
 
 

 
 
 
 
 

Esszencia-kötetek XIII. 
 
 
 
 
 

Folytonosság 
 

A Bolyai Műhely Alapítvány és a Bolyai Önképző 
Műhely 2018-ben végzett évfolyamának tanulmánykötete 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bolyai Műhely Alapítvány, Budapest 2019 



Készült a Bolyai Önképző Műhely oktatási-kutatási programja keretében. 

A kötet megjelenését támogatta: 
Anyanyelvápolók Szövetsége 

Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) 
Magyar Állam 

Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 
Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (Matehetsz) 

Nemzeti Kulturális Alap (NKA) 

Szerkesztette és tördelte: Héra Bálint és Molnár Dávid 
Borítóterv: Varga András 

Mentortanárunk: Baranyai Katalin 

Az alapítvány kuratóriuma: 
(2017–) Szász Domokos (elnök), Aczél Petra (társelnök),Bakos Edit, 

Benyhe István, Friedler Ferenc, Pölcz Ádám; 
(2016–) Vizi E. Szilveszter (elnök), Aczél Petra (társelnök), Bakos Edit, 

Benyhe István, Horváth Péter Iván, Friedler Ferenc, Vertán György 
Felügyelőbizottság: Pandurics Anett (elnök), Aratóné Nagy Ágnes, 

Pataki Gergely 
Ügyvezető: Balázs Géza 

Irodavezető: Komlósi Réka 
 

Készült a Robinco nyomdában. 
 

ISBN 978-615-80316-6-0 
ISSN 

 
© Bolyai Műhely Alapítvány, szerkesztők, szerzők 

 
Borítókép: Marybeth Sanders 

 
Kiadja: Bolyai Műhely Alapítvány 

A Műhely a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének tagja. 
Felelős kiadó: Az alapítvány kuratóriumának elnöke 
Székhely: 1148 Budapest, Örs vezér tér 11. fszt. 1. 

Iroda: 1072 Budapest, Rákóczi út 38. I/2. 
Telefon: +36 30 361 9681 
E-mail: bom@e-nyelv.hu 

Honlap: www.bolyaimuhely.hu  



 
 

Folytonosság: a múlt és a jövő hipotézisei ........................................... 5	

ÉRZELMI INTELLIGENCIA .......................................................... 7	

SCHRONK EDINA 

Folytonosság ......................................................................................... 9	

KOMÁROMINÉ BALOGH RÉKA 

Az érzelmi intelligencia fejlesztése gyermekkorban .......................... 15	

GENERÁCIÓS ESZMÉK ÉS KULTÚRAÉRTELMEZÉS .......... 27	

SÜMEGI RÉKA TÜNDE 

Hősképünk változása .......................................................................... 29	

FILEP TAMÁS 

Generációk folytonos fejlődése és kölcsönhatása ............................... 39	

BARANYAI KATALIN 

Permanencia a kultúrában ................................................................... 47	

SZELLEMI ÉS FIZIKAI VILÁGUNK ÉRTELMEZÉSE ............ 63	

MARCZIN I. BENCE 

A képi potencialitás mint befogadói folytonosság .............................. 65	

MOLNÁR DÁVID 

A hungarofuturizmus az azonosság és a másságok tükrében ............. 69	

HÉRA BÁLINT 

Egy gyimesi boszorkányhiedelem, és ami mögötte van ..................... 81	

A FEJLŐDÉS MEGHATÁROZÓ TECHNOLÓGIÁI ................. 91	

FILEP GÁBOR 

Az illúzió valósága a valóság illúziója ................................................ 93	



NÁTZ KATALIN 

A gyöngyösi öntöde története ........................................................... 109	

KÖRNYEZETFEJLESZTÉS ........................................................ 127	

JANKOVITS KRISZTINA 

Szempontok a fenntartható turizmusfejlődéshez .............................. 129	

VARGA ANDRÁS 

Városi léptékű fejlesztések ingatlanpiacra gyakorolt hatásai ........... 133	

Bemutatkozunk ................................................................................. 149	

A három évünk képekben ................................................................. 155	

A Bolyai Műhely Alapítvány identitása ........................................... 172	

A Bolyai Önképző Műhely eddig megjelent kötetei ......................... 172	

 



 
 

Folytonosság: a múlt és a jövő hipotézisei 

 
Néhány hónapja írtam egy tanulmányt a retorikai időről. Az írás arról szólt, hogyan és 

honnan merítünk gondolatokat a múlt bizonyításához és a jövő megjósolásához. Nem nagy 
meglepetésre arra jutottam, hogy egyedül a jelen, az itt és most az, amit nem kell 
bizonyítani, és nem kell megjósolni sem, hiszen benne élünk – bár tény, hogy a jelennek is 
vannak múlt- és jövőbeli vetületei. Az utóbbira példaként a pohárköszöntők vagy a 
laudációk állhatnak előttünk, egy ember méltatásakor ugyanis a múltbeli jócselekedeteit 
emlegetjük, amelyek mintaként szolgálhatnak a beszédet hallgatóknak: meghatározhatják 
a jövőjüket. Múlt, jelen és jövő így képes egy időben találkozni: az itt és most pillanatában, 
amikor minden vélekedésünk a múltból táplálkozik azért, hogy a jövőt alakítani tudjuk.  
Hamvas Béla szerint a „kivételes idők, napok, esetleg hónapok, talán évek, egyetlen ponttá 
tudnak sűrűsödni. Mintha egy pillanatig tartottak volna. Csillaggá változnak és 
halhatatlanok. Mert ha az örök az időben megjelenik, mindig egyetlen felragyogó pillanat, 
s ha az idő az időtlenbe lép, akárhány hónap vagy év, csillaggá, elmúlhatatlanná, egyetlen 
égő ponttá változik”

