbeni fizetési rendszer részét képezi majd.
Leszögezhetjük, hogy pénzügye minden embernek van. Ebből kifolyólag szükségszerű a hallgatók pénzügyi műveltségével is foglalkozni, fejleszteni azt. Ebben nyújthat nagy segítséget a Bitcoin. A
kriptovaluta-alapú pénzügyi műveltség megközelítése egyedülállónak számít a maga nemében, hiszen
Magyarországon Bitcoin oktatás nem létezik.
2.3. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Bitcoint illető nézőpontja
A kutatás megkezdése előtt szükségszerű megvizsgálni az MNB nézőpontját a Bitcoin esetében, hiszen
a Magyar Nemzeti Bank nézőpontja nagyban kihathat a tanulók nézőpontjára is. A Magyar Nemzeti Bank
(MNB) ez idáig 2017-ben nem ismerte el hivatalosan a Bitcoint mint pénznemet. A Magyar Nemzeti Bank
véleménye szerint egyes fizetésre használható virtuális eszközök (így különösen a Bitcoin) sokkal kockázatosabbak, mint a felhasználók által már jól ismert elektronikus fizetési megoldások (pl. bankkártya,
elektronikus pénz stb.), mivel nincs ugyanis kibocsátójuk, nem tartoznak egyetlen ország hatóságának,
jegybankjának felügyelete alá, nincsenek megfelelő felelősségi, garanciális, kárviselési szabályaik. Az MNB
felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy legyenek rendkívül körültekintőek, fokozott óvatossággal járjanak
el, mielőtt ilyen eszközöket, például Bitcoint használnak (MNB, 2014).
Magyarországon az elektronikus pénz, illetve az elektronikus pénzeszköz fogalmát az 1996. évi CXII.
törvény 2009. X. 1-én hatályba lépő módosítása határozta meg:
„5.2 Elektronikus pénz: készpénz átvétele illetőleg számlapénz átutalása ellenében kibocsátott elektronikus pénzeszközön tárolt pénzérték, amelyet elektronikus fizetés céljából a kibocsátón kívül más is elfogad.”
„5.3 Elektronikus pénzeszköz: olyan készpénz-helyettesítő fizetési eszköz – így különösen értéktároló kártya, számítógép memória – amely az elektronikus pénz tárolására szolgál, és amellyel az ügyfél
közvetlenül végezhet fizetési műveleteket (Gál és Gáspár Bencéné Vér, 2013).

3. A kutatás módszere
A kutatásban a pedagógiai mérések tipikus eszközei az online kérdőívek kerültek felhasználásra. A
kapott eredmények az SPSS-program segítségével lettek elemezve.

3.1. A kutatás helyszínei
A vizsgálati mintában 2 magyarországi egyetem, a BME (Budapesti Műszaki Egyetem Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar) és a TMPK (Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ)
97 tanulója vett részt. E két egyetem hallgatói, a képzési programjuk (közgazdaságtan, informatika) alapján, várhatóan ismerik ezt a valutát, ezért is esett a választás rájuk.
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4. Kutási eredmények
A kutatás elején szükségszerű volt feltérképezni azt, hogy a hallgatók mennyire jártasak a Bitcoin
témában, hallottak-e már a kriptovalutáról, hiszen releváns információkat, csak olyan tanulók adhatnak,
akik hallottak már erről a pénznemről. Azon tanulók válaszait, akik nem hallottak még a kriptovalutáról
(szám szerint 28), csak részben vettük figyelembe. Ez azt jelenti, hogy a kutatás további szakaszában a
tanulók 100%-a 69 tanulót fog jelenteni a 97 helyett.
Az első hipotézisünk – miszerint feltételezhető, hogy a kutatásban részt vevő hallgatók többsége hallott
már a Bitcoinról – beigazolódott, hiszen megállapítható, hogy a hallgatók 72%-a hallott már a Bitcoinról.
A második hipotézisünk – miszerint feltételezhető, hogy a hallgatók figyelemmel kísérik a Bitcoinnal
kapcsolatos híreket, eseményeket – nem igazolódott be, hiszen a kutatás rávilágított, hogy a többségük még
nem hallott Bitcoin konferenciáról, valamint a kriptovaluta oktatásáról. Arra a kérdésre, hogy a tanulók
figyelemmel kísérik-e a Bitcoinnal kapcsolatos híreket az egyetemektől függetlenül (x2 próba: p = 0,062)
a tanulók 77%-a nemmel felelt. Ezt az 1. táblázat jól szemlélteti.
Igen

Nem

BME

25%

75%

TMPK

21%

79%

1. táblázat. Ön figyelemmel kíséri a Bitcoinnal kapcsolatos híreket? (n = 69)

A Bitcoin oktatás napjainkban nem elterjedt jelenség, mivel kevés felsőoktatási intézményben zajlik
színvonalas kriptovaluta-alapú oktatás. A ciprusi mediterrán térségben található Nicosiai Egyetemen
külön mesterszakot indítottak digitális pénzek témakörben, ahol kriptovalutát oktatnak. Ezen felül az
egyetem Bitcoint is elfogad. Az egyetem közleménye kétféle bitcoinos fizetési lehetőséget is említ: online
fizetés-feldolgozón keresztül, illetve közvetlenül az egyetem kincstárának címezve. Az egyetem szóvivőjének nyilatkozata szerint ezzel a kezdeményezéssel egyrészt az a céljuk, hogy megkönnyítsék a fizetési
folyamatot egyes diákok számára, másrészt pedig a saját tapasztalatszerzés. Mint mondta, az árfolyamspekuláció nem szerepel a célkitűzéseik között. Dr. Andreas Polemitis, a rangidős rektorhelyettes elmondása szerint míg a digitális pénz egy meglehetősen modern fogalom, addig maga a pénz, mint olyan, az
emberiség egyik legősibb vívmánya. Ennek megfelelően a képzés keretében vizsgálják egyebek mellett a
digitális pénzek további potenciális fejlődési lehetőségeit is, hasznos szakmai felismerésekre vezetve így
rá a diákjaikat. Dr. Christos Vlachos, az egyetem pénzügyi igazgatója a következőképpen foglalta össze a
digitális pénzek világába bevezető új képzésüket:
Élénken tudatában vagyunk annak, hogy a digitális pénzek a fejlődés megkerülhetetlen és meghatározó, komoly innovációs lehetőségeket tartogató tényezői is egyben, amelyek nemcsak, hogy nagyságrendekkel hatékonyabbá fogják tenni a pénzügyi szolgáltatásokat, de egyben eljuttatják ezeket a világ banki
hálózatok által még egyáltalán nem, vagy csak kevéssé lefedett régióiba is. Ezért is vezettük be ezt a fizetési módot valamennyi intézményünkre és minden képzésünkre kiterjedően, hogy valóban az egész világ
számára elérhetővé válhassunk (MBP, 2013). A megkérdezett tanulók 93%-a az egyetemektől függetlenül
(x2 próba: p = 0,057) nemmel felelt arra a kérdésre, hogy hallott-e már Bitcoin oktatásról.
Igen

Nem

BME

5%

95%

TMPK

9%

91%

2. táblázat. Ön hallott már Bitcoin oktatásról? (n = 69)
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Bitcoinnal kapcsolatos naprakész információt legkönnyebben konferenciákon lehet meghallani,
ahol ebben jártas szakemberek, tanárok tartanak előadásokat. Leghíresebb ilyen konferencia az „Inside
Bitcoins” elnevezésű konferenciasorozat, mely mára már megszokott eseménynek számít a bitcoin iparában. A megkérdezett tanulók 84%-a egyetemektől függetlenül (x2 próba: p = 0,057) még nem hallott Bitcoin konferenciáról.
Igen

Nem

BME

12%

88%

TMPK

19%

81%

3. táblázat. Ön hallott már Bitcoinnal kapcsolatos konferenciáról? (n = 69)

A harmadik hipotézisünk – miszerint feltételezhető, hogy a hallgatók igényelnék a Bitcoin oktatást
az egyetemeken – beigazolódott, hiszen a kutatásban részt vevő hallgatók 67%-a szerint az oktatás részét
képezhetné a BTC.
Igen

Nem

BME

30%

70%

TMPK

25%

65%

4. táblázat. Ön részt venne Bitcoin alapú oktatásban? (n = 69)

A tanulók válaszát arra a kérdésre, hogy mennyire tartanák fontosnak a Bitcoin tárgyat az 1. ábra
szemlélteti.

1. ábra. Mennyire tartaná fontosnak a Bitcoin tárgyat? (n = 69)
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5. Záró következtetések
A kutatás rávilágított arra, hogy az Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ,
valamint a Budapesti Műszaki Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar hallgatói nyitottak a
Bitcoin témában. A hallgatók többsége hallott már a kriptovalutáról, tudja, hogy mit jelent a kriptopénz.
Ez bizonyítékul szolgál arra, hogy a jelenkor digitális tanulóinak a generációja jól tájékozott az internet
világában, hiszen a Bitcoinról a legtöbb hírt az interneten lehet megtalálni. Továbbá megállapításra került
az is, hogy a hallgatók nem követik figyelemmel a Bitcoinnal kapcsolatos eseményeket, híreket.
A hallgatók pozitív hozzáállása a kriptopénzhez mindenképpen elgondolkodtató, hiszen a többségük
akár tárgy formájában felvenné az egyetemen, tanulná azt. Jelenleg a Bitcoin jövője kiszámíthatatlan, de
mint minden új pénznem, számos kockázatot is rejt.

6. További kutatási célok
További kutatási célként megfogalmazható, hogy a kutatást szélesebb körben is ki lehetne bővíteni
hiszen, ha Bitcoin oktatásról van szó, akkor azt számos aspektusból lehetne oktatni, megközelíteni. Feltételezhetően, hogy a jogi egyetem hallgatói teljesen más szemszögből látnák a Bitcoin jövőjét, jogi kérdéseit, mint az informatikus, vagy a közgazdász szakos hallgatók.

n
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NÉHÁNY KVALITATÍV ANTROPOLÓGIAI JELLEMZŐ
ELOSZLÁSA KÉT VAJDASÁGI MINTÁBAN
n

Borsos Éva, Czékus Géza, Horák Rita

Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar
n

A 21. században a Kárpát-medencét az elvándorlás jellemzi. Az emberek a nagyobb
fizetések, a jobb élet reményében Európa nyugati országaiba költöznek családjukkal együtt.
Néhány év alatt Vajdaság etnikai és antropológiai mintázata teljesen megváltozott. Ezek a
változások megfigyelése, feltárása miatt alakult meg az embertani műhely 2015 októberében. A műhelymunka keretein belül 18 darab kvalitatív és 34 darab kvantitatív antropológiai
tulajdonság kerül lemérésre, megfigyelésre. A dolgozat néhány minőségi jellemzővel kapcsolatos eredményt mutat be. Az adatok két mintából származnak: a kanizsai Jovan Jovanović
Zmaj Általános Iskola martonosi kihelyezett tagozatából és az Újvidéki Egyetem Magyar
Tannyelvű Tanítóképző Karából. A felmérésben eddig megközelítőleg 250 egyén vett részt.
Az eredmények azt mutatják, hogy a vizsgált jellemzők domináns, illetve recesszív formája
is előfordul mindkét csoportban.
Kulcsszavak: antropológia, kvalitatív jellemzők, tanulók, egyetemi hallgatók
n

1. Bevezető
Tanító- és óvóképzős hallgatókról lévén szó nagyon fontos, hogy munkájuk során képesek legyenek
felmérni a gyerekek antropológiai paramétereit és, ha szükséges, akkor fel tudják hívni a szülők és a szakemberek figyelmét az esetleges problémákra. Hiszen napjaink népbetegségeinek nagy része (túlsúly, magas
vérnyomás stb.) könnyen orvosolható, ha már kicsi gyerekkorban észreveszik. Leendő pedagógusaink a
szülőkkel összefogva nagyon sokat tehetnek e problémák megelőzése érdekében.
Felmérésünk során 41 metrikus és morfológiai, illetve 36 genetikai adatot vizsgálunk. Ezek a következők:
1. Antropogenetikai tárgyú megfigyelések: lateralitás (a kéz, a láb és a szem esetében), nyelvgöngyölítés, a középső ujjperc szőrössége, haj (hajhatár, lefutása, hajörvény), fül (fülcimpalenövés,
Darwin-gumó megléte/hiánya, fülzsír típusa, a fül egyéb jellegei, méretei), ujjak (digitális index,
köröm alakja, hiperextenzibilis hüvelykujj), színtévesztés;
2. Színkomplexió: hajszín;
3. Kvantitatív antropológiai jellegek;
– testmagasság

– kézhossz

– vállmagasság

– felkar legnagyobb kerülete

– mellkaskerület (normál,
belégzésnél, kilégzésnél)
– fejhossz

– ujjmagasság

– alkar legnagyobb kerülete

– fejszélesség

– csípőszélesség

– vállszélesség

– arcmagasság
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– csípőmagasság

– medenceszélesség

– arcszélesség

– ülőmagasság

– derékkerület

– orrmagasság

– comb legnagyobb
kerülete
– lábszárkerület

– haskerület

– orrszélesség

– medencekerület

– fejkerület

Bőrredő vastagsága (biceps, triceps, subscapula, suprailiaca, köldök);
Testtömeg;
Fiziológiai jellegek: kéz szorítóereje, tüdőkapacitás, szemüvegviselet.

Jelenlegi munkánkban néhány kvalitatív jellemző vizsgálata során kapott eredményt mutatunk be
(Borsos, 2016). Ezek a következők: a szem színe, a köröm alakja és a középső ujjperc szőrössége.
A szem színét a szivárványhártya (írisz) határozza meg. A kék szemben kevesebb, a barna szemben
több a festékanyag. Előfordulhat az is, hogy két szem teljesen eltérő színű (heterokrómia). A szemszín
öröklődése esetében a leginkább elfogadott elmélet szerint: három összegződő hatású génpár befolyásolja (poligénes öröklődés) (Pedryc, 2014). A barna szemszín domináns a kék felett. E mellett a szemszínek
különböző változataival találkozhatunk a poligénes öröklődés miatt. A gyakorlatban a szemszínt a Martin–
Schultz-féle szemszín skálával állapíthatjuk meg, mely nyolc kategóriát különböztet meg (Farkas, 1972).

1. ábra. A Martin–Schultz-féle szemszín skála
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A köröm az utolsó ujjpercek hátoldalán lévő rugalmas szarulemez, mely a bőr irha rétegének módosult részéhez, a körömágyhoz rögzül. A köröm az embernél származástani jelentőségű is, mert a főemlős
rend tagjai esetében nem mindig figyelhető meg mind a tíz ujjon, az embernél viszont igen (Farkas, 2000).
A köröm alakja a kéz meghatározó bélyege. Meghatározása a Koenner skála segítségével történik, mely
11 kategóriát különít el: szögletes, kocka, téglány, trapéz, lapát, háromszög, ovális, elliptikus, lekerekített,
lencse és félkör (1. ábra).
Egyes emberek középső ujjpercén is nőnek apró szőrszálak. Ezt a tulajdonságot nevezzük a középső
ujjperc szőrösségének.

2. ábra. A köröm alakja Koenner nyomán: 1. szögletes, 2. kocka, 3. téglány, 4. trapéz, 5. lapát,
6. háromszög, 7. ovális, 8. elliptikus, 9. lekerekített, 10. lencse, 11. félkör

2. Anyag és módszer
A szemszín megállapítása úgy történik, hogy mintegy 30–50 cm távolságra a vizsgálati személy elé
állunk, olyan helyzetbe, hogy a nappali fény a vizsgálandó szemre essen. Azután a szemszínskálát a vizsgálati személy szemszínének megfelelő árnyalata szerint a jobb, vagy a bal arcfélhez tesszük, majd összehasonlítás után a legjobban hasonlító színskála árnyalata mellett levő számot feljegyezzük. A skála összesen
8 szemszín árnyalatot különböztet meg.
A köröm meghatározásakor a köröm mellé helyeztük a körömalak meghatározására szolgáló sémát
és a legjobban hasonlító körömalak melletti sorszámot feljegyeztük (2. ábra) (Farkas, 1972).
A középső ujjperc szőrösségének mértékét egy kézi nagyító segítségével végeztük el, azt vizsgáltuk
meg, hogy a középső ujjperceken láthatóak-e szőrszálak.
A megfigyelések elvégzése után az eredményeket kielemeztük és grafikonok segítségével ábrázoltuk.
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3. Eredmények
Az általános iskolás gyerekeknél az 5-ös számú szemszín fordult elő a leggyakrabban, mely egyfajta
barna szemszínnek felel meg (3. ábra). Ezt követően 18%-uknak van barnászöld színű szeme (2. kategória), 3%-uknak van a 7-es kategóriába tartozó világosbarna színű szeme.
3%

9%

14%
1
18%

2
3
4
5

4%

6
7

52%

3. ábra. Az általános iskolás tanulók szemszín típusainak eloszlása. A számok jelentése: 1–4. kék
szemszín árnyalatok; 5. fekete szemszín; 6–7. barna szemszín árnyalatok

Az egyetemi hallgatók 52%-ának barna színű a szeme (5. kategória) (4. ábra). A második leggyakoribb
a 6-os számmal jelölt barnás szemszín (15%). A harmadik helyre a 4-es számmal jelölt sötétebb barnás
szemszín kategória került (11%).
13%

4%
11%

8%

1
2
3

12%

4
5
6

52%

4. ábra. Az egyetemi hallgatók szemszín típusainak eloszlása. A számok jelentése: 1–4. kék szemszín
árnyalatok; 5. fekete szemszín; 6. barna szemszín árnyalat
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Az általános iskolás fiúk esetében a leggyakoribb körömalak típus a 4-es sorszámmal jelölt (trapéz)
(46%), második helyen a 2-es típus (kocka) (20%), harmadik helyen pedig a 3-as típus (téglány) (5. ábra) áll.
3% 2%

2%

12%

9-es típus
8-as típus
7-es típus

20%

4-es típus
3-mas típus
46%

2-es típus
1-es típus

15%

5. ábra. Az egyes körömtípusok előfordulási gyakorisága az általános iskolás fiúk esetében.
A számok jelentése: 1. szögletes, 2. kocka, 3. téglány, 4. trapéz, 7. ovális, 8. elliptikus, 9. lekerekített

Az általános iskolás lányok esetében a leggyakoribb körömalak típus a 4-es (trapéz) (42%), a második helyen a 2-es típus (kocka) áll (41%), a harmadikon pedig a 3-as (téglány) (6%) és az 1-es (szögletes)
(6%) (6. ábra).
2%
6%