1
. Így működik az emlékezet, így működik a tervezés, ebben nyilvánul 

meg a folytonosság. 
De mégis miből táplálkozik ez az állandóság? A kulcs az idő alaptulajdonsága: 

megfordíthatatlan, irreverzíbilis. Kötelezően, megállíthatatlanul halad „előre”, a múltból a 
jövő felé, útba ejtve és egyből maga mögött hagyva az aktuális pillanatot: a jelent. És ez a 
folyamat megértésének iránya is. Aki tanult történelmet, tudhatja: a jelent megérteni csak 
a múlt alapján lehetséges, és a korábbi hibáktól mentes jövő – ha létezik egyáltalán ilyen – 
csak a múltból levont tanulságokon alapulhat. David Albert múlthipotézisnek nevezte el a 
jelenséget, amely a rendezettségből a rendezetlenség felé tart: az alacsonyabb entrópiájú 
állapotból a magasabb felé.  

Ebben a soha meg nem álló folyamatban az ember még arra is képes, hogy múltbeli 
eseményeket a jelen tényeiből újraalkosson. Ez az abduktív gondolkodás, amely az emberi 
elme egyik legizgalmasabb szegmensébe enged betekintést: a rekonstrukciós képességbe. 
Ezen alapulnak a detektívregények nyomozásai, a „Hogy kerül a csizma az asztalra?” 
típusú kérdések válaszai, vagy éppen a találós kérdések is. És ezen alapul a jövőtervezés, 
vagyis a jövőhipotézisek is: a várható hatások és reakciók elemzése, értelmezése, 
feltérképezése a felelős döntések előtt. A jövő kiszámítható – írja Barabási Albert-László 
Villanások című könyvében. S bár nem számolhatunk minden (emberi) tényezővel, a 
szükséges információk birtokában közel pontosan gondolkodhatunk az eljövendőről. 

Megalakulásakor, 2000-ben a Bolyai Műhely Alapítvány a folytonosság 
megteremtését tűzte ki célul: olyan magyar értelmiségi közösség megalapítását, amelynek 
a tagjai több szakterületről érkeznek ugyan, de az alapítvány önképző műhelyének 
segítségével kapcsolatot teremthetnek egymással, és hálózatot alakítva, utánpótlásként 
formálhatják a magyar értelmiség jövőjét. De nemcsak szakmák, hanem idősíkok is 
találkoznak a BOM-ban. A Bolyai Önképző Műhely olyan értelmiségi hálózat, ahol a már 
végzett hallgatók segítségével találkozik a múlt, a mostani csoportokkal a jelen, hogy majd 
                                                             
1 Hamvas Béla 2006. Silentium – Titkos jegyzőkönyv – Unicornis. Medio Kiadó, Budapest. 281. o. 



 
 

legyen egy olyan arculat, amely azt sugallja a hozzánk még nem tartozóknak: a jövőd egy 
szelete itt van nálunk.  

A Bolyai Műhely Alapítvány egykori irodavezetőjeként, jelenlegi kuratóriumi 
tagjaként biztatom az ügyünkért dolgozókat – tanárainkat, alumnusainkat, az ügyvezetést 
–, hogy ne hagyják a folytonosságot megszakadni. „Múlt és jövő nagy tenger egy 
kebelnek”, de közösségben, együtt sokkal könnyebb megbirkózni vele. 

Vitorlát föl! Jó szelünk van. 

Pölcz Ádám 

A Bolyai Műhely alapítvány irodavezetője (2012–2017) 

Budapest, 2019. február 
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SCHRONK EDINA 

Folytonosság 

Nagyon fontos nekem ez a szó, mert egy olyan világban élünk, ahol minden változik. 
Nem csak egyik napról a másikra, egyik pillanatról a másikra is történhet olyan, ami 
minden addigi tervünket keresztülhúzza.  

Sokféle embertípus van. A legrugalmasabbaktól egészen azokig, akik szeretnek 
mindent percre pontosan megtervezni. Én igyekszem spontán lenni, jól venni az 
akadályokat, de ez csak addig megy, amíg tudom, hova tartok, amíg vannak terveim a 
jövőre nézve. És ha valami nem úgy történik, ahogyan elterveztem, elég rosszul viselem. 
Ez nem a legjobb jellemvonás, de szerintem ott lakozik sokakban. 