3%

8-as típus
7-es típus
4-es típus

41%

42%

3-mas típus
2-es típus
1-es típus

6%

6. ábra. Az egyes körömtípusok előfordulási gyakorisága az általános iskolás lányok esetében.
A számok jelentése: 1. szögletes, 2. kocka, 3. téglány, 4. trapéz, 7. ovális, 8. elliptikus
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A fiúk 21%-ánál szőrszálak figyelhetők meg a középső ujjperceken. Öt (12%) fiú esetében nem egyforma a szőrszálak előfordulása: egy tanulónál jobb oldalon, a 4-es ujjon van, két tanulónál bal oldalon a 4-es
ujjon van, egy tanulónál csak a jobb oldalon a 2, 3, 4, 5. ujjon van és egy tanulónál csak a jobb oldalon a
3-mas ujjon van szőr (7. ábra).
12%
21%
Van
Nincs
Különböző

67%

7. ábra. A középső ujjperc szőrösségének előfordulási gyakorisága az általános iskolás fiúk esetében

A középső ujjperc szőrössége a lányok 19%-ánál megfigyelhető. Hat tanuló (2%) esetében nem egyformán helyezkednek el a szőrszálak a középső ujjperceken: egy tanulónál a jobb oldali 3-as és a bal oldali
3-as ujjon van szőr. Egy tanulónál a jobb oldali 5-ös és a bal oldali 5-ös ujjon vannak szőrszálak. Két tanuló
esetében a jobb 4-es és a bal 4-es ujjon van szőr. Egy tanulónál a jobb 4-es és 5-ös ujjon, illetve a bal 2-es,
3-mas és 4-es ujj középső ujjpercén találtunk szőrszálakat. Két tanuló esetében a jobb 3-as, 4-es és a bal
3-as, 4-es ujjon van szőr (8. ábra).
2%
19%

Van
Nincs
Különböző

79%

8. ábra. A középső ujjperc szőrösségének előfordulási gyakorisága az általános iskolás lányok esetében
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4. Következtetések
Az eredmények kiértékelése után összehasonlítottuk az általános iskolás tanulók és az egyetemi hallgatók esetében kapott adatokat.
Szemszín típusok

Általános iskolás diákok

Egyetemi hallgatók

1-es típus (kék árnyalat)

9%

4%

2-es típus (kék árnyalat)

18%

11%

3-as típus (kék árnyalat)

4%

8%

4-es típus (kék árnyalat)

–

12%

5-ös típus (barna árnyalat)

52%

52%

6-os típus (barna árnyalat)

14%

13%

1. táblázat. Az általános iskolás tanulók és az egyetemi hallgatók szemszínének gyakorisága

A szemszín esetében az általános iskolások és az egyetemi hallgatók körében egyaránt az 5-ös típusú
barna szemszín fordul elő a legnagyobb gyakorisággal, mindkét esetben 52%-ban (1. táblázat). A 6-os
(barna árnyalat) és a 2-es (kék árnyalat) típussal jelzett szemszín kategóriák szintén közel azonos gyakorisággal fordulnak elő a két mintában.
A körömalak gyakorisága tekintetében a tanulók körében a 2-es típus a leggyakoribb. A második
helyen a 4-es típus áll, a harmadikon pedig az 1-es típus (2. táblázat). Az egyetemi hallgatók esetében ezzel
szemben a leggyakoribb kategória az 1-es típus, a második helyen a 2-es típus áll, a harmadikon pedig a
4-es típus. Az általános iskolások esetében összesen 7 kategóriát tudtunk elkülöníteni, az egyetemi hallgatók esetében viszont csak 5-öt.
Körömalak

Általános iskolás diákok

Egyetemi hallgatók

9-es típus (lekerekített)

1%

0%

8-as típus (elliptikus)

4%

0%

7-es típus (ovális)

2%

10%

4-es típus (trapéz)

32%

17%

3-as típus (téglány)

12%

1%

2-es típus (kocka)

39%

26%

1-es típus (szögletes)

10%

46%

2. táblázat. A köröm alakjainak gyakorisága az általános iskolás tanulók és az egyetemi hallgatók esetében

A középső ujjperc szőrösségét illetően közel azonos arányokat kaptunk az általános iskolások és az
egyetemi hallgatók esetében. A legtöbb megvizsgált személynél nincsenek szőrszálak a középső ujjpercen (3. táblázat).
Az általunk kapott eredmények eltérnek a szakirodalmi adatoktól. Dadić és munkatársai 45%-os
arányban találtak olyan egyéneket, akiknek a középső ujjpercén nem voltak szőrszálak (Dadić et al., 2008).
Milkica és munkatársai is tőlünk eltérő adatokat figyeltek meg. Náluk 61,7%-ban jelentek meg a szőrök
a középső ujjpercen (Milkica et al., 2008).
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Egyetemi hallgatók

mindegyiken

19%

16%

nincs

72%

74%

különböző

9%

10%

3. táblázat. A középső ujjperc szőrösségének gyakorisága az általános iskolás tanulók
és az egyetemi hallgatók esetében

Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy mind a domináns, mind a recesszív formában megjelenő
tulajdonságok megfigyelhetőek az általunk vizsgált két mintában. A domináns jellegek nagyobb arányban
vannak jelen. Egyes tulajdonságok közel azonos arányban fordulnak elő az általános iskolás tanulók és
az egyetemi hallgatók körében. Más jellemzők viszont teljesen eltérő előfordulási gyakoriságot mutatnak.
Mindenféleképpen további vizsgálatokra van szükség mind az általános iskolások esetében, mind az
egyetemi hallgatók esetében ahhoz, hogy pontos következtetéseket tudjunk levonni.
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A 3D-VIDEÓ JÖVŐJE: FREE VIEWPOINT TELEVISION
n

Huszák Árpád

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék,
Budapest
n

A 3D-videó új generációja a Free Viewpoint Video (FVV), melynek lényege, hogy a
felhasználók interaktív módon változtathatják a megjelenített nézőpontot. A modellalapú,
számítógépes 3D-grafikával ellentétben az FVV valós kamerák képét használja a képszintézishez. Az egyedi nézőpontok előállításához több nagy felbontású kamera képe szükséges,
melyek IP hálózaton történő továbbítása az FVV képszintetizáló egységhez újabb nehézséget
jelenthet. Az előállított kép minősége annál jobb, minél közelebb helyezkednek el egymáshoz
a kamerák, vagyis minél több kamerát alkalmazunk. Ugyanakkor, a nagyszámú kamerakép átviteléhez jelentős átviteli kapacitásra van szükség, ami hatékony átviteli megoldások
nélkül nem lenne megvalósítható, hiszen a megnövekedett forgalom gyorsan túlterhelné a
hálózatot. A perspektíva folyamatos változása, gyakori kameraváltásokat generálhat, amely
komoly problémát jelenthet, hiszen ha nem sikerül időben kézbesíteni egy új kameraképet
és mélységképeket, akkor a lejátszás megszakad, jelentősen rontva a felhasználói élményt.
Megvizsgáltam, hogyan befolyásolja a szolgáltatás minőségét az, ha nemcsak szomszédos
kamerákat választhatunk a nézőpont előállításhoz, hanem egymástól távolabb elhelyezkedőket is. A szolgáltatás megvalósításához számos részfeladatot kell megoldani, a képrögzítés,
tömörítés, átvitel képszintézis és megjelenítés területén. Ha a folyamatlánc minden eleme
hibátlanul és kimagasló módon képes működni, csupán akkor várhatjuk, hogy a tartalomelőállítók is támogassák a technológiát, melytől a nagy áttörést várjuk a 3D-videózás területén.
Kulcsszavak: 3D-videó, Free Viewpoint Video, videó átvitel, multimédia
n

1. Bevezető
A mélységérzetet visszaadó képmegjelenítés hosszú múltra tekint vissza, hiszen az első 3D-technikát
(a színszűréses, más néven anaglif szemüveges módszert) már több mint 160 éve, 1853-ban dolgozta ki
Wilhelm Rollmann. Azóta számos eljárás és technológia látott napvilágot, melyek népszerűsége erősen
ingadozott az évtizedek folyamán. Az elmúlt néhány évben az otthoni 3D-tévék elterjedésének lehettünk
tanúi, azonban a kezdeti, erős marketinggel fűtött lelkesedés mára alábbhagyott. Igazán nagy áttörés
tehát most sem született. A színszűrős módszert felváltotta a polárszűrős és aktívzáras megoldás, azonban a kényelmetlenséget jelentő szemüveg használata továbbra is nélkülözhetetlen. Az igazi, maradandó
áttörés a 3D-televíziózás területén akkor várható, ha sikerül szemüveg nélkül is mélységérzetet visszaadó
képmegjelenítést megvalósítani. Hasonló folyamatokat láthattunk a mozi esetén is, azonban ott a szemüveg okozta kényelmetlenséget jobban tolerálják a nézők.
A 3D-megjelenítés tökéletesítése folyamatos motivációt ad a kutatóknak és a fejlesztőmérnököknek
egyaránt. Ma már megjelentek olyan szemüveg nélkül is nézhető 3D-kijelzők prototípusai, melyek re44

TUDOMÁNYos tÁvlatok
Hu szá k

Ár p ád

ményeink szerint már valóban meghozzák az áttörést. Az új technológia a sokkamerás felvételeken és a
tetszés szerint nézőpont előállításon alapul.
A 3D-videó új generációja a Free Viewpoint Video (FVV), melynek lényege, hogy a felhasználók interaktív módon változtathatják a megjelenített nézőpontot, ahogyan például a 3D-számítógépes grafika
esetén már megszokhattuk. A legfőbb különbség azonban az, hogy míg az utóbbi esetén 3D-modelleket
alkalmazunk, az FVV esetén valós kamerák képét használjuk a képszintézishez. Akár apró nézőpont
elmozdulásokat is kezelni kell a rendszernek, például a néző fejének mozgását követve. Ráadásul, a perspektíva változása folyamatos, így valósidejű képszintézisre van szükség minden egyes néző számára. Az
egyedi nézőpontok előállításához több nagy felbontású kamera képe szükséges, melyek IP hálózaton
való továbbítása az FVV képszintetizáló egységhez újabb nehézséget jelenthet, főleg abban az esetben, ha
maga a felhasználó eszköze végzi ezt a feladatot. Az előállított kép minősége annál jobb, minél közelebb
helyezkednek el egymáshoz a kamerák, vagyis minél több kamerát alkalmazunk. Ugyanakkor, a nagyszámú kamerakép átviteléhez jelentős átviteli kapacitásra van szükség, ami hatékony átviteli megoldások
nélkül nem lenne megvalósítható, hiszen a megnövekedett forgalom gyorsan túlterhelné a hálózatot. A
hálózati kérdéseken túl természetesen a szemüveg nélküli kijelző is fontos szerepet játszik. Míg egyes
megoldások perspektívafüggő 2D-megjelenítést támogatnak, ma már megjelentek olyan szemüveg nélküli 3D-kijelzők prototípusai, melyek valós mélységérzetet keltenek.
Az FVV iránti érdeklődés folyamatosan növekszik, hiszen ez a technológia már valóban meghozhatja az áttörést a 3D-videózás területén. Számos újszerű alkalmazás megjelenését is várhatjuk a technológiától, mint például az IPTV alapokon működő Free Viewpoint Television (FTV). Az alkalmazott műszaki
megoldás hasonló lehet a mai IPTV rendszerekhez, annyi különbséggel, hogy egy csatornához nem egy
videó folyam tartozik, hanem akár több tíz is. A másik fontos különbség, hogy minden felhasználó egyedi
perspektívából nézi a megjelenített tartalmat. Mivel a technológia még csupán kutatási szinten van, több
egymással versengő megoldásról lehet olvasni, akár az átviteli megoldások, akár a megjelenítés terén.
Hasonlóan a hagyományos médiakommunikációs rendszerekhez, a kamerákkal rögzített videó tartalom számos folyamaton halad keresztül, mire a felhasználó készülékén megjelenítésre kerül. A folyamat természetesen a tartalom előállításával, illetve rögzítésével kezdődik, majd a tömörítési eljárások
segítségével az átvitelre és tárolásra alkalmas formátumba való alakítással folytatódik. A következő feladat a tömörített tartalom felhasználóhoz való továbbítása vezetékes és vezeték nélküli hálózatokon, ezt
követően pedig dekódolás, virtuális nézőpont szintézise, majd megjelenítés. Meg kell említeni, hogy a
képszintézis (renderelés) funkciót több helyen is meg lehet valósítani nem csak a felhasználó eszközén,
így például egy központi médiaszerveren vagy akár elosztott módon is.
A cikk következő szakaszaiban az FVV/FTV tartalom előállítás, tömörítés, átvitel és megjelenítés
módszereit tekintjük át.

2. Többkamerás felvétel
A 3D-tartalom előállításának több módja is létezik, mely alapulhat 3D-háló modelleken, kamera felvételeken, illetve ezek kombinációján. A képalkotási módszereket ábrázolhatjuk akár egy egyenes mentén is, ahogyan azt az 1. ábra mutatja (Smolic, 2011).
A geometria alapú 3D-háló modellezési módszert már régóta alkalmazzák a számítógépes grafikában. A modellezés előnye, hogy a felépített virtuális világban a felhasználó tetszőleges nézőpontot választhat magának, bármiféle megkötés nélkül. A módszer hátránya, hogy nagy a számításigénye és a valós
világ megfelelően részletes modellezése még várat magára.
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Kép alapú
Ray-space
Light field
Lumigraph

Geometriai alapú
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3D háló
modell

Nézet függő
videó textúra mapping

Réteges
mélységkép
videó

1. ábra. FVV képalkotási módszerek

A másik irányzat a Ray-Space vagy Light Field módszer (Kobayashi et al., 2000), mely valós kameraképeket használ és a virtuális nézőpontban lévő képet a szomszédos képekből interpolációval állítja elő.
A kamerák elhelyezkedésétől függően két vagy három kamera képére van szükség a tetszőleges nézőpont
előállításához. A néző egy szűkebb térrészben választhatja ki a nézőpontját, azonban a szintetizált képek
szinte megkülönböztethetetlenek lehetnek a valóságtól. A módszer hátránya, hogy nagyon sok kamerára
van szükség, aminek következtében hatalmas adatmennyiséget kell feldolgozni, illetve szükség esetén
továbbítani.
A két szélsőséges megoldás között azonban vannak más lehetőségek is, ahogy azt az 1. ábra is mutatja. A valós környezet rögzítésére használt másik módszer a hagyományos kamerák mellett mélységkamerákat is alkalmaz: MVD (Multivew Plus Depth) (Merkle et al., 2009). Az MVD megoldás előnye, hogy
nagyobb távolságokra lehet elhelyezni a kamerákat, így kevesebb eszközre van szükség, mint a Light
Field esetén. Mélységkamerák pedig ma már olcsón hozzáférhetők pl. Kinect, Wii.
A többféle módszerhez különböző felvétel, feldolgozás és adatstruktúra tartozik. Mindegyiknek van
előnye és hátránya, így minden egyes megvalósításnál meg kell fontolni, hogy éppen melyik megoldást
érdemes használni a legjobb élmény érdekében.
Természetesen a kamerák száma és elhelyezése megköti a virtuális perspektíva tartományát. A legegyszerűbb elrendezés, ha a kamerákat egy egyenes mentén (pl. sín) helyezzük el, azonban a kamerák
telepítése történhet síkon, rácspontos elrendezésben, vagy akár kupolaszerűen is.

3. Multiview Video Coding
A hálózati rendszerek korlátozott kapacitásai túl szűkösek ahhoz, hogy nagyszámú kamera- és mélységképet lehessen a hálózat túlterhelése nélkül a felhasználóknak továbbítani. Míg a hagyományos 2D-videókódolási eljárások a képkockák közötti jelentős redundanciát használják ki, addig az új többkamerás
videó tömörítő eljárások a térbeli hasonlóságon is alapszanak. A Multiview Video Coding (MVC) eljárás
a különböző kameraképek között fellelhető jelentős hasonlóságot próbálja meg kihasználni azzal, hogy
együtt kódolja a kamerák képeit. A módszer már a H.264/AVC szabvány része (Merkle at al., 2007),
amely jelenleg a leghatékonyabb tömörítési módja egy többkamerás videónak, de akár sztereoszkóp felvételek tömörítésére is kiválóan alkalmas. Az MVC működését a 2. ábra mutatja be.
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Idő
Kamera 1
Kamera 2
Kamera 3
Kamera 4
Kamera 5

2. ábra. Multiview Video Coding

Mélységképet és videóképet tartalmazó FVV esetére az MPEG-C Part 3 (ISO/IEC 23002-3:2007)
szabvány tartalmaz megoldást, azonban ezen a téren még folynak kutatások. A mérések alapján a mélységinformáció kb. 10–20%-kal növeli a szükséges sávszélességet az átvitel során (Su et al., 2011).

4. FVV streaming
A hatalmas adatmennyiség hálózaton való továbbítása nehézséget okoz, melynek kezeléséhez érdemes áttekinteni, hogy milyen videó folyamokat kell kezelni. Az átvitelt két nagy szakaszra bonthatjuk:
kamera-képszintézis és képszintézis-felhasználó közötti szakasz. Az első szakaszban a kamerák és mélységérzékelők képeit kell továbbítani, a második szakaszban pedig a felhasználók által igényelt egyedi nézőpontokhoz tartozó képeket. Kulcsszerepet játszik tehát a képszintézis helye az FVV architektúrában (3.
ábra), melynek alapján három modellt különböztethetünk meg (Huszák, 2017): (i) médiaszerver-alapú,
(ii) kliensalapú és (iii) elosztott (proxy) modell.