Az élet: tanulás önmagunkról 

Ha végtelen sok időnk lenne, nagyon jó terveket tudnánk készíteni, de pont az adja az 
élet esszenciáját, hogy ez nem áll rendelkezésre. Az embernek a nagy döntéseket azzal az 
ismeretanyaggal a fejében kell meghoznia, amit élete során, tapasztalás útján felszedett. 
Előfordulhat, hogy amikor egy nagy döntést kell meghoznunk, azt kívánjuk, bárcsak 
bölcsebbek lennénk. Éppen az által leszünk bölcsebbek, hogy meghozzuk a döntést, és 
viseljük a következményét. Néha nem is tudjuk, melyik a nehezebb… 

Igyekszünk a hibákat nem megismételni. Fontos lenne néha megállni, újra gondolni a 
dolgokat. De mégis mikor? Elalvás előtt? Munka közben? A villamoson? Azok a kis 
elbambulások, amik kívülről talán bután néznek ki, azok közben tudunk sokszor a 
legtöbbet fejlődni. Vagy amikor tele van a fejünk gondolatokkal, pedig már régen aludni 
kellene.  

És mégis hogyan tudunk a saját, vagy a mások hibáiból tanulni, ha tudat alatt mindig 
a járt utat szeretnénk újra járni? Hiszen az ismerős út sokkal egyszerűbb, még akkor is, ha 
nem feltétlenül jó. Igaz ez mind a párválasztásra, mind a nevelésre. Fiatalon elhatározzuk, 
hogy sok mindent másképp fogunk csinálni, mint a szüleink. Aztán észre sem vesszük, 
milyen messze vagyunk ettől, amíg egy kívülálló rá nem tapint, amíg el nem olvasunk egy 
könyvet, cikket, meg nem hallgatunk egy előadást. A külső ingerek azért olyan fontosak, 
mert nagyon ritkán állunk meg az igazán fontos dolgokról gondolkozni. Általában akkor, 
amikor valami nagy dolog történik, betegen fekszünk otthon, elveszítünk egy 
hozzátartozót, vagy gyermeket vállalunk. De sajnos az is keveseknek adatik meg, hogy a 
családalapításra igazán tudatosan készüljenek. 

Ami igazán fontos 

Sokszor kerülünk válaszút elé: a saját érdekeinket nézzünk, vagy a családunkét, a 
szeretteinkét? Ne legyünk önzők, de ha túl sokszor rendeljük magunkat alá másoknak, 
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elveszítjük identitásunkat. Fásulttá, örömvesztetté válhatunk, és már a másiknak sem úgy 
vagyunk ott, ahogyan szeretnénk. Vagyis ott vagyunk, de nem tudjuk a szép arcunkat 
mutatni, görcsössé válunk, a rezgéseinkben érződik a feszültség. 

Azt mondják, hogy ha boldogok vagyunk, az jó hatással van a környezetünkre is.  
Szerintem ezt csak azok képesek megélni, akiknek van ehhez érzékük, tudatos belátásuk. 
Akik nem csak a szívükkel, hanem az eszükkel is tudnak szeretni. Hiába szeret valaki tiszta 
szívvel, ha ezt nem tudja jól kifejezni. Ezt sajnos nehéz belátni, és még nehezebb átültetni 
a gyakorlatba. És itt újra felmerül az önzőség kérdése. Ha az ily módon szeretett egyén 
mégis azokat a dolgokat és úgy csinálja, ahogyan neki jó, és nem másokat helyez előtérbe, 
akkor már nem is szeret viszont? Fontos lenne a körülményeket is figyelembe venni. Lehet, 
hogy az illető a lehetőségeihez képest sok mindent megtesz, ám a másik félnek ez mégis 
nagyon kevésnek tűnik, mert őt más dolgok veszik körül, más élethelyzetben van.  

És ott vannak a legnagyobb ellenségek: az irigység, és a féltékenység, a nagyravágyás. 
Hiába küzdünk ellenük, bennünk lakoznak és alattomos módon manipulálnak. Az 
önismeret segíthet a felismerésükben. Van, akinek sikerül elnyomni őket, kérdés, hogy 
megéri-e. Nem arra gondolok, hogy tegyünk keresztbe a másiknak, de az elfojtás helyett 
érdemes lehet bevallani, hogy léteznek ilyen érzéseink és azt is hozzátenni, hogy nem 
szeretnénk így érezni. Bocsánatos bűn, különösen, ha a törekszünk jobbá válni. Ha elfojtjuk 
ezeket, vagy az elégedetlenséget, és beletörődünk, azzal mind magunknak, mind mások 
számára kárt okozunk. Amíg próbálunk a terhekkel együtt élni, amik csak gyűlnek és 
gyűlnek, sokszor jóval kevesebb energiába kerülne megbeszélni őket és máris 
fellélegezhetnénk. Arról nem szólva, ha már nagyon sok összegyűlt, olyanok miatt 
robbanhatunk, amik egyáltalán nem indokoltak. Ekkor a környezetünk csak csodálkozik, 
minket pedig mardos a lelkiismeret. 