3. ábra. FVV streaming modellek

A médiaszerver-alapú képszintézis esetén a kamerák képeiből helyben történik a virtuális nézőpont
előállítása, majd az egyedi videó folyamok a hagyományos módon, streaming protokollok (RTP/UDP,
MPEG-TS) segítségével, kerül továbbításra. Annak érdekében, hogy a szerver tudja, mely egyedi nézőpontokat kell létrehoznia, folyamatos vezérlőinformáció átvitelre van szükség a felhasználótól a szerver
irányába. Mivel minden előállított videó folyam egyedi, multicast megoldás nem alkalmazható a forgalom csökkentésére. Nagyszámú felhasználó szintén gondot jelenthet, hiszen a képszintézis rendkívül
erőforrásigényes feladat, ami túlterhelheti a szervert. A skálázhatósági problémák miatt a médiaszerveralapú képszintézis csupán alacsony felhasználószám esetén javasolt.
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A második lehetőség a kliensalapú nézőpont előállítás, melynek feltétele, hogy a szükséges kameraképek a felhasználó eszközhöz eljussanak, ahol az igény szerinti, egyedi nézőpont előállításra kerül. A megoldás
előnye, hogy nem kell vezérlőinformációkat továbbítani a hálózaton, így a késleltetést is alacsonyabb szinten
lehet tartani. Hátrányt okozhat azonban a hatalmas adatforgalom, hiszen minden felhasználóhoz legalább
két kamera képet kell eljuttatni, de adott esetben akár három vagy négy is lehet. Több kameraképre akkor
lehet szükség, ha síkbeli kameraelrendezést alkalmazunk, ami egyben nagyobb mozgásteret ad a felhasználó
nézőpontjának. A másik eset az új kameraképeket igénylő nézőpontváltozás felgyorsítása esetén lehetséges.
Ha meg tudjuk becsülni, mely kamerákra lesz szüksége a nézőnek a közeljövőben, akkor ezek előtöltésével hatékonyabban fedhetők el a kameraváltások okozta megszakadások. A kliensalapú nézőpont előállítás
egyik előnye, hogy a hálózaton a valós kameraképeket kell továbbítani, melyek esetén a multicast routing
hatékony forgalomcsökkentést eredményezhet. Ez a módszer nagyszámú felhasználó esetén jó választás.
Végül, a harmadik lehetőség, ha elosztott módon szolgáljuk ki a felhasználókat. A nézőpont előállítás ebben az esetben több proxy szerveren történik. A valós kamerák képeit a proxy szerverekhez kell
eljuttatni, majd onnan már az egyedi videó folyam továbbítása történik. Ez a módszer akkor hatékony, ha
felhasználó eszköze nem rendelkezik elegendő számítási kapacitással a képszintézis elvégzésére, ugyanakkor a nagyszámú felhasználó kiszolgálása pedig skálázhatósági problémát jelentene a központi médiaszerver számára. A proxy szerver, illetve médiaszerver általános modelljét a 4. ábra mutatja be.
Nézőpont koordináták
Paraméterek

Nézőpont
képszintézis
Kódoló

Dekódoló
Cache tároló

4. ábra. Proxy és a médiaszerver felépítése

A proxy szerver és kliensszerver-alapú megoldásnál a multicast továbbítási mód mellett további forgalomcsökkentést tudunk elérni, ha fölösleges kameraképeket nem továbbítunk a képszintetizálást végző
eszköznek, csupán azokat, melyekre valóban szüksége van, vagy szükséges lehet a közeljövőben.

5. Nézőpont előállítás, képszintézis
Manapság számos 3D-technológia elérhető, melyek közül a Light Field Rendering (LFR) (Levoy
and Hanrahan, 1996) és a Depth Image Based Rendering (DIBR) (Fehn, 2004) technológiát érdemes kiemelni. Az LFR-technológia tisztán képalapú képszintézis technológia, mely a kameraképek különböző
módszerek alapján történő interpolálásával hozza létre a kívánt nézőponthoz tartozó képet.
DIBR esetén a színes kameraképek és mélységképek felhasználásával történik a virtuális nézőpont
előállítása (5. ábra). 3D-térre vetített pontokat a virtuális kamera képére vetítjük, így előállítva a virtuális
nézőpontot. Ezt a 2D–3D, majd 3D–2D-transzformációt „3D image warping” technikának nevezik a
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számítógépes képalkotásban. Ha a szintetizált nézőpont sokkal távolabb helyezkedik el, mint az eredeti
kamerakép, úgy képhibák jelenhetnek meg abból fakadóan, hogy a rendszernek nincs információja a
tér azon pontjairól. Ilyen hibák keletkezhetnek akkor is, ha a mélységkép nem pontos, ez pedig gyakran
előforduló hiba. A hibák elfedéséhez különböző algoritmusok léteznek (Bertalmio et al., 2000).
Zfar

0

Znear

255

5. ábra. Kamerakép és mélységkép

6. Megjelenítés
A 3D-tartalom megjelenítésére különböző eszközök léteznek, melyek közül a legegyszerűbb a hagyományos 2D-kijelzők alkalmazása, annyi módosítással, hogy a megjelenített nézőpont a néző igényei
szerint kerül megjelenítésre. Ezzel a módszerrel találkozhatunk például a számítógépes játékok, 3D-modellező szoftverek esetén. Az LFR, illetve a DIBR képszintetizáló algoritmusok segítségével azonban már
élő, képalapú nézőpont előállítás valósítható meg. A 2D-kijelző alkalmazásával a perspektívakövetés
ugyan megvalósítható, de igazi mélységérzet mégsem adható vissza.
Valós mélységérzetet és szabad nézőpont választást támogató kijelzők közé tartoznak a virtuális sisakok. Annak ellenére, hogy ma már alacsony késleltetésű és nagy felbontású eszközök állnak rendelkezésre, viselésük kényelmetlen. Speciális igények esetén és 3D-játékokra megfelelnek ezek a megjelenítők,
de a hétköznapi médiafogyasztásra alkalmatlanok.
Szerencsére kezdenek megjelenni olyan kijelzők is, melyek nem igényelnek speciális szemüveget
vagy sisakot, ugyanakkor a perspektívakövetés mellett mélységérzetet is adnak. A Light Field kijelzők
működésének alapját a fénysugarak irányszűrése adja. A hagyományos kijelző képpontjait elhagyó fénysugár a tér minden irányába haladhat, míg a 3D-kijelzők esetén csupán megadott térszögben történhet a
sugárzás, mint ahogy a magyar vonatkozású HoloVizio (Holografika, 2017) megjelenítő is teszi. A módszer segítségével elérhető, hogy a megjelenített objektum olyan hatást adjon, mintha az a képernyő síkja
előtt vagy mögött helyezkedne el, ahogy azt a 6. ábra szemlélteti.

6. ábra. Mélységérzet 3D-kijelzőn
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Az áttörést hozó kijelzők ma már megvásárolhatók, azonban még jelentős fejlődésen kell átesniük
ahhoz, hogy a mindennapjaink részévé váljanak. Emellett azzal is tisztában kell lennünk, hogy a kijelző
önmagában semmit nem ér, ha nincs hozzá tartalom.

7. Összefoglaló
Napjainkban a 3D-multimédia folyamatos és gyors fejlődésen megy keresztül, melynek legújabb
irányzata a Free Viewpoint Video szolgáltatás. Az új technológia lehetőséget ad a felhasználónak, hogy
valós időben tetszőleges nézőpont alapján szemlélje a videotartalmat. A rendszer alapja, hogy több kamera által rögzítik a jelenetet, majd a kameraképekből az alkalmas képszintetizáló algoritmus segítségével
tetszőleges nézőpont állítható elő. A szolgáltatás megvalósításához számos részfeladatot kell megoldani, a
képrögzítés, a tömörítés, az átvitel képszintézis és megjelenítés területén. Ha a folyamatlánc minden eleme hibátlanul és kimagasló módon képes működni, csupán akkor várhatjuk, hogy a tartalom-előállítók
is támogassák a technológiát, melytől a nagy áttörést várjuk a 3D-videózás területén.
n
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ŰRTÁVKÖZLÉS ÉS AZ EURÓPAI
SZEREPVÁLLALÁS (ESA)
n

Pap László

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék,
Budapest
n

A távközlés rohamos fejlődésében – más technológiai irányokkal együtt – kulcsszerepet
kaptak és kapnak a műholdas távközlési rendszerek, amelyek sajátos tulajdonságaikkal egyes
globális és mobil szolgáltatások bevezetését és működtetését kiemelten támogatják. A dolgozat áttekintést ad az űrtevékenység szerepéről a távközlési világhálózatban, az űrtávközlő
rendszerekkel kapcsolatos alapfogalmakról és működő rendszerekről, kiemelve az európai
űrügynökség speciális kezdeményezéseit.
Kulcsszavak: űrtevékenység, távközlési világhálózat, űrtávközlési alapfogalmak, műholdak,
technológiai alapok, rendszerek, európai missziók
n

1. Bevezetés
Az elmúlt néhány évtizedben a távközlési technológiák, hálózatok és szolgáltatások rohamosan fejlődtek. Ez a fejlődés az alábbi négy alappillérre épül:
•

a globalizálódás, azaz a különböző országok és kontinensek felhasználóinak az összekapcsolása,
illetve nagy kiterjedésű földrajzi térségekben egységes távközlési szolgáltatások bevezetése,

•

a mobilitás, azaz olyan távközlési technológiák és eljárások alkalmazása, amelyek lehetővé teszik
azt, hogy a felhasználók szinte bárhol és bármikor – például mozgás közben vagy távoli, lakatlan
területeken, vízen és a levegőben (repülőgépen) is – elérhetők legyenek, és

az integrálódás, azaz olyan – tipikusan digitális – rendszerek bevezetése, amelyek egyaránt képesek – a korábbi hagyományosan külön hálózatokkal kezelt – hang, kép és adat feldolgozására és
továbbítására.
Mindezen általános folyamatok mellett alapvetően új lehetőségeket teremtett az Internettechnológia
elterjedése, amely amellett, hogy nagy tömegek számára lehetővé tette a szabad hozzáférést az információkhoz és szolgáltatásokhoz, új alapokat teremtett a távközlési hálózati technológiák számára is.
Maga az űrtávközlés ma az egyik legfontosabb űrbeli szolgáltatáscsoport, mely a világméretű távközlési rendszerek speciális kiterjesztése űrbeli eszközök és rendszerelemek bevonásával. Akkor beszélünk
űrtávközlésről, ha az információk átvitelére a hagyományos – kizárólag földfelszíni egységekkel működő – hálózati rendszereken kívül űrbeli rendszereket is felhasználunk. Tekintettel arra, hogy a távközlési
piac rendkívül nyereséges, és a távközlés különféle szolgáltatásai iránti igény folyamatosan nő, a távközlési alkalmazások az egész űrtevékenységen belül várhatóan még hosszú ideig vezető szerepet töltenek be.
•
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2. Az űrtevékenység szerepe a távközlési világhálózatban
A távközlési világhálózat ma talán az ember által létrehozott legbonyolultabb és legkiterjedtebb összefüggő rendszer. Célja a térben és időben elválasztott felhasználók közötti – egy- vagy kétirányú – információs
kapcsolat létrehozása. A hagyományos – kizárólag földfelszíni egységekkel működő – távközlő rendszerek
alternatívájaként már közvetlenül a második világháború után felvetődött a geostacionárius pályán keringő
műholdak alkalmazása úgynevezett átjátszóállomásokként, de ennek megvalósítása az akkori technológiákra építve nem volt lehetséges. Még igen sok kutatásra, fejlesztésre és innovációra volt szükség a rakétatechnikában, az elektronikában, és a hírközlési technológiák területén ahhoz, hogy az űrtávközlési rendszerek
megvalósíthatók legyenek, annak ellenére, hogy már az első műholdas kísérleteknél is szükség volt olyan
kommunikációs eszközökre, amelyek kapcsolatot teremtettek a műholdak és a földi vezérlőállomások között.
Elmondhatjuk, hogy az űrtávközlés és az űrtevékenység egy bölcsőben ringatózott.
A távközlési szolgáltatások olyan távközlési rendszerekre épülnek, amelyek a felhasználók közötti
információs kapcsolatot technológiailag létre tudják hozni. Ezek a rendszerek, amelyek földfelszíni vezetékes és vezeték nélküli, illetve műholdas (természetesen vezeték nélküli) átviteli technológiákat alkalmaznak, egységes világhálózattá úgy állnak össze, hogy nemzetközi szabványokban és ajánlásokban rögzített
minőségi és illeszkedési előírások szerint működnek. A Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) és a vele
szorosan együttműködő nemzetközi, regionális és nemzeti szakmai szervezetek feladata a fent említett
szabályozási dokumentumok kidolgozása és közreadása. A műholdas távközlési rendszerekre vonatkozó
előírások és ajánlások a szolgáltatások típusát, az alkalmazott műholdak pályaadatait, a felhasznált rádiófrekvenciás sávokat, a moduláció, a nyalábolás és a hozzáférés módját rögzítik.
A műholdas távközlési, beszéd- és adatátviteli célú állandóhelyű és mozgó műholdas rádiótelefonrendszereknek több változata terjedt el a gyakorlatban, annak ellenére, hogy az egész Földet lefedő mobil
szolgáltatások korában reális kérdésként merül fel a műholdon keresztül szolgáltatott telefon vagy akár
internet szükségessége. A kérdés reális, de az űrtávközlési rendszerek fejlődése rácáfol erre a felvetésre,
ugyanis a műholdas rendszereknek olyan előnyei vannak, amiket a földfelszíni mobil hálózatok nem
tudnak nyújtani. Ezek között talán a legfontosabb, hogy a műholdas rendszereket igénybe véve a világon
bárhol kezdeményezhetünk telefonbeszélgetést vagy adatátvitelt és fogadhatunk hívást még a háborús
vagy természeti katasztrófával sújtott övezetben is, ahol például a földfelszíni rádiós és vezetékes hírközlés összeomlott.
A műholdas távközlési hálózatokat a szolgáltatások alapján két nagy csoportba sorolhatjuk:
• Műholdas állandó helyű szolgáltatások, ahol a felhasználók helyzete a Föld felszínén rögzített. Ide
tartoznak a nagy kapacitású mikrohullámú műholdas távközlési rendszerek, a műholdas műsorszóró rendszerek és minden olyan adatátviteli rendszer, amelynél rögzített helyzetű felhasználók
között műholdakon keresztül jön létre információátviteli kapcsolat.
• Műholdas mozgó szolgáltatások, amelyeknél megengedett, hogy a távközlési összeköttetés megszakadása nélkül a felhasználók a Föld felszínén helyzetüket változtassák. Ide tartoznak a tengeri,
légi és szárazföldi járművek távközlési igényeit kiszolgáló rendszerek és a műholdas személyi
kommunikációs hálózatok.

3. Az űrtávközlő rendszerekkel kapcsolatos alapfogalmak
Távközlési műholdak
A távközlési célokra használt műholdakat általában a pályaadataik alapján szokták megkülönböztetni, miszerint:
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•

Távközlési célokra leginkább a geostacionárius (GEO) pályán keringő műholdakat használják,
amelyek fő előnye, hogy a földi megfigyelő számára helyzetük az égbolton állandó, így alkalmazásuk esetén nincsen szükség a földi vevőállomás antennájának mozgatására (a műhold követésére). Fontos szempont az is, hogy a GEO-pályás műholdat alkalmazó rendszerek esetén a
felszín teljes lefedéséhez elegendő három, egymással 120°-os szöget bezáró műhold. Hátrányuk
viszont az, hogy az egyenlítői síkban lévő pályáról a Föld sarkvidékei nehezen láthatók el, hogy a
geostacionárius pályák közel 36 000 km-es magassága miatt a jelek késleltetése igen nagy (közel
0,24 s) ami a telefonbeszélgetéseket és a valós idejű „párbeszédes” adatátvitelt jelentősen zavarhatja. Hátrányuk továbbá az is, hogy a nagy távolság miatt nagy a rádióhullámok csillapítása,
ami csak nagy adóteljesítményekkel vagy nagy méretű antennák alkalmazásával kompenzálható. Mozgó földi állomások esetében nagy méretű antennát nem lehet alkalmazni és korlátozott
a rádiókészülékek adási teljesítménye is, igaz az is, hogy a műholdak által lesugározható teljesítmény is korlátozott. Ennek ellenére az ilyen műholdak alkalmazásánál a fent említett hátrányokkal szemben az előnyök sok esetben dominálnak.

•

A geostacionárius pályák hátrányait küszöbölik ki:

•

a kis és közepes magasságú pályák (LEO és MEO), ahol elsősorban az átviteli út késleltetése és
a jel csillapítása csökkenthető, így mód nyílik egészen kis méretű földi állomások alkalmazására,
illetve

•

a magas elliptikus pályák (HEO), amelyek a Föld magasabb szélességi körökön elterülő körzeteinek és sarkvidékeinek jobb ellátását szolgálják oly módon, hogy a rajtuk keringő műholdak a
kijelölt célterület fölött érik el pályájuk legmagasabb pontját, és ezért a Kepler-törvény értelmében relatív mozgásuk az égbolton itt leglassabb (pl. Molnyija-pálya).
LEO = Low Earth Orbit (100-1.500 km)
MEO = Medium Earth Orbit (5.000-10.000 km)
GEO = Geostationary Orbit (36.000 km)
HEO = Highly Elliptical Orbit
HEO

GEO

EARTH

MEO
LEO

1. ábra. Tipikus műholdpályák
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4. Az űrtávközlés fejlődési irányai
Az űrtávközlés fejlődését több összetett hatás befolyásolja, ezek a következők:
• Rohamosan terjed a földfelszíni fényvezető kábeles távközlési technológia, ami csökkenő árak
mellett szinte korlátlanul képes növelni az átviteli kapacitást, azaz a rendelkezésre álló csatornák
számát. Ez a közeljövőben csökkenteni fogja a nagy kapacitású távközlési műholdak műszaki és
gazdasági jelentőségét.
• Gyorsan nő a geostacionárius pályán keringő távközlési és egyéb műholdak száma, ami a hagyományos frekvenciasávok (C és Ku) alkalmazása esetén növeli a kölcsönös zavartatás veszélyét. Ez
új frekvenciasávok bevonásával és új frekvenciatakarékos eljárások (többsugaras, többnyalábos
antennák, polarizációs elválasztás stb.) bevezetésével kerülhető el.
• Terjednek a digitális távközlési szolgáltatások, ahol különösen kritikus lehet – párbeszédes,
kétirányú átvitel esetén – az átviteli út késleltetése. Ez az oka annak, hogy a teljes átviteli útba
célszerűen csak egy műholdas szakasz kapcsolható be.
• Új távközlési szolgáltatásokat vezetnek be, ezek között az űrtechnológiák kiemelkedő szerepet
kapnak a direkt műholdas műsorszórás és a globális mobil személyi kommunikáció területén.
• Terjednek a kis méretű, olcsó földi állomások, amelyek akár azt is lehetővé teszik, hogy műholdas kapcsolatot hozzunk létre egy otthoni munkahelyen.
• Nő a feszültség a világ fejlett és fejlődő országai között a frekvenciasávok és a műholdpályák
kiosztása miatt. A jövőben a fejlett országok dominanciájának csökkennie kell.
• Nőnek a műholdak felbocsátási költségei, viszont a technikai fejlődés miatt nő a műholdas távközlő berendezések kapacitása, élettartama és megbízhatósága.
• Az űrtávközlés fejlődését tehát az alábbi irányok határozzák meg:
– az egy csatornára jutó költségek csökkentése, az élettartam és a megbízhatóság növelése,
– az átviteli utak paramétereinek javítása, a késleltetés csökkentése pl. LEO-műholdak
alkalmazásával,
– a műholdas átviteli hálózat rugalmasságának növelése új, hatékony hozzáférési algoritmusok
alkalmazásával,
– új frekvenciasávok bevonása az átviteli kapacitások növelésére.