Az ismerőseim körében egyre többen a keleti kultúrával ismerkednek. Szerintem ez 
nem véletlen. Szomorúnak tartom, hogy az alapján értékelünk embereket, hogy hol és mit 
dolgozik, van-e saját ingatlanja, autója, hova jár nyaralni, milyen ruhákat hord, mik a 
hobbijai. Persze, ezek a dolgok a leginkább szembetűnők, de nem csak azután ítéljünk, 
hogy beszélgettünk az illetővel, esetleg mélyebb témákról is. Hiszen, „ami igazán fontos, 
az a szemnek láthatatlan”,írja Antonie de Saint-Exupéry A kis hercegben. Az író szavaival 
folytatva: „…a fölnőttek ugyanis szeretik a számokat. Ha egy új barátunkról beszélünk 
nekik, sosem a lényeges dolgok felől kérdezősködnek. Sosem azt kérdezik: »Milyen a 
hangja?« »Mik a kedves játékai?« »Szokott-e lepkét gyűjteni?« Ehelyett azt tudakolják: 
»Hány éves?« »Hány testvére van?« „Hány kiló?« „Mennyi jövedelme van a papájának?« 
És csak ezek után vélik úgy, hogy ismerik.«”. Bizton állíthatom, hogy van olyan 
ismerősöm, aki alacsony jövedelemből él, külső tényezőknél fogva nem tud dolgozni, nem 
jár el puccos helyekre, nincs oda a divatért, viszont sokat olvas, van ideje és lehetősége 
gondolkodni az élet nagy dolgain, amire veszi is a fáradtságot. Ezáltal sok szempontból 
mégis jóval szívből jövőbb, érettebb, bölcsebb tanácsokat tud adni, mint azok, akik a szó 
klasszikus értelmében sikeresek, akikre úgyszólván fel lehetne nézni. 

A teljesség felé 

E rövid ráhangolódás után térjünk vissza a tárgyra. Mit értünk folytonosság alatt? Mi 
lehet folytonos? Egy vonal? Igen, a műszaki rajzban van olyan kifejezés, hogy folytonos 
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vonal. A gerinc? Létfontosságú, hogy folytonos legyen. És nagyon kell vigyázni rá, mert 
egy óvatlan pillanat, egy rossz mozdulat, következtében ez a folytonosság megszakadhat. 
A következmény pedig végzetes lehet: bénulás, halál. Biztosan nem úgy indul el reggel az 
ember, hogy ma balesetet fogok szenvedni. Nyilván, nem is indulna el, ha tudná, hogy ez 
vár rá. Mégis el kell menni dolgozni, a nagymamáért a kórházba,  a boltba, jaj, elaludtam, 
sietni kell, csak ezt az üzenetet gyorsan befejezem, milyen buli kipróbálni a motorozást, 
nem láttam a villamost, nem fog a fék, hangos a zene, nem vettem észre azt az autót… 
Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy ez csak másokkal történhet meg, de sajnos nem. Van, 
aki hazárdírozik, és rendre megússza, van, aki felelősségteljes, vigyáz, mégis, ha egyszer 
hibázik, minden megváltozik. Vajon mi alapján dől el, ki jár jól és ki rosszul? 

És az, hogy ki kap jó lehetőséget az élettől? Van, aki keményen dolgozik, tehetséges, 
igyekszik. Más lazán veszi a dolgokat, sodródik az árral, de előfordul, hogy ő jut előre 
olyan dologban, amire messze nem vágyott annyira, mint az első típus, aki mindent megtett 
érte. Úgy lenne igazságos, ha hosszú távon mégis kiegyenlítődne a dolog. Ha többre vinné 
az, aki küzd, mint akinek az ölébe hullanak a dolgok. Ha valaki nem felkészült, nem biztos, 
hogy felelősségteljesen ki tudja használni a nagy lehetőséget. Jó példák lehetnek erre a 
lottónyertesek, vagy a vetélkedők győztesei.  

Azt mondják, a könnyen jött pénz könnyen megy. Sokkal többre értékeljük azt, amiért 
megdolgoztunk, amiért megküzdöttünk. Van egy remek illusztráció ezzel kapcsolatban, 
ahol egy horgászbotról lelógó pénzköteg után fut az illető egészen a sírig. Sajnos a modern 
civilizáció erre épül. Dolgozz, keress minél több pénzt, amit aztán, olyan dolgokra költesz, 
amire nincs is igazán szükséged, de a fogyasztói társadalom mégis az ellenkezőjét plántálja 
beléd. Meg lehet indokolni, hogy miért éri meg az autót kétévente lecserélni, hogy 
különböző alkalmakhoz érdemes különböző órát vásárolni. Mégis, csak 1 órát tudunk 
egyszerre hordani és egy 10 éves autóval is el lehet jutni A-ból B-be. Arról nem is beszélve, 
hogy sok házasság akkor megy tönkre, amikor már minden megvan: lakás, autó, gyerekek, 
külföldi nyaralások. Akkor már nincs sok újdonság, már nem kell tovább küzdeni. És 
ahogy egyszerűbb új cipőt venni, mint elvinni a cipészhez a régit, úgy kezeljük sokszor az 
emberi kapcsolatainkat is.  

Persze, az is előfordulhat, hogy a fejlődésre való törekvés, egy látszólag jónak ígérkező 
lehetőség ront el mindent. Amikor már sok mindenünk megvan, de nem érjük be ennyivel, 
többet akarunk és kockára teszünk mindent. Talán a teljesség felé haladunk, de lehet, hogy 
végül elveszítjük a legfontosabb dolgokat.  

De mik is az igazán fontos dolgok? Nagyon határozottnak kell lennünk a céljainkat 
illetően. A szocializmus végével kinyílt a világ. Szabadon utazhatunk, tanulhatunk 
külföldön, olyan sok lehetőség van, hogy csak kapkodjuk a fejünket. A kis dolgokról 
nagyon gyorsan kell döntést hoznunk, mert millió van belőlük. A nagy dolgokat sincs 
mindig idő átgondolnunk. Például azt, hogy mikor elég? Hogy mi a fontossági sorrend? A 
külső körülményeken is sok múlik. Valamiért küzdünk, mégsem jön össze, más meg 
egészen könnyen sikerül. Akkor merre induljunk? Azt mondják, nem érdemes az árral 
szemben úsznunk. Meg azt is, hogy csak úgy érvényesülhetünk, ha rugalmasak vagyunk. 
De akkor hol van itt a folytonosság? Folytonosan újrakalkulálunk? Ez lenne az? 
Kétségbeejtően hangzik. Pedig el kell fogadni. Hiába tervezünk, nem tudjuk, mit hoz a 
holnap. 

Talán éppen ezért, szükségünk van fix pontokra az életben. Célokra. Barátokra, akikre 
lehet támaszkodni. Otthonra, ahová haza lehet térni. De sajnos az emberek változnak, a 
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barátságok elhalványulhatnak. A szerelem tüze is kialudhat, ha nem tápláljuk. Mindenért 
tennünk kell, nagyon tudatosnak kell lennünk. A problémák pedig gyávák, egyszerre 
szoktak támadni. De ha kihívásként tekintünk rájuk, akkor már nem negatív dolgok többé, 
hanem olyan lehetőségek, amik révén tanulhatunk, fejlődhetünk.  

Itt van például az egészségügy: nemrég olyan rendelőben jártam, ahol este 8-kor is 
kedvesek voltak a dolgozók és foglalkoztak a betegekkel. Mindenkit név szerint ismertek, 
képben voltak a páciensek bajaival, alaposan jártak el, mindeközben viccelődtek, egy rossz 
szavuk sem volt. Annyira megérintett, hogy visszamentem megjegyezni, ez mennyire ritka. 
Mire azt válaszolták, ők is járhatnának el úgy, mint a nagy többség, egyhangúan, flegmán. 
De ez kinek lenne jó? Sem a betegnek, sem nekik. Vállalták ezt a hivatást, és ha vállalunk 
valamit, annak megfelelően kell cselekednünk. Anyukámnak életmentő műtétre volt 
szüksége, mert a hasi görcsére a patikában annyit mondtak, vegyen be NoSpa-t. Én 
korábban három nőgyógyásznál jártam, akik közül egy sem vette a fáradtságot, hogy 
kivizsgáljon. Végül találtam egy jó endokrinológust. Őt érdekli a szakmája, érdekesnek 
tartja az eseteit. Hogy miért? Mert foglalkozik velük!   

Létezik egy mondást, mi szerint ne azt csináld, amit szeretsz, hanem azt szeresd, amit 
csinálsz. Először arra gondoltam, ez mégiscsak megalkuvás. Nem hagyott nyugodni a 
gondolat, kipróbáltam és arra jutottam, hogy van benne valami! Amikor közlekedem, nem 
arra gondolok, hogy ez mekkora időpazarlás, hanem arra, hogy mégis el kell jutnom egyik 
helyről a másikra, és közben legalább van lehetőségem gondolkodni, zenét hallgatni, 
olvasni, figyelni a világot magam körül. Egész más érzés. Ha olyan munkát csinálok, ami 
nem különösebben érdekel, igyekszem nem arra koncentrálni, milyen haszontalan, 
felesleges dolog ez, hanem azt kidomborítani, mit tanulhatok belőle.  

Egy pszichológustól hallottam és magam is tapasztaltam, hogy az az ember, aki a 
párkapcsolatából úgy lép ki, hogy elvesztegetett időnek tartja, nem fog egykönnyen 
túllépni rajta. Ott marad benne a tüske, a hiányérzet, holott élhetne boldog, 
kiegyensúlyozott életet. Aki azonban számba veszi, hogy mi mindent értek el együtt, 
milyen hatással voltak egymásra, mi mindent tanult a másiktól, ugyanakkor kilistázza a 
negatívumokat is, a tanulságokat is, hamarabb lesz képes megnyugodni, továbblépni. 