Területi ellátottság
A műholdas átvitel egyik fő jellemzője a Föld felszínén a területi ellátottság. Ez a fogalom elsősorban
a műholdföldi állomás irányt (downlink) jellemzi, bár fontos tudni, hogy a rádiós átvételi rendszerekre
érvényes a reciprocitás tétele, ami kimondja, hogy a hasznos vett jel nagysága nem változik akkor, ha az
adóteljesítmény megtartásával a vevő- és adóantennát felcseréljük egymással (korábbi képletünkben az
adó- és vevőantenna nyereségének szorzata szerepel, ami a fenti állítást igazolja). A területi ellátottságot a
műholdról érkező jelek teljesítményének földfelszíni eloszlásával jellemezhetjük, ezt a diagramot a műhold
„lábnyomának” (footprint) nevezi a szakirodalom.
A „lábnyom” kontúrjait az azonos teljesítménnyel jellemezhető pontokat összekötő szintvonalak határozzák meg. A szintvonalakat olyan számok jellemzik, amelyek megadják, hogy a műhold adója abba az
irányba mekkora Pa Ga értékekkel sugároz.
A távközlési műholdak általában a Föld felszínének egy korlátozott területét látják el, ehhez az antennával a jeleket erősen fókuszálni kell. Ha a Föld felszínén egy 1000 km átmérőjű kör alakú területet akarnak
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besugározni, ahhoz az antennának a kisugárzott energiajelentős részét néhány fokos kúpszögű nyalábba
kell koncentrálnia. Megjegyezzük, hogy ez a fókuszálás azonos antenna felületet feltételezve csökkenő
hullámhosszaknál egyszerűbben oldható meg (ekkor nő az antenna nyeresége is).

2. ábra. A műholdak „lábnyoma”

5. Műholdas távközlési rendszerek
A kezdeti kísérleti műholdak felbocsátását követően 1965-től indult meg a nagy távközlési célú műholdas
rendszerek fejlődése és specializálódása. A teljesség igénye nélkül a továbbiakban említést teszünk néhány
nagy nemzetközi műholdas rendszerről, elsősorban a magyarországi és az ESA vonatkozásokat kiemelve.

Intelsat
Az Intelsat (International Telecommunications Satellite Organization) globális, világméretű szervezet, amelynek szolgáltatásai a Föld szinte minden országában hozzáférhetők. A geostacionárius pályákon
keringő műholdakat alkalmazó rendszer állandó helyű szolgáltatásokat nyújt: nyilvános kapcsolt telefonszolgáltatások, üzleti szolgáltatások, műsorszórás, belföldi és regionális szolgáltatások. Az Intelsat 1965-től
kezdve egész sorozat műholdat juttatott Föld körüli pályára, ezek egyre több és bonyolultabb szolgáltatást
képesek nyújtani.
Inmarsat
Az Inmarsat (International Maritime Satellite Organization) a tengerhajózási hírközlés nemzetközi szervezete, amely az Intelsathoz hasonlóan geostacionárius pályán keringő műholdakkal biztosítja az
állandó telephelyű, vagy mozgó (hajóra, repülőgépre vagy gépkocsira szerelt) földi állomások közötti
kommunikációt, és képes azokat a globális távközlő hálózatokba bekapcsolni. Az Inmarsat szolgáltatásai
1982-ben a Marisat nevű műhold felbocsátásával kezdődtek. Jelenleg mintegy 75 ország tagja a szervezetnek és 160 ország használja az Inmarsat szolgáltatásait. Az Inmarsat műholdak a világóceánok felett
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helyezkednek el. Az összeköttetést széles sugárzási nyalábú fedélzeti antennák biztosítják, ezek „lábnyoma” egész kontinenseket fed le.

3. ábra. Inmarsat műhold építés közben

Eutelsat
Az Eutelsat (European Telecommunications Satellite Organization) eredetileg kormányközi szervezetként jött létre 1977-ben abból a célból, hogy kifejlesszen és működtessen egy műholdas távközlési
rendszert Európa számára. Az első Eutelsat műholdat 1983-ban állították pályára. A rendszer először csak
Nyugat-Európa telekommunikációs igényeit elégítette ki, de később szolgáltatásait kiterjesztette Európa
más területeire: Afrikára, Ázsiára és Dél-Amerikára is.

6. Az ESA tevékenysége a műholdas távközlés területén
A fenti adatokból jól látszik, hogy a globális műholdas távközlés területén az ESA már az igen korai
időszakban elkezdte az aktív működést, elsősorban az Eutelsat rendszer kiépítésével. Azóta a fejlődés
töretlen, az ESA újabb és újabb kezdeményezéseket indít el a műholdas távközlés területén is.
Az ESA szerint az űrtávközlés az űrtechnológia legfontosabb alkalmazási területe, amely még a gazdasági visszaesések idején is vonzó marad az üzleti befektetések számára. Az űrtávközlési piac az elmúlt
években is kevésbé esett vissza, mint a teljes infokommunikációs szektor. Az operátorok a következő
években növekedésre számítanak, a gyártó cégek viszont egy nehéz időszakot élnek át, mivel évente csak
20 GEO-műholdat indítanak el világszerte, és Európa igen kiélezett versenyt folytat az amerikai és ázsiai versenytársakkal a megbízásokért, emellett a katonai megrendelések csökkenése miatt az USA most
jobban koncentrál a polgári piacra, mint korábban.
Az űrtávközlés vivő ágazata a műsorszórás, ahol a széles sávú technológiák terjedése meghatározó.
Várhatóan tovább bővül a nagy felbontású (High Definition, HD) TV szolgáltatások iránti igény, ami
motorja lesz a műholdas technológiák fejlődésének is. Ennek eredményeképpen várhatóan nagyobb
méretű és teljesítményű műholdak jelennek meg a közeljövőben a piacon, emellett növekedés várható a
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szolgáltatások színvonalában is. A kereskedelmi űrtávközlési alkalmazások és szolgáltatások volumene
meghaladja az összes egyéb űrkutatási szolgáltatás és alkalmazás volumenét.
A fenti megfontolások alapján az ESA a közeljövőben nagy programokat kíván indítani a műholdas
távközlés területén, ezek fókuszában az ARTES (Advancad Reseach in Telecommunication Systems)
program áll, ugyanis az összes fent említett szempont miatt az ESA úgy látja, hogy az elkövetkező időszakban az ilyen fejlesztésekre szánt támogatásokat növelni kell. Az európai űripar a mai világpiac 35%-át fedi
le, ami határozott növekedést jelent a korábbi időszakhoz képest. Ez az ESA által elindított kutatási és
fejlesztési programoknak köszönhető, közöttük az ARTES programnak is. Az ARTES lehetővé tette azt,
hogy az európai ipar a kutatásfejlesztési eredményekre és az innovatív koncepciókra támaszkodva képes
legyen a világ élvonalába tartozó űrtávközlési berendezések és szolgáltatások létrehozására. Az ARTES
program különböző kezdeményezései rugalmas keretet biztosítottak a teljes innovációs lánc számára.
A program egyes elemei az alábbiak:
• Artemis (Advanced Relay and Technology Mission Satellite) program, amely áttörést jelentett az
európai űrtávközlési fejlesztésekben alapvetően új műszaki megoldások bevezetésével, ilyenek a
különböző távközlési műholdak közötti lézeres adatátviteli rendszerek kiépítése abból a célból,
hogy a műholdakat könnyen újra lehessen programozni. Ezek a műholdak alkalmaztak először
rakétameghajtást a GEO-pályák elérésére. Az Artemis ezen kívül biztosította a kommunikációt
a földi vezérlő állomás és az európai Automated Transfer Vehicle között, ami a nemzetközi űrállomás számára szállítási feladatokat hajtott végre.
• EDRS (European Data Relay System) program, amely képes lesz csökkenteni a késleltetési időt azzal,
hogy magas minőségű, közel valós idejű adatátviteli szolgáltatást biztosít az alacsony pályán keringő műholdak számára. Az EDRS rendszer két alapvető funkciót tölt be. Az első az, hogy műholdak
között optikai összeköttetést hoz létre és emellett kapcsolatokat teremt az Eutelsat műholdjai között,
a második pedig az, hogy optikai átviteli technológiával továbbfejleszti az úgynevezett SmallGEOplatformot. A felhasználói adatok dedikált alacsony pályás műholdakra telepített végpontokon
keresztül jutnak el az EDRS rendszer elemeihez, illetve a földi állomásokra. Ez a megoldás lehetővé
teszi a nagy sebességű adatátvitelt, ha a műhold az EDRS csomópont látóterébe kerül.

4 ábra. ESA EDRS műhold szerelés közben
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Alphabus/Alphasat, az európai távközlési műholdak következő generációja, amit az ARTES
8 program keretében fejlesztenek ki. E két program kiegészíti egymást. Az Alphasat, amit az
Inmarsat európai operátorával együttműködve fejlesztenek ki, az első olyan műhold, amit a nagy
teljesítményű Alphabus távközlési kezdeményezés keretében állítanak pályára. Az Alphasat egy
új generációs, L-sávban működő távközlési szolgáltató rendszerrel van felszerelve, ami képes
ellátni Európa, Afrika és a Közel-Kelet térségeit, és egyúttal négy olyan technológiai kísérletet is
végrehajt, ami az ESA ARTES programjának, illetve a nemzeti programoknak a része.

5 ábra. ESA Alphasat

•
•
•

Egyéb befogadott kísérletek, amelyek az ESA által szorgalmazott PPP (Public Private Partnership)
program szerves részét képezik. Ezek lehetőséget biztosítanak technológiai és szolgáltatási kísérletek végrehajtására harmadik felek számára.
SmallGEO, amely egy olyan ESA kezdeményezés, amelyben kis méretű geostacionárius műholdakat lehet pályára állítani. A program fő célja az, hogy az európai ipar olcsó lehetőséget kapjon
a kereskedelmi szolgáltatások piacán.
Hylas-1 távközlési műhold, amely nagy sebességű távközlési lehetőségeket kínál egész Európa
számára.

Az ARTES program egyéb elemei az alábbiak:
• Iris program, ami egy új generációs, műholdas légi forgalomirányító rendszer kialakítását tűzi
ki célul, ami az évtized végére modernizálni kívánja a teljes légi forgalomirányítást, felhasználva
a műholdas távközlés lehetőségeit, beleértve a sarkköri régiók speciális ellátását is.

6. ábra. ESA Alphasat Iris rendszer
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IAP (Integrated Promotion Programme), aminek a legfőbb feladata olyan űrtávközlési szolgáltatások támogatása, amelyek olyan területekre terjednek ki, ahol ilyen szolgáltatásokat eddig még
nem vezettek be, és amelyek képesek új felhasználói csoportokat is elérni.

7. ábra. ESA Alphasat IAP program

•

SAT AIS (Automatic Identification System), egy olyan rendszer, amelyik a kikötők közelében a
hajók mozgását követi, képes azok azonosítására és navigálására. A fejlesztés során együttműködik az EMSA-val (European Maritime Safety Agency), a hajózásbiztonsággal foglalkozó európai
szervezettel.

8. ábra. ESA Alphasat AIS rendszer
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Mindezeken kívül az ESA új stratégiájának kiemelkedő eleme az angliai Oxfordshire-ben a European
Center for Space Applications and Telecommunications (ECSAT) központ létrehozása, amely leginkább
az űrtávközlést, az integrált alkalmazásokat, a klímaváltozással kapcsolatos vizsgálatokat és a technológiai
fejlesztéseket, valamint a tudományos kutatásokat támogatja. A központ méreteire jellemző, hogy várhatóan 30 000 magasan kvalifikált munkatársat kíván foglalkoztatni. Ennek a központnak a megalapítása is
jelzi, hogy az ESA komolyan készül az európai űripar és űrtevékenység fellendítésére.
Köszönetnyilvánítás. A szerző köszönetet mond Dr. Gödör Évának, aki hozzájárult ahhoz, hogy a
szerző a vele együtt kidolgozott könyv (Almár és mtsai, 1996), űrtávközléssel foglalkozó fejezetét jelen
cikk alapozó részének megírásához felhasználja.
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TANULÓK MEGLÁTÁSAI A VIRTUÁLIS VALÓSÁGALAPÚ
OKTATÁS TERÜLETÉN A VAJDASÁGI
IVAN GORAN KOVAČIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
n

Bálint Krisztián1, Kapás Mónika2

1

Ivan Goran Kovačić Általános Iskola, Szabadka
2
PTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Pécs
n

Napjainkban a modern oktatási technológia egyre inkább előtérbe kerül. A jelen digitális generációt képviselő általános iskolai diákok nyitottsága a technológiai megoldások
és virtuális közösségek iránt vitathatatlan. Ebből kifolyólag a kutatás elsődleges célja, hogy
felmérje a tanulók virtuális valóságalapú oktatáshoz való viszonyát, mennyire nyitottak
egy ilyen oktatási technológia bevezetésére az általános iskolában. Problémafelvetésként
fogalmazódik meg, hogy a tanulóknak egy olyan eszközről és esetleges új „oktatási típusról” kellett véleményt alkotniuk, amelynek a jövője bizonytalan és egyelőre megfoghatatlan.
A kutatás rávilágított arra, hogy a tanulók 48%-a még nem is hallott a VR-ről, ezért az ő
válaszaik feldolgozása korlátozott figyelembe vétellel történt. A kutatásban az Ivan Goran
Kovačić Általános Iskola 121 felső tagozatos tanulója vett részt. Az empirikus kutatás vizsgálata során, a pedagógiai mérések tipikus eszközei, a kérdőívek kerültek felhasználásra. A
kapott adatok elemzése az SPSS-program segítségével készült. A megkérdezett tanulók (ők
azok, akik hallottak már a VR-ről), tehát 83%-uk, évfolyamtól függetlenül () lehetőség függvényében szívesen választaná a VR-alapú szemléltető oktatásban való részvételt. A virtuális
környezetet a tanulók 75%-a érdekesnek találná, ezt azzal indokolták, hogy a virtuális alapú
tanulás során valószínűleg könnyebben elsajátítanák a szükséges tananyagokat. A tanulók
meglátásai szerint leginkább fizikát, kémiát, valamint földrajzot lehetne a legsikeresebben
oktatni VR-eszközök segítségével. Sajnálatos módon a VR-eszközök igencsak drágák, ennek
ellenére szükségszerű ezzel az oktatási módszerrel is foglalkozni, hiszen elképzelhető, hogy
a jövőben már a virtuális oktatásé lesz a főszerep.
Kulcsszavak: VR, VR-pedagógus, Second Life, Sloodle
n

1. Bevezető
1.1. Virtuális valóság – alapfogalmak
Napjainkban a modern oktatási technológia egyre inkább előtérbe kerül. A jelen digitális generációt képviselő általános iskolai diákok nyitottsága a technológiai megoldások és virtuális közösségek iránt
vitathatatlan. Ebből kifolyólag a kutatás elsődleges célja, hogy feltárja azt, hogy a tanulók, hogyan viszonyulnak a virtuális valóságalapú oktatáshoz, mennyire nyitottak egy ilyen oktatási technológia bevezetésére az általános iskolában. Ahhoz, hogy egy ilyen oktatás megvalósuljon, először is számos fogalommal
kell tisztában lenni. A legfontosabb kérdések a következők:
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• Mi is az a virtuális oktatás?
• Mi a Second Life?
Ezen felül fontos megjegyezni, hogy a virtuális világ, valamint a tanulói avatarok létrehozásával még
távolról sem valósul meg a virtuális oktatás. Ehhez mindenképpen szükség van több oktatási keretrendszer egyidejű és párhuzamos használatára. Ezek a keretrendszerek a következők:
• Moodle (Modular object-oriented dynamic learning environment / Moduláris, objektum-orientált, dinamikus tanulási környezet),
• Sloodle (Simulation-linked object-oriented dynamic learning / Szimulációhoz kötött, objektumorientált, dinamikus tanulás).
A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy amíg a Moodle a „hagyományos” elektronikus tananyagok kezelésére szolgál, addig a Sloodle ennek a virtuális megvalósításában segítkezik.

1.2. A virtuális tanulás meghatározása
A tanulók bármely tanulási környezet elsődleges résztvevőiként vannak jelen. A technológia által
közvetített, virtuális tanulási környezet és a hagyományos tanulási környezet közötti eltérés fő jellemzője maga a technológia használatában, s az irányítás és felelősség tanulók részére történő átruházásában
rejlik (Chou et al., 2005).
Mára a virtuális, mint kifejezés, sokak számára könnyen értelmezhető, vannak, akik lelkesednek
mindenért, ami virtuális. Virtuális közösségekben vesznek részt, virtuális boltokba járnak vásárolni, virtuális barátaik vannak. Mások számára a virtuális egyben valami negatív is, valami, ami elvon a valóságtól,
képzelt világba helyez, és a létezőtől elidegenít. Bizonyára többen vannak, akiknek ez a szó semmit nem
jelent, legfeljebb valami számítógéppel kapcsolatos, idegen dolgot. Minél misztikusabb vagy szakszerűbb
egy idegen eszköz (együttes) bemutatása, annál nagyobb idegenkedést vált ki, és mint tudjuk, az informatikában lépten-nyomon találkozunk csak a bennfentesek által megértett szakkifejezésekkel, de sokszor
még közöttük is vita keletkezik az egyes (rendszerint angol kifejezések rövidítéséből származó) fogalmak
tartalma körül. A virtuális tanulási környezet különféle fajtái (Virtual Learning Environments – VLE)
lehetőséget nyújtanak arra, hogy a diákok és a tanárok, az egész iskola számára megszervezzék a tanulási
folyamatot. A virtuális tanulási környezetek mindegyike kínál kommunikációs és kollaborációs eszközöket, azaz különböző szinten és mértékben, de lehetővé teszi, hogy a közösségen belül kisebb (tanulói)
közösségeket szervezzenek, és azok társas tevékenységeket folytassanak (többnyire egy-egy feladathoz
kapcsolódva) akkor is, ha éppen nincsenek egy időben egy helyen (Hunya, 2005).
A digitális tanulás spontán módon és egyre hatékonyabban formálódik az egyén szintjén, ugyanakkor
a digitális tanítás rendszerszerűen, intézményes, szakmai szinten még nem alakult ki (Benedek, 2007).