Az én folytonosságom 

Ne hagyjuk, hogy monotonitásba váltson a folytonosság. Az a szókapcsolat, hogy 
folyton-folyvást, számomra inkább negatív jelentéstartalommal bír. Kellenek az 
interakciók, a változatoság, a kizökkenés. Ezek stimulálják az agyunkat. Ezért kell az idős, 
beteg emberekhez beszélni, még akkor is, ha nem tudnak válaszolni. Sokan számoltak be 
arról, akiket baleset ért és kómában voltak, hogy hallották a körülöttük zajló 
beszélgetéseket.  

Kíváncsi lennék, az én megboldogult Nagymamám is így volt-e ezzel. Érdekes volt az 
átmenet, amikor a korábban beszédes Néni hallgatásba burkolózott, de ha fájdalmat érzett, 
mégis szólt, ha mondták neki, hogy igyon, pislantott és nyelt. Elmosolyodom, ha 
visszagondolok arra amikor már a szemét sem akarta kinyitni, de az egyik ápoló megtalálta 
Hozzá a kulcsot: azt mondta, Kati néni, nézze meg, milyen kövér vagyok! – És a Nagyi 
kinyitotta a szemét. Amikor utoljára voltunk Nála, a testvérem azt javasolta, hogy menjünk, 
ebédeljünk valahol és beszélgessünk. Én arra kértem, hogy ha még bírja az éhséget, akkor 
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maradjunk, hátha érzékeli a Mama a jelenlétünket és örül neki. Olyan sokszor nem 
mentünk, amikor hívott. Mindig várt. Milyen jó, hogy legalább akkor ott maradtunk. Pár 
nappal később békében elaludt. Igazi harcos volt, 40kg vasággyal, a bőrén fájdalmas 
sérülések, mozdulni sem tudott már, olyan nehezen vette a levegőt, de mégis küzdött! 
Szeretett élni. Mindig vigyázott is Magára. Ránk is. Az őrületbe kergetett vele néha. Ha a 
fejébe vett valamit, nem nyugodott, amíg meg nem valósította.  

Azt mondják, megválogatják az elmúlás szélén álló emberek, kit várnak meg. A 
Nagypapámmal való utolsó találkozásomra ez különösen igaz. Aznap délelőtt volt bent 
nála a Nagymamám és Apukám. Én anyukámmal mentem, még serdülő voltam. Akkor már 
nem mertem Hozzá egyedül bemenni. De a Papa megvárt minket, és még arra is odafigyelt, 
hogy ne rémisszen meg az elmúlással. Mire befejeztük a beszélgetést az orvosával, ő 
végleg elaludt. Az aktatáskájában a mai napig ott vannak a neki szánt rajzaim, levélkéim.  

A gyászt sem szabad elnyomnunk. Igenis meg kell adnunk a lehetőséget, biztosítani 
az időt. Beszélni kell erről is. Felidézni a jó dolgokat és a rosszakból tanulni. Csak így 
tudnak ez emlékeinkben tovább élni. És a szomorúság helyett jön az öröm, az új élet. A 
Nagyi halálának a délelőttjén Testvéremék ultrahangon voltak. Látszott, ahogy a 800g-os 
bébike szopja az ujját. Hát nem csodálatos? Ez aztán a folytonosság! 

Végül, az emberi kapcsolatokban is hihetetlenül fontos a folytonosság. Ahogy a kis 
herceg is megtanulta: „Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél.” 
Legyen az rózsa, tulipán, állat vagy ember. És itt jön a csavar, mert nagyon szerencsés az, 
aki az emberi kapcsolatokat össze tudja hangolni a fejlődési lehetőségekkel. Ahogy Váci 
Mihály remekül kifejti, szükségünk van célokra, tervekre -nem is akármilyenekre: 

 
Még nem elég! 

 
„Nem elég megborzongni, 

de lelkesedni kell! 
Nem elég fellobogni, 
de mindig égni kell! 

És nem elég csak égni: 
fagyot is bírjon el, 
ki acél akar lenni, 

suhogni élivel. 

 

Nem elég álmodozni. 
Egy nagy-nagy álom kell! 

Nem elég megérezni, 
de felismerni kell! 
Nem elég sejteni, 

hogy milyen kor jön el; 
jövőnket - tudni kell! 

 

Nem elég a célt látni; 
járható útja kell! 
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Nem elég útra lelni, 
az úton menni kell! 

Egyedül is! Elsőnek, 
elől indulni el! 

Nem elég elindulni, 
de mást is hívni kell! 

S csak az hívjon magával, 
aki vezetni mer! 

 

Nem elég jóra vágyni: 
a jót akarni kell! 

És nem elég akarni: 
de tenni, tenni kell! 
A jószándék kevés! 

Több kell: - az értelem! 
Mit ér a hűvös ész?! 

Több kell: - az érzelem! 
Ám nemcsak holmi érzés, 

de seb és szenvedély, 
keresni, hogy miért élj, 

szeress, szenvedj, remélj! ...” 

 

Bár ezek a célok sajnos néha elválasztanak bennünket, Fodor Ákos mégis bíztat A 
kapcsolat című versében: 

 
„Nem a gyakoriság. 

Nem is a közös programok. 
- A tér/idő/alkalom  

rendszerketrecébe nem 
zárható 

Korlátlan Jelenlét.” 

 

Bölcsnek kell lenni, hogy ezt elhiggyük, alkalmazzuk, és e szerint cselekedjünk. Fontos 
észrevenni, hogy folytonos kölcsönhatásban vagyunk egymással (ezek a fizikában is 
igazak): hatás-ellenhatás, erő-ellenerő. Ahogy a Föld és a Hold is kölcsönhatásban vannak 
egymással. E nélkül nem alakulhatott volna ki a földi élet. Sokat köszönhetünk a Holdnak, 
de egyre távolodik tőlünk. Mint ahogy minden más, a Föld-Hold távolság is folytonosan 
változik… J 
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KOMÁROMINÉ BALOGH RÉKA 

Az érzelmi intelligencia fejlesztése 
gyermekkorban 

Bevezetés 

Nagycsaládból származóként mindig is társaságban éreztem jól magamat, fontos 
számomra, hogy mély kapcsolatokat építsek ki, ezért törekszem alapos figyelmet szentelni 
a körülöttem lévők érzéseire. Az érzelmi intelligencia témája egészen kis korom óta 
foglalkoztat, bár magát a fogalmat csak felnőttként ismertem meg. 

Tanító szakon végeztem az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán, és egy évet tanítottam 
a budai Szent II. János Pál Iskolaközpontban. Talán nem tűnik soknak ennyi tapasztalat, 
de bizonyos szempontból meglepően tartalmasnak bizonyult. Huszonnégy gyereknek 
voltam a napközis tanítója, és érdeklődve figyeltem, hogyan telnek mindennapjaik, milyen 
helyzetek milyen reakciót váltanak ki belőlük, mely érzéseket hogyan mutatnak ki. 
Legjobb képességeim szerint igyekeztem megérteni őket, és a segítségükre lenni. Arra 
törekedtem, hogy a tudásukon kívül a személyiségüket is fejlesszem, és minél több élményt 
nyújtsak nekik a mindennapok színesebbé tételére. 

Jelenleg másfél hónapos gyermekemet dajkálom, és az anyaságba csöppenve még 
személyesebben érint az érzelmi intelligencia kérdése. A legtöbb szülőhöz hasonlóan én is 
jól szeretném nevelni a kislányomat, a lehető legjobban. Meg akarom őt tanítani nevetni, 
pozitívan látni a világot, emberi kapcsolatokat kiépíteni, helytállni, kitartani, élni. 
Mindezekhez az érzelmi intelligencia a kulcs, amelynek terén nekem magamnak is 
jártasnak kell lennem, hogy másvalakiben fejleszthessem. 

Ez a téma mindenkit érint. A szülőket és a pedagógusokat különösen, mert másokért 
is felelnek, de minden ember életében helye van, hiszen az érzelmi intelligencia a társas 
kapcsolatokat is meghatározza. A tanulmányomban azt a kérdést járom körbe, miként 
lehetséges ennek fejlesztése – elsősorban a gyermekeknél. 

1. Az érzelmi intelligencia fogalma és jelentősége 

1.1. Az érzelmi intelligencia fogalma 

Az értelmi intelligencia – közismertebb nevén IQ (intelligence quotient) – fogalmával 
rendszeresen találkozhatunk a hétköznapokban, senki előtt nem idegen a szó. Különböző 
tesztek áradata áll a rendelkezésünkre, hogy próbára tehessük gondolkodó agyunkat. Az 
oktatásügy jelentős része is ennek fejlesztésére épül. 

Az érzelmi intelligencia vagy EQ (emotional quotient) kifejezés már kevésbé ismert, 
ha nem teljesen idegen a legtöbb ember számára. Nem csoda, hiszen ennek kutatása még 
gyerekcipőben jár, és számos megválaszolatlan kérdés övezi. A legelterjedtebb 
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fogalommeghatározás SALOVEY és MAYER nevéhez fűződik, akik úttörői ennek a 
területnek. „[Az érzelmi intelligencia] magába foglalja a képességet saját és mások 
érzéseinek és érzelmeinek monitorozására, differenciálására és hasznosításukra a 
gondolkodás és a cselekvés szolgálatában”

 
(SALOVEY–MAYER 1990: 5). 

UZSALYNÉ PÉCSI RITA A nevelés az élet szolgálata című könyvében a 
következőképpen fogalmaz: „Amint az értelem, úgy az érzelem is sajátos, összetett 
adottság- és készségegyüttes” (UZSALYNÉ 2010: 18). Annak ellenére, hogy genetikai 
okokból különböző alapkészségekkel rendelkezünk, az IQ is fejleszthető és az EQ-t érintő 
képességeink is, például az érzések felismerése és kezelése, a humor vagy az empátia. A 
nevelésnek célja kell legyen mindkettő fejlesztése, így lehetséges a teljes személyiség 
formálása. 