2. Virtuális tanulási környezet elemei
2.1. Second Life
A Second Life (SL) <Második Élet> jelenleg az oktatásban használatos, leginkább előrehaladott s népszerű, több felhasználós virtuális világ, platform. A Második Világ (SL) mélyebb vizsgálata által, e munka feltárja
e program lehetőségeit és a több felhasználós, virtuális környezetek által, az élethűségre törekvő háromdimenziós terek tanításban való alkalmazását szándékozó oktatókkal szemben támasztott, gátló tényezőit is.
A mai, több felhasználós, virtuális környezetek (multi-user virtual environments), vagyis MUVEk közös
jellemzőkkel rendelkeznek, melyek gyökerei a több felhasználós, ún. labirintusjátékokhoz s a terjedelmes,
összetett, több játékost fogadó szerepjátékokhoz követhetők vissza (MMOk), melyek a közelmúltban nagy
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népszerűségre tettek szert a NeverWinter Nights vagy a World of Warcraft és hasonló játékprogramoknak
köszönhetően, melyek a szerepjátékok Labirintusok és sárkányok (Dungeons and Dragons) modell fajtáin
alapulnak. A virtuális világok különféle formában jelenhetnek meg, ennek ellenére egész sor visszatérő
jellemzőt vonultatnak fel, s melyek tartalmazzák:
• a világ belső környezetének tartós fennmaradását;
• a több felhasználó által osztott, közös teret, mely az együttes részvételt lehetővé teszi;
• virtuális megtestesülést egy avatar (magunk személyére szabott 3D-képmás) által;
• a felhasználók és tárgyak között megjelenő interakciókat, 3D-környezetben;
• a cselekvések azonnalisága annyira érvényes, hogy az interakciók valós időben jöhetnek létre
(Warburton, 2009).
A Második Élet (Second Life) világhálón alkalmazott, háromdimenziós, virtuális környezet, melyben a felhasználók, maguk képviseletére, egy avatar (képmás) formáját veszik fel, melyet követően interakció (együttműködés) jöhet létre a többi felhasználóval, a szintetikus környezetben. A felhasználókat
arra ösztönzik, hogy valóban második életet éljenek: ruházat beszerzése, épületek összeállítása s egyéb
javak mint gépjárművek és telkek megszerzése, valamint eleddig ismeretlen emberekkel való találkozás
és ezek látogatása által. A Második Élet nem minősül játéknak; nincsenek teljesítendő feladatok, célok,
vagy leküzdendő pályák. Ehelyett, egy, világhálón elérhető, virtuális világot nyújt, háromdimenziós, egyének és csoportok találkozására és együttműködésére hivatott, virtuális platformmal (Inman et al., 2009).

2.2. Moodle
A Moodle a Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment kifejezés rövidítése, azaz
moduláris objektum-orientált dinamikus tanulási környezetet jelent. Nyílt forráskódú, ingyenes licensz
alatt terjesztett, PHP-nyelven íródott e-learning keretrendszer (Hágenné Páll, 2008).
A Moodle-ban egy „központi” kurzusban jutnak a tanulók az elméleti ismeretekhez. Itt kapnak helyet
azok a tevékenységek, amelyek egyrészt a tantárgy teljesítéséhez szükségesek, másrészt a közös ismeretek
felhalmozását szolgálják (Papp és Vágvölgyi, 2007).
A Moodle keretrendszer általános szolgáltatásai:
• különböző jogosultsági szintek, és ennek megfelelő beléptetés
• kurzusok kezelése
• egyének kurzushoz, csoporthoz rendelése
• saját profil szerkesztése
• különböző formátumú tananyagok létrehozása: txt, doc, html, ppt, pdf, pps, flash, audió- és
videoállományok stb.
• tesztek, kérdőívek, különböző típusú hallgatói feladatok létrehozása
• közösségépítő lehetőségek: fórum, blog, chat, hirdetőtábla
• kommunikációs lehetőségek: e-mail
• egyéni felhasználói felület
• naplózás (Tibenszkyné Fórika, 2009).
2.3. Sloodle
A Második Élet a legnépszerűbb virtuális, szociális világok egyike: a világszerte élő felhasználók
populációja milliókra rúg. A program igen fejlett technológiát alkalmaz a szimulációk életszerűségének
fokozására, úgyhogy az avatarok és a környezet a való világhoz szokott felhasználók számára is hitelesebb és hasonlóbb. A Második Élet testreszabási lehetősége kiterjedt, s ösztönzi az innovációt és a diákok
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részvételét, mely szintén növeli az interakciók (helyzeti együttműködés) természetességét, s mely viszont
növeli a való világban történő interakciók természetességét. A Második Életet jelenleg számos intézmény
sikeresen alkalmazza oktatási platformként, mint például a főiskolák, az egyetemek, a könyvtárak s más
állami intézmények. A fentiekben tárgyalt jellemzők mellett, a Második Élet számos, különösképpen oktatásban használatos eszközt kínál. Valószínű, hogy az említettek közül legfontosabb a Sloodle, mely nyílt
forráskódú projektum, s mely egyesíti a Második Életet a Moodle oktatásszervező rendszerrel. A Sloodle
eszközök egész sorát biztosítja a tanulás és tanítás támogatására a magával ragadó, virtuális világban.
A virtuális környezet az oktatás lehetőségeinek új távlatát biztosítja. Ezen környezetek természete generatív, így a felhasználók részére nemcsak a navigálás és az előre megtervezett, háromdimenziós környezettel
való interakció megengedett, hanem e környezet kiterjesztése, saját objektumok teremtése által. A Második Életben, mint az említett, virtuális környezetek egyikében, a felhasználók avatarjaik által öltenek testet.
Megengedett részükre: a repülés; a navigálás; a háromdimenziós objektumok, tárgyak teremtése; a többi
felhasználóval való, azonos időben működő, kommunikációs eszközökkel folytatott társalgás; s az említett,
háromdimenziós környezet minden lehetőségének felderítése, melyek úgyszintén használhatók az oktatásban, a tartalmak és a tanulók közötti együttműködés és interakció biztosítása végett (Yasar és Tufan, 2010).
A SLOODLE ingyenes, s nyílt forráskódú projektum, mely egyesíti a Második Élet több felhasználót is
kiszolgáló, nyílt szimulációnak nevezett, virtuális környezetét és/vagy a Moodle oktatás-szervező rendszert.
A SLOODLE tanulást és tanítást támogató eszközök egész sorát biztosítja a magával ragadó, virtuális
világban; mely eszközök teljességgel illeszthetők a jól bevált, világhálós-alapú, oktatás-szervező rendszerhez, melyet oktatók és hallgatók százezrei alkalmaznak világszerte.
• Csatlakozás egy csevegő szobához a Web Intercom segítségével. A Második Életben részt vevő
tanulók, csevegésben vehetnek részt, a hozzáférhető Moodle-csevegő szoba használatával. A viták
biztonságosan irattárazhatóak a Moodle adatbázisában.
• Bemutató (diavetítés) készítése a Presenter programmal. A diasorozatok gyorsan feltölthetők
Moodle-ben, formátumok kiterjedt választékában, s ezután a virtuális világban megtekinthetők,
élő vetítés keretében vagy időeltolódással Moodle-ben.
• Visszacsatolás nyerése a Választás (the Choice) programmal.
• A virtuális világbeli feladatok szervezése a Feladatkezelő (Assignment) függő doboz (drop-box)
segítségével. Az osztályzatok gyors és könnyű áttekintése a szabványos Moodle-osztálykönyvben.
• Felszerelési tárgyak elosztása a Forgalmazó (Vendor) által.
• Személyazonosság társítása a Moodle-felhasználók és avatarok között, a Reg-enrol alprogram
pultjának segítségével.
• Fejtörő kérdőívek teljesítése – a virtuális világban, valós idejű visszacsatolás mellett lehetséges, a
virtuális világbeli Kvíz-Szék által, s melyet a Moodle-osztálykönyvvel egyesítettek (Sloodle, 2010).

3. A kutatás módszere
A kutatásban a pedagógiai mérések tipikus eszközei az online kérdőívek kerültek felhasználásra. A
kapott eredmények az SPSS-program segítségével lettek kianalizálva.

3.1. A kutatás helyszínei
•

A vizsgálati mintában a szabadkai Ivan Goran Kovačić Általános Iskola felső tagozatos tanulói
vettek részt. Az online kérdőívet 121 (10 és 14 év közötti) tanuló töltötte ki. Ezt részletesen az 1.
táblázat szemlélteti.
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Ivan Goran Kovačić Általános Iskola

Tanulók száma

Ötödik osztályos tanulók

27

Hatodik osztályos tanulók

24

Hetedik osztályos tanulók

19

Nyolcadik osztályos tanulók

51

Kutatásban részt vevő tanulók száma

121

1. táblázat. A kutatásban részt vevő tanulók száma

4. Kutatási eredmények
Problémafelvetésként fogalmazódik meg, hogy a tanulóknak egy olyan eszközről és esetleges új „oktatási típusról” kellett véleményt alkotniuk, amelynek a jövője bizonytalan és egyelőre megfoghatatlan. Ebből
kifolyólag a következő hipotézis került megfogalmazásra:

I. Hipotézis
Feltételezhető, hogy a hallgatók többsége hallott már a virtuális oktatásról.
A tanulók arra a kérdésre, hogy hallottak-e a virtuális oktatásról 52%-uk igennel felelt. Azok a tanulók, akik még nem hallottak erről (szám szerint 58 tanuló), az ő válaszaik szigorúan korlátozottan lettek
figyelembe véve, hiszen releváns információt egyes kérdésekben csak olyan diákok adhatnak, akik tisztában vannak a virtuális oktatás fogalmával.
A VR-alapú oktatásnak számos előnye van az oktatásban. Ilyen például az, hogy a térbeliség érzetét
keltve a tanulók könnyebben megérthetnek egyes bonyolult folyamatokat úgy, hogy az szinte karnyújtásnyira zajlik előttük. Számos érzékszervre hathat egyszerre, valamint a tanulási időt is lerövidítheti. Az
ilyen tananyagokra jellemző:
• biztosítja a „szórakoztatva tanulás” lehetőségét,
• új szempontú tananyagbeli megközelítést tesz lehetővé,
• valamint megvalósítja az élménypedagógiát.
Feltételezhetően ebből kifolyólag a megkérdezett tanulók (akik hallottak már a VR-ről, szám szerint
63 tanuló) 83%-uk évfolyamtól függetlenül (x2 próba: p = 0,052) lehetőség függvényében szívesen választaná a VR-alapú szemléltető oktatásán való részvételt. Ezt a 2. táblázat szemlélteti.
Ivan Goran Kovačić Általános Iskola

Igen

Nem

Ötödik osztályos tanulók

76%

24%

Hatodik osztályos tanulók

79%

21%

Hetedik osztályos tanulók

87%

23%

Nyolcadik osztályos tanulók

90%

10%

2. táblázat. Ön részt venne-e VR-alapú szemléltető óratartásban? (n = 63)

Az első hipotézis beigazolódott, miszerint a tanulók többsége hallott már a virtuális oktatásról. Megállapítható, hogy a jelen digitális tanulói generáció viszonylag jól tájékozott a VR-témában. Mindenképpen
pozitív eredménynek számít, hogy a diákok szívesen részt vennének VR-alapú szemléltető oktatásban is.
66

TUDOMÁNYos tÁvlatok
Bá l int

Kr is z ti án ,

Kap ás

Món i k a

II. Hipotézis
Feltételezhető, hogy a hallgatók fontosnak tartanák a VR-oktatás lehetőségét.
A tanulók arra a kérdésre, hogy mennyire tartanák fontosnak a VR-környezet kialakítását az általános iskolában a következő válaszokat adták, amelyet az alábbi ábra szemléltet:

1. ábra. Ön szerint mennyire fontos a VR-környezet kialakítása az általános iskolában? (n = 63)

Ezenfelül a virtuális tanulási környezet kialakítását a tanulók 75%-a évfolyamtól függetlenül (x2
próba: p = 0,058) érdekesnek találná, ezt azzal indokolták, hogy a virtuális alapú tanulás során valószínűleg könnyebben elsajátítanák a szükséges tananyagokat.
Ivan Goran Kovačić Általános Iskola

Igen

Nem

Ötödik osztályos tanulók

66%

44%

Hatodik osztályos tanulók

69%

31%

Hetedik osztályos tanulók

81%

29%

Nyolcadik osztályos tanulók

83%

27%

3. táblázat. Az ön számára érdekes lenne-e a VR-tananyag? (n = 63)

Ahhoz azonban, hogy a VR-tananyag a rendelkezésre álljon, el kellene azt előtte készíteni. Ehhez
azonban nemcsak az informatikusok segítségére lenne szükség, hanem akár a tanárok közreműködésére
is, akik így a saját meglátásaik szerint formálhatnák a tananyagot. Ahhoz azonban, hogy ez megvalósuljon egy újfajta, elhivatott pedagógus nemzedékre van szükség, a VR-pedagógusra. A virtuális valóság az
oktatásban a következő képpen néz ki.

2. ábra. Second Life világ tanári avatarral
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Ebbe a világba belépve a tanulók kapcsolatba kerülhetnek a tanár avatarukkal, ahol közösen, illetve
tanári segítség igénybevételével oldhatják meg a különböző feladatokat. Ez egy hatalmas virtuális világ,
amelynek már csak a felfedezése is hatalmas izgalmakat rejt magában.
Ahhoz, hogy az SL-világ működőképessé váljon, szükséges feltelepíteni a Moodle keretrendszerben
a Sloodle keretrendszer bővítményt. Annak alkalmazását az alábbi ábra szemlélteti:

3. ábra. Sloodle használata a Moodle keretrendszerben

Napjainkban kezdenek szélesebb körben is elterjedni a VR-eszközök. Egyes előrejelzések szerint 2020ig 30 millió példányt fognak értékesíteni ezekből az eszközökből. A megkérdezett tanulók 61%-ának a
meglátása szerint évfolyamtól függetlenül (x2 próba: p = 0,059) az elkövetkező 5 évben a VR-eszközökre
a számítógépes játékok mellett meg fognak jelenni olyan applikációk is, amelyeket akár a VR-oktatásban
is kamatoztatni lehetne. Ezt a 4. táblázat szemlélteti.
Ivan Goran Kovačić Általános Iskola

Igen

Nem

Ötödik osztályos tanulók

55%

45%

Hatodik osztályos tanulók

61%

39%

Hetedik osztályos tanulók

62%

38%

Nyolcadik osztályos tanulók

66%

34%

4. táblázat. Ön szerint az elkövetkező 5 évben a VR-eszközökre a számítógépes játékok mellett meg
fognak-e jelenni olyan applikációk, amelyet az oktatásban is kamatoztatni lehetne? (n = 63)

A tanulók meglátása szerint évfolyamtól függetlenül (x2 próba: p = 0,059) leginkább fizikát, kémiát,
valamint földrajzot lehetne a legsikeresebben oktatni VR-eszköz segítségével. Ezt az 5. táblázat szemlélteti.
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Ivan Goran Kovačić Általános Iskola

Tanulók százalékos aránya

Fizika

55%

Kémia

61%

Földrajz

62%

Biológia

66%

5. táblázat. Ön szerint melyik tantárgyakat lehetne a legsikeresebben oktatni
VR-eszközök segítségével? (n = 63)

A második hipotézis is beigazolódott, miszerint a tanulók fontosnak tartják a VR-eszközök által
támogatott oktatás lehetőségét az általános iskolában.

5. Záró következtetések
A kutatás feltárta, hogy a tanulók többsége hallott már a virtuális oktatásról, valamint azt is, hogy a diákok
nyitottak a vizuális élménypedagógiai megoldások iránt. Többségük szívesen választaná ezt a típusú VR-alapú
szemléltető oktatásban való részvételt, amennyiben ez a lehetőség adott lenne a számukra. Ezen felül fontos
megjegyezni, hogy a tanulói meglátások szerint fontos lenne, hogy egy ilyen új oktatástípus megvalósuljon
az általános iskolában, hiszen általa könnyebben el tudnák sajátítani a szükséges tananyagokat.

6. További kutatási célok

További kutatási célként megfogalmazható, hogy a kutatást szélesebb körben is ki lehetne terjeszteni. Több általános iskolai tanuló bevonásával még részletesebb képet lehetne kapni a tanulók VR-t illető
meglátásairól az oktatásban. Ezen felül elgondolkodtató, hogy az általános iskolában dolgozó tanárokat is
be lehetne vonni a kutatásba, hiszen az ő meglátásaik is ugyanolyan fontosak, mint a tanulóké.
n
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„CSAK AZ ÚT VAN KIJELÖLVE, MELLYEN
INDULNIA KELL...”
Egy 19. századi matematika-tankönyv elemzése
n

Berze Gizella

SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged
n

A tankönyvek kifinomultan képesek megjeleníteni az egy-egy országban vagy területen
elfogadott társadalmi-politikai, tudományos és tradicionális célokat és elvárásokat az oktatással kapcsolatban. A matematika mint tantárgy az iskolatörténet és a kurrikulum szerves
része már a kezdetektől, s a tárgyhoz tartozó tankönyvek tudományközvetítő módozatainak fejlődése híven tükrözi a történelem során változó ideákat, normákat és tanuláselméleti
álláspontokat. A tankönyveknek legtöbbször meghatározott célközönsége van, s ez keretek
közé szorítja a lehetőségeket az ismeretek közvetítésében. Tanulmányomban Nagy Károly
1837-ben kiadott gyermekeknek szóló matematika-tankönyvét, A’ kis számító. Magyar gyermek kézikönyve című könyvet, mutatom be. A szerző életútjának és szakmai álláspontjának
megismerésén túl, fő célunk az volt, hogy érzékeltessük azokat a mozzanatokat, amelyek jelzik,
ahogyan a kiadvány próbálkozást tesz a matematikai alapismeretek gyermekközpontú tanításának bemutatására. A vizsgálatba vett kézikönyv kiadásának időszakában – a 19. század
első harmadában – az ilyen szerzői szándék újdonságnak számított, s bár mai ismereteink
szerint mérsékelt sikerrel járt, mégis fontos mérföldkőnek tekinthetjük a tankönyvkészítés területén. A vonatkozó történetírási szakirodalom feltárása mellett figyelembe vettük a
korabeli sajtó könyvismertető kritikáját is. Elemzésünk elsősorban szakmódszertani szempontok mentén halad, kitérve azokra a szerzői megnyilvánulásokra, amelyekből következtetni tudunk a tankönyv írójának elképzeléseire a matematikai ismeretek elsajátításának és
a készségek fejlődésének folyamatáról.
Kulcsszavak: tankönyvkutatás, matematika, tankönyvtörténet
n

Bevezető
A matematikaoktatás vizsgálatainak megközelítései időről időre változnak. Megérteni, pontos képet
alkotni a jelenben zajló oktatási folyamatokról úgy tudunk, ha ismerjük az utat, amelyet az előttünk járók
végigjártak. Az oktatás folyamatában társadalmi viszonyok és elvárások, a gyakorlat, az aktuálisan érvényes (egyéni) értelmezés alkotnak olyan kapcsolatokat, amelyek egyfajta performance-ban mutatkoznak
meg a tanár és tanítványai között. A tanórán történő eseményeket nem csak a tantervek, szabályzatok
vagy törvények vezérlik, hanem számos olyan tényező, amelyek mentén egy-egy esemény az adott pillanatban, az adott helyzetben konstruálódik. Ilyen például a rejtett tanterv, vagy az egy-egy korszakban
uralkodó vélekedések, nézetek és elvárások, amelyektől az oktatásban érintettek közül senki, így a tanár,
a diák, a szülő, vagy például a tankönyvszerző sem tudja függetleníteni magát. A tanórán lezajló események jellemzik azt az élő, képlékeny és változó/változékony környezetet, amelyet csak ott, akkor és abban
a pillanatban és helyszínen tudunk megfigyelni és dokumentálni. Emiatt nyilvánvalóan nem lehetséges
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megfigyelés tárgyává tenni a múltban létező és hatással bíró rejtett elvárások megjelenését a tanórákon. A
tankönyvek vizsgálatán keresztül azonban bepillantást nyerhetünk az adott korszak gondolkodásmódjába
és a rég elmúlt évek oktatással kapcsolatos elvárásaiba (Valverde et al., 2002). A tankönyvvel kapcsolatos
minőségi paramétereket csak egy adott kor társadalmi-kulturális közegében lehet meghatározni, nem
léteznek önmagukban (Dárdai, 2002).
A 19. századtól a papírra nyomtatott, bekötött könyvek világszerte egyre gyakoribb eszközeivé váltak
az oktatásnak. Angol nyelvterületen a „textbook”, mint a mai értelemben vett tankönyvet jelölő kifejezés,
az 1830-as évektől használatos és a „dolgok összeszövését” (thing woven) jelenti (Online Ethymology
Dictionary). A különböző tankönyv-definíciók rendre közvetítőeszközként határozzák meg a tankönyvet,
amely a kulturális értékeket viszi át a következő generációknak, vagyis: pedagógiai változata a közvetítésre
szánt tudásnak (Stray, 1994). A tankönyv ezáltal egyfajta metszete lesz mindazoknak a kapcsolatoknak,
amelyekben a tanárok, a diákok, a szerzők, a fogyasztók, az intézmények és az állam is szerepel (Kilpatrick,
2014). A tankönyv és a tankönyvügy fogalmai folyamatosan változnak, állandó korszerűsítésre szorulnak.
A különböző kutatások többsége egyetért abban, hogy a tankönyv a minőségi oktatás egyik legfontosabb
eszköze, amely az utóbbi idők műszaki fejlődése mellett is lényeges tényező maradt az oktatási folyamatban (Dárdai, 2002; Heyneman, 2006; Mathes, 2011; Howson, 2013; Geske és Geske, 2008).
A matematika-tankönyvek fejlődésében is számos változás történt a tartalom, a tankönyv létrehozása
és felhasználhatósága területén is. Ahogyan az oktatási rendszerek, úgy a tankönyvek felhasználásának
módja is időről időre, s országról országra különbözik, és hatással vannak rá a tanítás-tanulás tradicionális koncepciói. A kutatók a tankönyvet a tantervi tartalmak egyik legfontosabb közvetítő eszközének
tekintik (Fan és mtsai, 2013). A tankönyvek ereje a vizsgálatok szerint abban rejlik, hogy olyan tartalmakat
közvetítenek a tanulók felé, amelyeket azok nem tudnak közvetlenül megtapasztalni. Teszik ezt szervezett formában, fokozatosan építve a tanítás és tanulás folyamatát, vezetve a tanulót a tananyag megértése
felé (Dehaene, 2003). A különböző tankönyveket választó tanárok különböznek a tanítási stílusban (is),
a tankönyv azonban közvetlenül felhasználható információkat ad a tantervben megfogalmazott célokról,
feladatokról, elvekről (Pepin és Haggarty, 2001; Pepin és mtsai, 2013; Fan és Zhu, 2007; Schoenfeld, 1992).
A pedagógiai jellegű üzeneteket mintegy „lefordítja” a felhasználók számára.
Tanulmányomban megkíséreltem bemutatni azt a jelenséget, ahogyan egy 19. századi matematikatankönyv tartalmában, stílusában és szándékában tükrözi a kor elvárásait és elképzeléseit a tudás átörökítésének módjáról a következő generációkra.

Szopori Nagy Károly (1797–1868)
A 19. században a matematika az egész világon modern tudománynak számított és fejlődése felgyorsult. Régi matematikai problémákat oldottak meg, s új ötletek láttak napvilágot, ami új területek felfedezéséhez vezetett. Megnövekedett az érdeklődés a matematika régebb óta tanulmányozott szegmensei iránt is.
Mindenki, aki iskolába járt, megkapta az esélyt a matematika alapjainak tanulására, s ennek köszönhetően
megnőtt a matematikusok száma. Módszertani kiadványok jelentek meg, amelyek a matematika oktatását
voltak hivatottak előbbre vinni (Rendek, 1845). A korszak nagy szaktekintélyei ma is ismert nevek: Gauss,
Bolyai Farkas és János, Galton és Riemann.
A nagy nevek homályában tevékenykedett Nagy Károly akadémikus. Révkomáromban született, s
apja nyomán gyógyszerészetet tanult. Kémiából szerzett doktorátust, de az arab nyelvet is tanulmányozta.
Ezenkívül a földrajztudományok terén is kiváló tudósnak mutatkozott. Két évig dolgozott a bécsi csillagászati obszervatóriumban, majd – mivel a gazdaságtudományok sem álltak tőle távol – a magyar grófok
gazdaságát és pénzügyeit intézte, igen sikeresen. Főleg Bécsben élt, de négy alkalommal járt Londonban,
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többször volt Párizsban és eljutott Amerikába is. Az Akadémia 1836 szeptemberében választotta rendes
tagjává (Jelitai, 1945; Márton, 1999; Vargha, 1998).
1835-ben az MTA pályázatán Arithmetikájával (Számírás különös jegyekkel) elnyerte a nagyjutalmat.
Több matematikával kapcsolatos munkája is megjelent különböző nyelveken. Jelen volt a tudományos
folyóiratokban és tőle származik az MTA névkönyve és a naptár csillagászati része 1837-től 1843-ig. 1840ben, Nagy Károly szerkesztette az első olyan ég- és földgömböt, amelynek magyar felirata volt.
Matematikusként és közéleti személyként is éles kritikákat kap, többek között Bolyai Farkastól, de maga
Széchenyi gróf sem kíméli. A Magyar Tudós Társaság évkönyve (1855) szerint az Arithmetika „..minden
eddig magyar nyelven kijött arithmeticák közül legalkalmasabb az ifjuságnak a’ mathematicai tudományokba
első alapos bevezetésül; másoknak pedig, kik a’ számvetésben némi jártasságot kivánnak magoknak szerzeni,
további bővebb utasitásul”. Bolyai Farkas azonban egészen más véleményen van, amint azt a Gaussnak írt
levele is tanusítja: „…nincs más érdeme, mint az, hogy Bécsben szépen és pontosan kinyomtatták; a legcsekélyebb eredetiség és minden elmeél hijával van, semmi sincs benne tisztázva, a szigorúságnak még szikrája
is hiányzik belőle… De mégis örvendek neki, mert ez már lépés az első lépcsőfokra; egy évszázad és az elsőből
az ezredik lesz (vagy legalább is lehet)” (idézi Jelitai, 1945).
Nagy Károly, Széchenyi gróf rosszallását azzal váltotta ki, hogy Daguerrotyp címmel megjelentetett
egy kiadványt, amely nem kímélte a korszak nagy gondolkodóit és politikai szereplőit: vitriolos élű kritikákat hozott le, nagytekintélyű közszereplőkről.
Nagy Károly, akadémiai tagként és párizsi kapcsolatai révén hivatalos kiküldetésre mehetett Amerikába, ahol Jackson elnök is fogadta. Utazásai során Philadephia díszpolgársággal és a város aranykulcsával
tüntette ki. Andrew Jackson elnök tiszteletbeli amerikai állampolgárságot is adományozott neki. Az Amerikai Filozófiai Társaság és a Magyar Tudományos Akadémia között Nagy Károlynak köszönhetően születik
megegyezés a két intézmény évkönyvének és más kiadványainak rendszeres cseréjéről (Vargha, 1998).
Nagy Károly egész munkásságát átszövi az a törekvés, hogy igyekezzen mindenkinek elérhetővé tenni
és javítani a magyarországi oktatás minőségét. Az oktatással kapcsolatos elképzeléseire hatással volt a
londoni, a francia és az amerikai tartózkodás. Igyekezett elterjeszteni Magyarországon azokat a kiadványokat és eszközöket, amelyekből itt hiány mutatkozott: a Babbage-féle logaritmustáblát ellátja előszóval,
s jó minőségben nyomtatva kiadja, a földtekéket magyar felirattal hozzáférhetővé teszi az iskolák számára.
Bicske mellett szerez nemesi birtokot, s a területen, saját költségén felépített egy csillagvizsgálót. Elképzelése szerint a komplexum elsősorban oktatási célokat szolgált volna, oktatóhelyiségekkel, könyvtárral,
taneszközökkel felszerelve. Sajnos, az igyekezet és a pénz is veszendőbe ment, mert kitört a szabadságharc,
s ekkor Nagy Károly elhagyta Magyarországot.
Még 1837-ben társaság alakult a vezetésével abból a célból, hogy a szegénysorsú gyerekeket el tudják
látni megfelelő tankönyvekkel. Abban az időben az elvárásainak megfelelő tankönyvek nem álltak rendelkezésre, ezért aztán ő maga írja meg az első ilyen könyvet.

A kis számító. A magyar gyermek kézikönyve
A kézikönyv 1500 példányban jelent meg két nyomtatásban, 1837-ben, ám az első kiadás nem került
szabad eladásba. A kiadók, a könyv elején található ajánlás szerint jutalomkönyvecskének szánták, olyan
gyerekeknek, akik szegénysorsúak, de szívesen és örömmel tanulnak. „Közre bocsájtása, [...] azon kívánatból
ered, hogy a két magyar hazában, a közhasznú ismeretek terjesztéséhez csekély ereink szerint járulhassunk.”
A könyv – némi módosítással – a katekizmusi módot követi: kérdést tesz fel, majd megadja rá a
válaszokat. Az egész kiadványt a gyakorlatorientáltság jellemzi: példái a mindennapi életből származnak,
használható tudást igyekszik nyújtani. Eközben nem mulasztja el folyamatosan biztatni, bátorítani olva72
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sóját, motivál. A szerző gondolkodásában felfedezhető az önreflexiónak a metakognícióhoz hasonlítható
jellege: saját tapasztalatai alapján feltételez egyfajta gondolatmenetet, s előre látja a lehetséges hibákat,
tévutakat is. Erre rendszeresen figyelmeztet, s megadja a megoldási módokat is a tévedések elkerülésére.

A kiadvány szerkezete
A tankönyv tíz „beszélgetésből” áll, amelyek mindegyike egy-egy témakört dolgoz fel a matematika
tanulásának alapjaitól kezdve, olyan területek felé haladva, amelyeket a szerző, Nagy Károly elengedhetetlennek tartott a mindennapokban való boldoguláshoz. Így azután az alapvető matematikai ismeretek
közé bekerültek olyan témakörök is, mint a tőkék és kamatok, vagy sebességek számítása, ahol megtalálhatóak a csillagászattal kapcsolatos alapvető kérdések is.

A kis számító szerkezete:
1. Mennyiség és szám, számlálás, számjegyek, számsor, kimondás, felírás, számok rendjei, osztályok, tízes alkotmány
2. Természetes számsor, összve számlálás, Öszvesek, öszveadó tábla, öszveadás, rendek külön
öszveadása, példák
3. Kisebbítés, leszámlálás, levonás, különbség vétel, kölcsön vevés, öszveadás által levonni, példák
4. Sokszorozás, jegyek sokasai, egy jegyű sokszorozó – példák
5. Sokszorozási példák, pénznemek, mértékek, idő és osztása
6. Ismételt levonás, elosztás, egyjegyű osztó, részes és rendjei, maradék...
7. Pénzek változtatása, kiadások táblácskája, különbféle kérdések feloldása
8. Törtek
9. Tizedes törtek, alkalmazás pénznemekre, térmérésre, üreg mérésre példák
10. Tőkék és kamatok, idő és procentó, közép-szám, súly, föld nagysága, sebességek
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Pótlék: sokszorozási és elosztási példák.
Az 1. ábra szemlélteti a könyv 3 + 1 koncentrikusan bővülő anyagát, egymásra épülő egységét: I.
Mennyiségek, számok, számjegyek, számok nevei, tízes számrendszer; II. Helyi értékek, műveletek közötti összefüggések, műveletek tulajdonságai; III. Példák, gyakorlás, a tanultak felhasználása a mindennapi
életben. A Pótlék, vagy példatár a könyv végén külön fejezetben kapott helyet.

1. ábra. A kézikönyv koncentrikus építkezésű szerkezete

Az első beszélgetés
A kézikönyv összes fejezetének részletes elemzése meghaladja e munka kereteit. A fejezetek közül
az elsőt mutatjuk be részletesen, betekintést nyújtva a szerző módszertani megfontolásaiba a könyv
szerkesztésénél.
Az I. beszélgetés témái:
Mennyiség és szám, számlálás, számjegyek, számsor, kimondás, felírás, számok rendjei, osztályok,
tízes alkotmány.
Mennyiség és szám kapcsolata:
A fejezetben számos példával, rajzzal alátámasztott magyarázatot találunk a mennyiségek és a számok
kapcsolatának tudatosítására. Azonban, ahogyan Vállas Antal írta a Vasárnapi Újságban (1838), már az első
fejezetből kiderül, hogy „a gyermek mindenütt megértse, hogy okoskodásait nyomba követni tudja, azt az,
aki – mint én – a gyermekkornak kevés saját vizsgálati irányzatát s igyekezetét ismeri, nem képzelheti”. A
könyv szövege, a kérdés-felelet szerkezeti elrendezéssel és a szemléltetéssel valóban igyekszik a területet
a lehető legtöbb nézőpontból körbejárni, azonban igazat kell adnunk Vállas Antalnak, amikor azt mondja, hogy az a korosztály, amelynek a könyvet szánták, segítség nélkül nem képes feldolgozni a tartalmat.
Az egység és a mennyiségek megszámlálhatóságának ábrázolása igen alapos magyarázatokkal és
példák felsorolásával történik. Innen kiindulva kapcsolódik majd a mennyiségekhez a szám neve – szintén ábrákkal és gyakorlati példákkal segítve a tanulót és tanítóját.
74

TUDOMÁNYos tÁvlatok
B erz e

Gi z el l a

Később, a megszámlálható mennyiségek tárgyalásánál a szerző olyan ábrákat alkalmaz, amelyek igyekeznek kapcsolatot teremteni a számjegyek és a számok nevei között. Ez a gondolkodásmód akár ma is
megállná a helyét, s a legtöbb mai matematika-tankönyvben meg is találjuk a feldolgozásnak ezt a módját.
Az, ahogyan a „kimondás” és a „leírás” között különbséget tesz, egészen előremutató módszertani megoldásnak tekinthető. A tízes egységek és helyi értékek magyarázatára is igen részletes útmutatást kapunk.

Összefoglaló
A kis számító tartalmi elemzése – szerzőjének életútját és a társadalmi kontextust figyelembe véve
– információkat nyújt a matematika oktatásának egy bizonyos fejlődési szakaszáról. Nagy Károly sokrétű tevékenysége és tapasztalata azt eredményezte, hogy a népoktatás területén újnak számító gondolatokat hozott be Magyarországra. Olyan megfontolások vezették az ifjúság oktatásáról való alapvetéseiben,
amelyek a későbbiekben koncepcióként jelentek meg egyes módszertani elképzelésekben. A kérdés-felelet
alapú szerkezet mutatja a szerző gondolkodásának, illetve a kor elvárásainak kötöttségét, ám feltételezi
a tanító (felnőtt) közreműködését is a tanulásban, s nemcsak a tanulónak, de az oktatónak is útmutatást
ad a matematika tanulásának folyamatában. Alapos magyarázatai közben nem feledkezik meg a motiváció fontosságáról, s felhívja a figyelmet az esetleges buktatókra is, megnövelve ezzel a tudatosság szintjét
a tanítás-tanulás során. Minden alkalmat kihasznál a szemléltetésre, vagy felhívja a figyelmet arra, hogy
a tanultakat meg kell tapasztalnia a gyermeknek, s ötleteket ad ennek megoldásához. A szerző elképzelései bizonyos esetekben túlmutattak a kor és a hely adta lehetőségeken, s ezt azzal próbálta áthidalni,
hogy maga készített oktatási segédeszközöket, amelyeket ki is osztott az iskoláknak. Munkáiban, a mai
műnyelvben is gyakran használt, fontos kifejezéseket találunk. Például: szükséges és elég; nagyobb, mint
akármely még oly nagy szám; csak egy, csupán csak egy és nem több (Keresztesi,1935). Próbálkozásai a
gyermekközpontú ábrázolásra a szövegben és az ábrákkal egy későbbi kor felfogására utaltak a matematika és más tárgyak oktatásában.
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Adminisztráció és térformálás a Duna–Tisza közének déli részén
a 17. és a 18. század fordulóján14
n

Magyar Attila

Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, Hannover
n

A tanulmány a térformálás különböző aspektusait igyekszik bemutatni a Habsburgok
által az Oszmán Birodalomtól a 17. század végén el/visszafoglalt dél-magyarországi területeken, elsősorban térelméleti és igazgatástörténeti témákat érintve. A tér ebben a kontextusban
egy megkonstruált, kommunikációs folyamatok során létrejövő entitásként értelmezhető. A
(köz)igazgatás – a vizsgálat értelmezése szerint – összetett kommunikációs folyamatok eredményeképp jön létre, amelyek hierarchizáltak ugyan, de állandó alkalmazkodást igényelnek
a bennük részt vevő személyektől. Éppen ezért a (köz)igazgatás alakulása a helyi viszonyok
elemzéséből kiindulva kerül megvizsgálásra, így adva képet a hatalmi csomópontok helyzetéről is. A tanulmány arra próbál rámutatni, milyen intézményes és személyi kapcsolatok
befolyásolták Bács-Bodrog vármegyék 17. század végi újjáalakulását, hogyan kutathatóak
azok a személyi és intézményi kapcsolatok, amelyek a helyi hatalmi viszonyokat, a (köz)
igazgatás lokális tereit és formáit létrehozták és működtették.
Kulcsszavak: Dél-Magyarország, közigazgatás, térformálás, Bács-Bodrog vármegye
n

1. Bevezető
Az újabb kultúrtörténeti kutatás az uralmat mint kommunikációs folyamatot értelmezi és elemzi.
Ebben a megközelítésben az uralom dinamikus kommunikációs formák és cselekvési lehetőségek összességeként jelenik meg, amelyekben a cselekvő személyek – akiket az aktuális kutatás Max Weber nyomán
továbbra is általában intézkedő hivatalnokokként értelmez (Brakensiek, 2014: 9) – a kölcsönös kommunikációjuk során hatalmi viszonyokat hoznak létre (Meumann and Pröve, 2004). Ez az értelmezés megkérdőjelezi a régebbi igazgatástörténeti kutatás azon tézisét, miszerint az igazgatás kiépítése és (központi)
közigazgatási hivatalok felállítása a modern állam kialakulását jelenti és az uralkodói udvar tisztségeinek
modern állami hivatalokká való átalakulásában csúcsosodik ki (Brakensiek, 2014: 9). Az újabb kutatások középpontjában az igazgatás és az uralom lokális hordozói állnak, akik saját érdekeiktől és elképzeléseiktől vezérelve és befolyásolva hozzák létre a maguk mozgástereit és cselekvési lehetőségeit, és nem
csupán a hatalmi központok céljainak egyszerű végrehajtóiként jelennek meg a történeti narratívában
(Hochkamp, 1998: 11–19; Haas, 2014; Carl, 2007). Az aktuális kutatás ezzel nem a (köz)igazgatásnak a
politikához fűződő szoros viszonyát, vagy a felettes hatóságok által kiadott rendeletek és törvények teljesítésében játszott szerepét kérdőjelezi meg, hanem elsősorban egy forrásközeli perspektíva alkalmazását
szorgalmazza, amely az igazgatás és a hatalomgyakorlás folyamatát egy aktorcentrikus szemszögből vizs14 A dolgozat alapjául szolgáló levéltári kutatás a Német Akadémiai Csereszolgálat (DAAD) és a Tempus Közalapítvány
(Collegium Hungaricum-Bécs) ösztöndíjtámogatásának köszönhetően valósult meg.
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gálja, és az egyes személyek kapcsolatait, mozgástereit, azok összefonódásait teszi meg a történeti kutatás
tárgyává (ld. ehhez Lanzinger, 2015: 28–31).
Ebben a kontextusban igyekszik ez a tanulmány rámutatni a Duna–Tisza közének déli részén a 17–18.
század fordulóján kialakuló új igazgatás működésének néhány fontos aspektusára. Hogyan lehet másfél
évszázadnyi újból és újból fellángoló háborúskodás és számtalan határváltozás után az összetett, sokszor
évtizedekig párhuzamosan fennálló uralmi viszonyok szövetét átvágni, megváltoztatni, új (lokális) hatalmi
struktúrákat létrehozni? Lehetséges-e egy újra és újra felkeléseket szervező nemességgel szemben – amelynek mozgalma ugyan vereséget szenvedett, régi uralmi jogait azonban továbbra is visszaköveteli – egy
működő igazgatást létrehozni egy olyan politikai térben, amelynek valamikori elhelyezkedése és korábbi
hatalmi struktúrái a kortársak szemében aligha lehettek nyilvánvalóak? A korábbi területről fennmaradt
emlékekre és elképzelésekre kell hagyatkozni, vagy egy újonnan elfoglalt vidékről van szó, amelyet ennek
értelmében kell megismerni, teljesen új elvek alapján megszervezni, igazgatni és felosztani? Kit kell ennek
kapcsán megkérdezni, mely dokumentumokat, mely személyeket, mely levéltárakat? Ez csak néhány azon
fontos kérdések közül, amelyek a források tanúsága szerint a bécsi és pozsonyi hatóságokat az oszmán
uralom alól Habsburg fennhatóság alá került területeknek (jelen esetben a Duna–Tisza közének déli részén
fekvő ún. Bácsországnak15) a Habsburg Monarchiába és/vagy a magyar korona tartományai közé való
betagolásának mikéntjét illetően foglalkoztat(hat)ták, ugyanakkor a korszak kutatója számára is fontosnak bizonyulnak. A felvetett kérdések és a rájuk adott válaszok a bécsi és a pozsonyi központi kamarai
szervek, a bécsi Udvari Haditanács, a hatalom lokális képviselői, a hivatallal vagy egyéb helyi érdekeltséggel rendelkező nemesség, az (újjá)alakuló vármegyék tisztségviselői, a szolgálatukban álló intézők és
ágensek irataiból (re)konstruálhatók. Ezek kapcsolatait, érdekeit, érdekellentéteit elemezve kaphatunk
képet a formálódó lokális igazgatásról, a benne kialakult hatalmi struktúrákról, amelyek különböző uralmi
formákat, hatásköröket hatalomlegitimációs stratégiákat ábrázolnak, ezáltal pedig létrehozzák a maguk
igazgatási egységeit és tereit. Az elkövetkezőkben nemcsak a Duna–Tisza közének déli részén a 17–18.
század fordulóján kialakuló új igazgatás létrejöttének egyes nehézségeire próbálok rámutatni, hanem a
kutatás lehetséges módszereire is fel szeretném hívni a figyelmet.

2. Vármegyék térben és időben
I. Lipót császár és király egy 1699. december 14-én kelt oklevelében pecsétet adományozott Bács
vármegyének. A kiadott oklevélben16 megjelenik a császár akarata és hajlandósága arra, hogy alattvalói kérésének eleget tegyen. Különösképpen Bács vármegye urai, prelátusai, bárói, mágnásai és nemesei
egyetemének kérését teljesítve és megválaszolva rendelte el az uralkodó a kérvényezőket minden régi
szabadságukba és jogukba visszahelyezni, amelyekkel korábban rendelkeztek. Az uralkodó ezzel az oklevelével megengedte Bács vármegye újjászervezését, amely hosszú ideig, így az oklevél, „a keresztény név
ellenségének, a töröknek volt alávetve, és annak türannoszi igáját nyögte, de nemrég a császári fegyverek
által Isten nevében felszabadíttatott”.17
Az uralkodó a kalocsai érseket, Széchényi Pált nevezte ki főispánnak, követve ezzel az oszmán hódítást
megelőző időszak tradícióját. Ezáltal került sor Bács vármegyének a helyreállítására, több más – a maga
korábbi, 16. századi létezését történeti dokumentumokkal igazolni tudó – vármegyével együtt. A vármegye
fekvéséről, területi joghatóságáról azonban nem rendelkeztek az uralkodói iratok (Magyar, 2015: 19–20).
15 A bécsi kamarai források az 1690-es évektől általában a „Batscherland”, Bácsország kifejezést használják erre a területre. Ld. pl.:
Österreichisches Staatsarchiv, Finanz- und Hofkammerarchiv, Alte Hofkammer, Hoffinanz Ungarn, 1695. 4. 27., fol. 858–867.
16 Arhiv Vojvodine, Fond 2, 1699/2.
17 Uo. Ehhez ld. még (Матковић:1999, 2–3).
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Néhány nappal a bácsi pecsétadományozás után kelt I. Lipótnak az az oklevele, amellyel kinevezte
Bodrog vármegye főispánját is. A vármegye elhelyezkedéséről az oklevél ebben az esetben sem rendelkezett pontosan, annak feltételezett helyét az oszmán hódítás előtti dokumentumok alapján szintén a Duna–
Tisza közének déli részére tették. Mivel a vármegye területi illetékességéről ezúttal sem született konkrét
uralkodói döntés, az újonnan kinevezett főispán, Johann Heinrich Thournon „Bácsország” déli részén
kezdte meg tevékenységét. Azon a területen, amely az 1699-es karlócai békekötés után már hivatalosan is
újra a magyar király fennhatósága alá tartozott, és ahol a már korábban Baja központtal szerveződő Bács
vármegye illetékessége még nem vált egyértelmű gyakorlattá (Iványi, 1887: 12; Magyar, 2013: 23–24).
A megújított vármegyék területi meghatározásának hiánya, az illetékességi körök nem egyértelmű
definiálása arra utal, hogy e kérdéseket az uralkodói adminisztráció az adott helyzetben nem tudta és/vagy
nem akarta rendezni. A két ekkor létrehozott vármegye, Bács és Bodrog között kialakult hosszú, majdnem
egy évszázadig tartó határvita elemzése rámutat arra, hogy a probléma csak a komplex kapcsolati hálók,
illetékességi körök, térről és igazgatásról alkotott elképzelések átfogó vizsgálatával érthető meg (Magyar,
2013; 2015: 20), amelyben az aktorok mozgásterei, cselekvési formái, elképzelései, érdekei és kapcsolati
hálói hozzák létre a különböző igazgatási tereket. Így, ha arra keressük a választ, hogyan jött létre a 17–18.
század fordulóján az Oszmán Birodalommal folytatott háborúk és a Rákóczi-szabadságharc hadszíntereiből
a Duna–Tisza közén Bács-Bodrog vármegye, akkor meg kell vizsgálnunk mindezeket a komponenseket.
Az elemzett időszakban azonban nem lehet egyértelmű uralmi hatáskörökről beszélni, átláthatóan
működő, területi alapon tagolt (központi) adminisztrációról, vagy behatárolható lokális hatalmi csomópontokról. A hovatartozások, illetékességek képlékenyek voltak, az intézmények elsősorban egyes személyek kapcsolati hálójának elemzésével tehetők valamilyen módon láthatóvá. Így a kutatás egyik fő nyomvonalát is azon személyek kapcsolatrendszerének elemzése alkotja, akik meghatározó szerepet játszottak
abban, hogy a századforduló hadszínterei vármegyékké alakultak.

3. A térformálók
3.1. Terek formálása és keresése
Az 1699-es uralkodói kinevezésekkel megújított vármegyék, amelyek emlékezete a történeti dokumentumokban még jelen volt, már aligha léteztek azoknak az embereknek az emlékezetében, akik a vármegyék megújításakor azok területén éltek. A 150 évnyi oszmán uralom és annak saját adminisztrációja
más területi egységeket hozott létre, amelyek a Magyar Királyság déli vármegyéinek emlékezetét jórészt
eltörölték.18 Ezek a konstruált területi egységek, amelyek létezésüket funkciójuknak köszönhették, nem
voltak tovább rendező, meghatározó tényezők, átengedték helyüket más, új tereknek, ebben az esetben az
oszmán közigazgatási egységeknek (Magyar, 2015: 21).
Így a karlócai béke után tett próbálkozások a déli vármegyék újjászervezésére is rövid életűnek bizonyultak. A Rákóczi-szabadságharc eseményei egyfajta hatalmi vákuumot eredményeztek, a helyi nemesség szerveződése erőtlennek, a bécsi udvar befolyása elégtelennek bizonyult az újonnan megalkotott uralmi struktúrák fenntartásához. Csak 1711 után találkozunk újra a vármegyék újjáélesztésének ötletével
(Iványi, 1887: 13–14).
III. Károly 1712. június 2-án nevezte ki a kalocsai érseket, Csáky Imre bíborost Bács vármegye főispánjává, a vármegye az 1712. december 1-én megtartott vármegyei közgyűlésen formálódott újjá. A
18 Ez az állítás csak azokra a Magyar Királyság déli részein az oszmán uralom előtt fennállt vármegyékre lehet érvényes,
amelyek egész területe beolvadt az oszmán közigazgatásba. A többi, gyakran csak részben elfoglalt vármegye tevékenységét
az oszmán uralom alatt is folytatta.
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Magyar Királyi Kancellária kérésére III. Károly Bodrog vármegye újjáalakítását is jóváhagyta, és 1714-ben
gróf Nádasdy Pált nevezte ki főispánná. A királyi oklevelek azonban ezúttal sem említették, mely területek tartoznak az újjáformált vármegyékhez. Mindkét vármegye megválasztott tisztviselői ugyanarra a
területre tartottak igényt, és igyekeztek a maguk történetileg igazoltnak tartott létét korábbi dokumentumokkal bizonyítani, egyben megkérdőjelezve a másik legitimitását (Iványi, 1887: 14–16; Magyar, 2013;
Magyar, 2015: 21–22.).
A vármegyék területét tehát nem kijelölték, hanem azt az érdekelteknek kellett megtalálni, és legitimálva definiálni. Az ekörül kialakult konfliktus nagyon sok különböző kontextusban nyomon követhető.
A róla szóló történeti források szétszórtan jelennek meg a különféle igazgatási iratokban, bizottsági döntésekben, vármegye közgyűlési jegyzőkönyvekben, a nádori iratokban, a bécsi Udvari Kamara és a pozsonyi Magyar Királyi Kamara irataiban, és nem utolsó sorban azon résztvevők és érdekeltek levelezésében,
akik a saját kapcsolati hálójukon belül tevékenykedve, mellékesen vagy éppen célirányosan a vármegyék
irányításának és formálódásának módozatairól döntöttek vagy adtak hírt.

3.2. Személyes hálózatok
A vármegye-formálódás folyamatának egyik legfontosabb mozgatója a 18. század elején Csáky Imre
bíboros, kalocsa-bácsi érsek volt, aki címénél fogva egyben Bács vármegye főispáni tisztségét is betöltötte. Csáky István országbíró fia rendkívül sikeres egyházi karriert futott be. Bécsi és római tanulmányai
után 1702-ben harmincévesen nagyváradi püspökké nevezték ki, ahol szintén ekkor szűnt meg az oszmán
uralom. Ezt a tisztségét azután is megtarthatta, hogy 1710-ben megkapta a kalocsa-bácsi érseki címet,
majd ehhez járult bíborosi kinevezése 1717-ben, végül 1723-ban megkapta a szentgotthárdi apátságot is.
Egyházi feladatai mellett nagyon aktívan vett részt a világi politikában is. Püspöki kinevezésével együtt
1702-ben elnyerte Bihar vármegye, mint ahogy az érseki székkel Bács vármegye, főispáni címét is, tagja
volt emellett a helytartótanácsnak és a hétszemélyes táblának. A Rákóczi-szabadságharc idején is hű maradt
a Habsburgokhoz, sokat tartózkodott a bécsi udvarban.19
Bács vármegye főispánsága csak egyik, inkább a jelentéktelenek közé sorolható tisztsége volt Csáky
Imre bíborosnak. Mégis megkerülhetetlen személyiségnek számít, ha a vármegye-formálódás körülményeit vizsgáljuk. Hatalmas kapcsolati hálója, ágensei és kliensi rendszere lévén kezében tartotta a szálakat a
formálódó vármegyében is. Noha személyesen alig tartózkodott a déli határvidéken, kiterjedt levelezéséből
arra lehet következtetni, hogy végig nyomon követte és ismerte a vármegye történéseit, sőt a kapcsolati
háló egyik csomópontjaként irányította is azokat.
Épp ezért Csáky Imre bíboros több mint 5000 levelet tartalmazó hagyatéka egy rendkívül fontos
anyagot képez a vármegyeformálás kapcsolatrendszereken alapuló kutatása szempontjából. A bécsi Házi-,
Udvari és Állami Levéltárban őrzött Csáky családi levéltár20 Csáky Imre levelezését tartalmazó anyagában
számos olyan levél található, amelynek köszönhetően nemcsak a vármegye igazgatásának formálódásába és a Magyar Királyság déli határvidékének viszonyaiba kaphatunk betekintést, hanem egy szerteágazó
kapcsolati rendszer is kirajzolódik általa, amely rendszer tagjainak különböző szinteken és minőségben
szerepe volt a déli vármegyék igazgatási viszonyainak kialakításában. Ebből a személyi hálóból különböző pozíciók válnak láthatóvá és vizsgálhatóvá, leginkább az elvégzett és az elvégzendő feladatokról szóló
jelentésekben, vagy más tisztviselők tevékenységére történő utalásokban. Ehhez a személyi csoporthoz
tartoznak egyrészt azok az ágensek, akik Bécsben vagy Pozsonyban képviselték a bíboros érdekeit, és az
19 Csáky Imréről a két világháború között Málnási Ödön írt pozitivista szemléletű biográfiát a Csáky-család megbízásából
(Málnási, 1933).
20 Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Sonderbestände, Familienarchiv Csáky (OeStA, HHStA, SB,
Csáky).
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udvarban zajló eseményekről, különböző ügyek (el)intézéséről jelentettek, ugyanakkor azok az udvarbírók is, akik a falvak helyzetéről (és elhelyezkedéséről), az ott folyó gazdálkodásról számoltak be. A levelek így feltárhatóvá teszik Csáky kapcsolati rendszerét, amelyben a déli vármegyék ügye hol kiemeltebb,
hol mellérendelt témaként merült fel. Így például a Bács-Bodrog vármegye között folyt elhatárolási per
állásáról személyesen az ügyben bíróként részt vevő Pálffy Miklós nádor tájékoztatta rendszeresen Csáky
Imrét, és kérte ki az amúgy peres félnek számító érsek véleményét.21 Fény derül arra, hogyan küldte útjukra Csáky a Magyar Udvari Kancelláriához a vármegye szükségleteiről írt kérvényeit minden alkalommal
ajándékok társaságában.22 Láthatóvá válik, hogyan kérték Csákyt különböző Bács vármegyei hivatalokba
való kinevezésekre, így elemezhető az érsek vármegyei tisztségekbe elhelyezett kliensi köre.23 A vármegye
kezdeti működésének nagyon különböző aspektusai válnak így kutathatóvá, belső és külső konfliktusok
egyaránt, a lokális uralomban résztvevők köre mellett természetesen az abból kizártak csoportja is: Mojsije
Petrovićnak, a belgrádi szerb-ortodox metropolitának (érseknek) a levelei jó példának számítanak arra a
panaszáradatra, amely az addig élvezett jogaiban magát korlátozva érző lakosság helyzetét illusztrálják a
hatalmi tereit formáló vármegyei igazgatással szemben. Petrovićnak újra és újra arról kellett panaszkodnia, hogy a déli határvidéken az ortodox szerbektől erőszakkal is beszedik a tizedet és a különböző adókat,
holott ők, privilégiumaiknak köszönhetően, nem tartoznak sem a formálódó vármegyék, sem a katolikus
érsek hatásköre alá, és a vármegyei területen belül külön entitást képeznek.24
Amennyiben az említett példákban szereplő aktorokat az uralom tereinek, hatalmi csomópontoknak
és az igazgatás egységeinek konstruálóiként, alakítóiként vizsgáljuk, világossá válik, hogy elképzeléseikkel,
érdekeltségeikkel, cselekvésükkel és kapcsolati hálójukkal ők maguk hozták létre a különböző uralmi tereket, ebben az esetben a vármegyéket. Ugyanakkor maguk is részeivé váltak ezeknek a tereknek, és lettek
a kutatás számára is megfoghatóvá, mint vármegyei tisztségviselők, kamarai hivatalnokok, vagy éppen
egy-egy vármegyéhez tartozó falu lakói, adófizetői.

4. Lokális terek és átfogó hálózatok – Összefoglaló
A Magyar Királyság déli határvidékén 17–18. század fordulóján lezajlott vármegye-formálódási folyamat olyan módszerrel (is) vizsgálható, amely nem szükségszerűen egy „felülről” jövő, a hatalmi
központokból (Bécsből vagy Pozsonyból) építkező igazgatást feltételez. Az itt létrejövő vármegyék vizsgálata rámutat arra, hogy a (köz)igazgatás különböző hatalmi, legitimitásbeli és hatásköri összefüggések
hálózatából tevődik össze és hozza létre a vármegyéket mint az igazgatás tereit. Ezek az egységek csak a
lokális, személyi és térbeli adottságokból kiindulva érthetők meg, ugyanakkor szerves részét képezik az
átfogó makrohálózatoknak is.
A (köz)igazgatást mint a kapcsolatok és a kommunikációs csatornák átfogó hálózatát alkotó entitást
ezért a lokális viszonyokon túl is szükséges vizsgálni, amely azonban – Bruno Latour cselekvőhálózatelmélete (Actor-Network Theory) szerint – a mindenkori lokális kontextusból kiindulva érthető meg
(Latour, 2005), legyen ez a bíboros-érsek kancelláriája avagy az udvarbíró lakása. A lokalitás mindig az
egyes aktorok által létrehozva, mint szociális és kulturális konstrukció formálódik, és mint olyan, ezen
személyek által más lokalitásokkal kapcsolódik össze (Lanzinger, 2012: 49). A vármegye-formálódás uralmi rendszerének elemzéséhez ezen kapcsolatok vizsgálata szükséges, amelyek nem lineárisan, a nagytól a
21
22
23
24

HHStA, SB, Csáky, Karton 7, No. 222.
HHStA, SB, Csáky, Karton 5b, No. 125.
HHStA, SB, Csáky, Karton 8a, No. 290.
HHStA, SB, Csáky, Karton 8, No. 277.
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kicsiig, a hatalmi központtól a perifériáig épülnek ki, hanem kommunikációs folyamatokban realizálódnak, amelyek hálózatosan kötik össze az egyes cselekvő egyéneket (Günzel, 2007: 21–23).
Ezen összeköttetések elemzése válik egyes történeti aktorok esetében kutathatóvá: ebben az esetben
Csáky Imre bíboros, bácsi főispán fennmaradt levelezésén keresztül. Ennek vizsgálata viszont a vármegyeformálódás uralmi összefüggéseinek a lokálison túlmutató kontextusba való helyezésére nyújt lehetőséget, amelyben a dél-magyarországi határvidék egy átfogó hálózat részeként jelenik meg, és ahol az egyes
cselekvő egyének formálják térré, igazgatási egységgé, uralmi struktúrává.
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AZ INTERDISZCIPLINÁRIS ÉS MULTIDISZCIPLINÁRIS
TUDOMÁNYOK TÁVLATAI
n

Stojić Karanović Edit, Imamović Enisa

„Duna – az Együttműködés Folyója” Nemzetközi Tudományos Fórum, Belgrád
n

A tudomány az emberiséget körülvevő világ megismerésére irányuló tevékenység, melynek célja, hogy tudást biztosítson a természeti és társadalmi adottságok minél megfelelőbb
uralására az emberiség javára. Sajnos, ismert jelenség a tudomány és a tudás kisajátítása
szűkebb érdekek elérése céljából, vagyis a tudománnyal és tudással való visszaélés. Ezt a
jelenséget megkönnyíti az interdiszciplináris és multidiszciplináris kutatások hiánya. Ebből
fakadóan a mai világban, a tudományágak mai fejlődésének fokán, még nagyobb szükség
van mint valaha nemcsak az egyes tudományos területeken belüli multidiszciplináris kutatásokra (mint amilyenek a multidiszciplináris természeti tudományok, multidiszciplináris
műszaki tudományok, multidiszciplináris társadalmi tudományok stb.), hanem a tudományos területek közötti interdiszciplináris kutatásokra is. Ebben legnagyobb mértékben a
regionális tudomány áll rendelkezésünkre. Példaként a Duna-medence térségét mutatjuk be.
Kulcsszavak: interdiszciplináris tudomány, regionális tudomány, természeti erőforrások
fenntartható hasznosítása, Duna-medence
n

1. Bevezető
A Kárpát-medencei hatókörű tudományos konferenciára készülve megfelelőnek tartottuk az interdiszciplináris és multidiszciplináris tudományok távlatait a Duna-medence regionális kutatásain bemutatni. Kiindulva azon meggyőződésünkből, hogy a tudomány az emberiséget körülvevő világ megismerésére irányuló
tevékenység, melynek célja, hogy tudást biztosítson a természeti és társadalmi adottságok minél megfelelőbb uralására az emberiség javára, a Duna-medence esetében e makrorégió egységes, integrális kezelését
elsősorban a medence vízgazdagsága és annak fenntartható használásának követelményei szempontjából
kell megvilágítani. A Duna egykor egy nagyon gazdag ökoszisztémával, több száz vizekben és vízparton élő
fajjal rendelkezett. Ma a Dunának ez a tulajdonsága nem létezik. A természeti források kizsákmányolása és
a környezetvédelmi magatartás hiánya a víz és más természeti források degradálásához vezetett. A szen�nyeződés hatalmas károkat okozott. Egyes fajok kipusztultak, az emberi faj egészsége is veszélybe került.
E probléma megoldása megköveteli a természeti források fenntartható használását és együttes fellépést a természetvédelem és az erőforrások kezelése terén. Ez csak regionális együttműködéssel érhető el.
A regionális együttműködés pedig csak akkor valósul meg minden résztvevője javára, ha egy interdiszciplináris regionális tudományon alapszik.

2. A tudományok távlatai
Az ember mindig igyekezett minél jobban megismerni az őt körülvevő világot. Az emberiség évezredes történelme folyamán négy fő megismerési módszer – a köznapi, a hitbéli, a művészi és a tudományos
megismerés – alakult ki. Tudományos kutatókként a tudományos megismerési módot tartjuk a legfon83
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tosabbnak az emberiség jövője szempontjából, ezzel nem lebecsülve a többi megismerési módszereket,
melyeknek mindig megvolt és meglesz a jelentőségük. De a tudományos megismerés a legerőteljesebben
teszi lehetővé a fejlődést az emberiség számára, ugyanakkor maga is jelentős fejlődést igényel. Ezzel is
lényegesen különbözve a többi megismerési formától.
Mind a négy megismerési formát lehet és kell bírálni, hisz a bírálat hozzájárul fejlődésükhöz. Ami a
köznapi megismerést illeti, az a világ részleteinek a részleteivel foglalkozik. A művészi megismerés a világ
teljességének a részleteit mutatja meg. A hitbéli megismerés a világ teljességének a teljességét igyekszik
megmutatni, de dogmatikus jellege miatt jelentős fejlődést lassan ér el, emellett sokszor gátolja is a tudományok fejlődését.
A tudomány bírálata abból indul ki, hogy a tudományos kutatás korlátolt. Ugyanis, a tudományos
megismerés egy-egy adott elemet, nem a világ egészét vizsgálja, a világ egészének csak egy részéről ad
magyarázatot. Igaz, a tudomány precíz ismereteket próbál megadni, de ezeket egyszerre csak a világ egy
kicsiny szeletéről tudja megtenni. Emiatt a tudomány a világ legáltalánosabb és így legfontosabb kérdéseire nem ad, mert nem adhat válaszokat. Olyan kérdésekre: hogy „Mi az élet értelme? Vagy, hogy Mi lesz
a halál után? Honnan jöttünk és hová megyünk?” tudományos válasz nem adható, legalábbis egyelőre.
Az „Egyelőre” megjegyzésünk azon az emberi örökös igyekezeten alapszik, hogy mindig minél jobban
megismerje a körülötte mozgó világot. És valóban a tudományos kutatók mindig több és több, alaposabb
ismereteket érnek el a kutatásaik minden egyes terén. Hisz a civilizáció történelmének minden időszakaszára és a világ minden régiójára érvényes, hogy a tudás a fejlődés legfontosabb erőforrása, hogy az ember
szükségeihez mérten minél megfelelőbben uralja az őt körülvevő természeti és társadalmi adottságokat.
A tudományos kutató hivatása az, hogy a tudomány segítségével igyekszik jobbá tenni a világot. Ezért
a tudományok távlatai ez irányba keresendők és ezt a hivatást csak tudományon kívüli, rosszindulatú, de
hathatósággal rendelkező erők gátolhatják.

3. Az interdiszciplináris és multidiszciplináris tudományok szerepe
A tudomány precíz ismereteket próbál megadni, de ezeket egyszerre csak a világ egy kicsiny szeletéről tudja megtenni más szóval a tudományos megismerés a világ részleteinek a teljességét mutatja meg.
Ennek illusztrációjához elég csak felsorolni a tudományos ágakat, azzal, hogy még nem állíthatjuk, hogy
a lista teljes, nincs-e még vagy hamarosan nem lesz-e még új tudományágazat, hiszen szükséges az egyes
tudományos területek és tudományos ágak, tanulmányok további fejlesztése is.
TUDOMÁNYOS TERÜLETEK, ÁGAZATOK
Társadalomtudományok

Természettudományok

Gazdálkodás- és szervezéstudományok
Közgazdaság-tudományok
Állam- és jogtudományok
Szociológiai tudományok
Pszichológiai tudományok
Neveléstudományok
Sporttudományok
Politikatudományok
Hadtudományok
Multidiszciplináris társadalmi tudományok

Matematika- és számítástudományok
Fizikai tudományok
Kémiai tudományok
Földtudományok
Biológiai tudományok
Környezettudományok
Multidiszciplináris természettudományok
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Agrártudományok

Bölcsészettudományok

Növénytermesztési és kertészeti tudományok
Állatorvosi tudományok
Állattenyésztési tudományok
Élelmiszer-tudományok
Erdészeti és vadgazdálkodási tudományok
Multidiszciplináris agrártudományok

Történettudományok
Irodalomtudományok
Nyelvtudományok
Filozófiai tudományok
Néprajz és kulturális antropológiai tudományok
Művészeti és művelődéstörténeti tudományok
Vallástudományok
Média-kommunikációs tudományok
Multidiszciplináris bölcsészettudományok

Műszaki tudományok

Orvostudományok

Építőmérnöki tudományok
Villamosmérnöki tudományok
Építészmérnöki tudományok
Anyagtudományok és technológiák
Gépészeti tudományok
Közlekedéstudományok
Vegyészmérnöki tudományok
Informatikai tudományok
Agrárműszaki tudományok
Katonai műszaki tudományok
Multidiszciplináris műszaki tudományok

Elméleti orvostudományok
Klinikai orvostudományok
Egészségtudományok
Gyógyszertudományok
Multidiszciplináris orvosi tudományok

„Mára a globalizációs, infokommunikációs világunkban felgyorsultak az események az élet minden
területén, így a tudomány világában is. Az állandó változások egyre inkább megkövetelik, hogy az elméleti tudományt művelők közeledjenek a mindennapi élet felé, a szakemberek viszont tudásukat ne csak
a szakma érdekében műveljék, hanem a tudomány számára váljanak katalizátorrá, és elméleti téren is
alkossanak maradandót” (Hornyacsek, 2014: 9). De nemcsak az ilyenfajta interdiszciplinaritás fejlődés az
egyike a tudomány távlatainak, hanem a különböző tudományterületek és ágazatok közötti együttműködést, összeszövődést maga a tudomány általános célja, az emberiség életkörülményeinek folyamatos javítása követeli meg. Mi ebben, az interdiszciplinaritás és multidiszciplinaritás további fejlődésében, látjuk
a tudomány távlatait a jövőben is.
A társadalmi tudományok terén az interdiszciplinaritást és multidiszciplinaritást különösen a regionális tudományos kutatások igénylik.

4. Regionális tudományok gyakorlati problémái és eredményei a Duna-medence
makrorégió példáján
A regionális tudományok a 20. század folyamán fejlődtek ki, kialakultak és intézményesültek kutatási
programjai és oktatási bázisai, eredményei pedig beépültek a közpolitikai döntésekbe (Horváth, 2010: 9).
A regionális tudomány a társadalomtudományok olyan területe, amely konkrétan városi, vidéki vagy
regionális problémákkal foglalkozik. A regionális tudomány témái közé tartoznak a helyelmélet vagy a
térbeli közgazdaságtan, a helymeghatározás, a közlekedés, a migráció elemzése, a földhasználat és a város85
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fejlesztés, a gazdasági ágazatok egymásra hatásának elemzése, a környezeti és ökológiai elemzés, az erőforrás-gazdálkodás, a városi és regionális politikai elemzés, és további más területek. Ezek alapján jönnek
létre a regionális kutatásokkal foglalkozó tudósok meglátásai és javaslatai a döntéshozók felé.
Hozzánk legközelebb álló példán a Duna-medence regionális kutatásain szeretnénk ezt alátámasztani, a „Duna – az együttműködés folyója” Nemzetközi Tudományos Fórum többéves kutatásai alapján
(Stojić-Karanović, 2005: 15–109).

1. ábra. A Duna-medence földrajzi helye Európában

A Duna Európa második leghosszabb folyója (a Volga után), de mivel partjain elhelyezkedő országok száma nagyobb, mint a világ bármely más folyója mentén, a Dunát a világ „legnemzetközibb” folyójának nevezik. Tíz országon folyik át, de vízgyűjtő területe további hét országot érint. A Duna-medence
Európa legterjedelmesebb vízgyűjtő medencéje, 817 000 négyzetméternyi területet foglal el, és 17 ország
területének kisebb-nagyobb, vagy teljes részével tartozik a Duna-medencéhez: Románia, Magyarország,
Ausztria, Szerbia, Németország, Szlovákia, Bulgária, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Ukrajna, Csehország, Szlovénia, Moldova, Svájc, Olaszország, Lengyelország és Albánia. Természetesen, ez a jelenség azt
is jelenti, hogy területileg kis államra tagolt a Duna-medence területe. Ez nagyszámú bilaterális és multilaterális kapcsolatot igényel a Duna partján és vízgyűjtő medencéjében fekvő országok között. Innen ered
e folyó nemzetközi használatának kérdése, mely már a 19. század közepén modern megoldást igényelt.
Ebben a munkánkban azonban nem foglalkozunk a nagyszámú szerződésekkel, politikai, gazdasági megegyezésekkel a történelem folyamán, hanem csak a legújabb makroregionális stratégiával, mely a
multidiszciplináris és interdiszciplináris regionális kutatások alapján, vagy annak segítségével jött létre
és működik.
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A Duna-medence egységes, integrális kezelését, a terület államainak szorosabb regionális együttműködése által, amire az EU stratégiai politikája is ösztökél, elsősorban a medence vízgazdagsága és annak
fenntartható használásának követelményei indokolják (Stojić Karanović és Imamović, 2014: 164). Ebből
kiindulva határozták meg az együttműködés négy pillérjét és azokon belül a 11+1 prioritási területet
(Priority Area, rövidítve PA) a Duna-stratégia Akció programjában is:
Az első pillér, A Duna régió összekapcsolása a többi régióval címmel a következő területeket foglalja
magába:
PA 1/a: A mobilitás és a multimodalitás fejlesztése – belvízi hajóutak
PA 1/b: A mobilitás és az intermodalitás fejlesztése – vasúti, közúti és légi közlekedés
PA 2: A fenntartható energia használatának ösztönzése
PA 3: A kultúra és az idegenforgalom, valamint az emberek egymással való kapcsolatteremtésének
előmozdítása
A második pillér, Környezetvédelem a Duna régióban címmel a következő prioritási területekre
vonatkozik:
PA 4: A vizek minőségének helyreállítása és megőrzése
PA 5: Környezeti kockázatok kezelése
PA 6: A biodiverzitás, a táj, valamint a levegő- és talajminőség megőrzése
A harmadik pillér, A jólét megteremtése a Duna régióban címmel a következő három területtel foglalkozik:
PA 7: Tudásalapú társadalom kialakítása a kutatás, az oktatás és az információs technológiák segítségével
PA 8: A vállalkozások versenyképességének, beleértve a vállalkozások közötti regionális együttműködések (klaszterek) fejlesztésének támogatása
PA 9: Az emberi erőforrásba és képességekbe való befektetés
A negyedik pillér, A Duna régió megerősítése címmel két prioritási területet ölel fel:
PA 10: Az intézményrendszer kibővítése és az intézményi együttműködés megerősítése
PA 11: Együttműködés a biztonság javítása és a szervezett és súlyos bűncselekmények elleni küzdelem érdekében

2. ábra. Védett területek a Duna-medencében
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E prioritási területek megfogalmazása is rámutat a regionális interdiszciplináris és multidiszciplináris kutatások eredményeire a Duna-medencéről, de ugyanakkor arra is, hogy ezeket a kutatásokat tovább
kell, még nagyobb intenzitással folytatni. Az eddigi kutatások például rámutatnak, hogy a Duna, egykor
amellett, hogy a mindennapi élet központja volt, egyidőben egy csodálatos ökoszisztémával, több száz,
vizekben és vízparton élő fajjal rendelkezett, mely tulajdonsága ma már nem létezik. A természeti erőforrásokat kizsákmányoló használása és a folyó szennyezése a Duna és vízgyűjtő területén meglevő más
természeti források degradálásához vezetett. Ezt a védett területek kialakítása sem oldotta meg, habár
hasznos és becsülendő, de nem elegendő megoldás.
A Duna-medence egységes, integrális kezelését, a terület államainak szorosabb regionális együttműködése által, amire az EU stratégiai politikája is ösztökél, elsősorban a medence vízgazdagsága és annak
fenntartható használásának követelményei indokolják. De nemcsak a víz és a hozzá kötődő természeti
források követelik az egyesített és együttes fellépést a természetvédelem terén, hanem ez alapvető követelménye más erőforrások helyes kezelésének is.

5. Zárszó
Nagyon jelentős lesz a jövőben a tudományos kutatásokat e téren erősebben kifejleszteni, szélesíteni és elmélyíteni, hisz a Duna-medence lakosainak életfeltételei függnek a helyes politikáktól, melyek a
tudományos kutatások eredményeire támaszkodnának. Emellett szükség van e kutatások eredményeivel
a lakosság tudását és öntudatosságát folyamatosan fejleszteni, hisz a problémák, különösen a természetvédelem terén a lakosság nemtörődömségéből, tudatlanságából erednek.
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