Hasonló módon közelíti meg a fogalmat KÁDÁR ANNAMÁRIA. Mesepszichológia című 
munkájában ezt írja: „Az érzelmi intelligencia képességalapú meghatározása szerint az EQ 
az érzelmek feldolgozásával kapcsolatos képességek összessége” (KÁDÁR 2012: 187). Az 
érzelmi intelligencia fejlettségén múlik, hogy ki mennyire képes az érzelmek felismerésére 
és megértésére, kifejezésére, irányítására, illetve saját fejlődése érdekében mennyire tudja 
mindezt hasznosítani. A tűzoltóknak uralkodniuk kell a félelmen, az orvosoknak empátiát 
kell tanúsítaniuk, a pedagógusoknak fel kell tudniuk ismerni a gyermekek aktuális 
hangulati állapotát – és még sorolhatnánk. Minden terület igényel érzelmi fejlettséget az 
igazán jó munkavégzéshez. KÁDÁR ANNAMÁRIA hangsúlyozza, hogy az érzelem és az 
értelem kiegészítik egymást, de nem pótolhatjuk egyiket sem a másik túlsúlyával (2012: 
185). Bármilyen nagy is egy bíró tudása, ha nem képes uralkodni magán, és érzelmi síkra 
viszi az ügyeit, nem tudja rendesen végezni a munkáját. Egy sebésznek pedig akármekkora 
is az önuralma, bármilyen higgadtan tud dolgozni, a megfelelő kognitív tényezők 
hiányában életveszélyes lenne operálnia. 

Más oldalról közelíti meg a kérdést DANIEL GOLEMAN az Érzelmi intelligencia című 
könyvében. Az agy működésének elemzésével ad leírást az EQ-ról. „A legprimitívebb 
gyökérből, az agytörzsből sarjadnak ki az érzelmi központok (…) a gondolkodó agy az 
érzelmi agyból nőtt ki (…) a gondolkodás sehol sem volt még, amikor érzelem már 
létezett” (GOLEMAN 1995: 26). Az érzelmi központok óriási hatást gyakorolnak az agy 
működésére, hiszen megszámlálhatatlanul sok pályán kötődik az érzelmi szféra az 
agykéreg minden területéhez (GOLEMAN 1995: 29). Döntő érzelmi helyzetekben az ember 
agyában a limbikus rendszer az irányító, a gondolkodó régió szinte teljesen háttérbe szorul, 
cselekedeteink ekkor nem racionális megfontolás útján születnek. Megfigyelhetjük akár 
saját magunkon is, hogy amit érzékszerveinkkel észlelünk, az azonnal érzelmi reakciót vált 
ki belőlünk, még mielőtt tudatosan felfognánk, amit tapasztalunk. Akit egyszer 
megharapott egy kutya, valószínűleg minden alkalommal, amikor hirtelen kutyaugatást 
hall, összerezzen ijedtében, még mielőtt végigpörögne az agyán, hogy: „Itt egy kutya, 
nehogy megharapjon.” GOLEMAN ezt azzal magyarázza, hogy az információk hamarabb 
jutnak el az amygdalába, mint az agykéregbe. Az amygdala pedig tanult élmények alapján 
ösztönös érzelmi reakciót vált ki (1995: 37). Az emóciók tudatosítása és megfelelő módon 
való kezelése tesz érzelmileg intelligenssé. 

Minden érzelmi készség alapja maguknak az érzelmeknek a tudomásul vétele, 
felismerése (GOLEMAN 1995: 79). Minden érzésnek van értéke, csak meg kell tanulnunk 
kezelni őket, jól alkalmazni és egyensúlyt tartani (GOLEMAN 1995: 92). Egy sportolónak a 
düh előnyére válhat mérkőzés közben, ha képes irányítani azt, mert erőt nyerhet belőle. A 
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cél nem elfojtani a negatív emóciókat, hanem hasznot kovácsolni belőlük. Hogy mikor 
milyen érzelem kerít minket hatalmába, azt nem igazán irányíthatjuk. Azt viszont igen, 
hogy meddig tartson, és milyen cselekvést váltson ki belőlünk (GOLEMAN 1995: 94). 
Tudatos odafigyeléssel megtanulhatjuk, hogy különböző érzelmi állapotokra hogyan 
reagáljunk helyesen, és miként ismerjük föl mások viselkedésében azt az érzelmi állapotot, 
amely az adott helyzetben meghatározza. 

1.2. Az érzelmi intelligencia jelentősége 

Talán nem túlzás azt állítani, hogy az érzelmi készségek háttérbe szorulnak mind az 
oktatásügy, mind a családi élet tekintetében. A logika, a szóbeli, illetve írásbeli szövegértés 
és -alkotás fejlesztése már az iskola első éveiben fontos szerepet kap – természetesen 
jogosan. De nem kellene elhanyagolni az emocionális oldalt sem, hiszen a kettő együtt 
formálja a teljes személyiséget. „Az EQ-készségek legfőbb szerepe, hogy hordozza a 
kognitív készségeket (…) itt dől el, hogy amit tudunk, azt mire fogjuk használni, vagy hogy 
egyáltalán alkotó módon tudjuk-e alkalmazni felhalmozott ismereteinket” (UZSALYNÉ 
2010: 20). Az IQ területéhez tartozik, hogy valaki képes-e magas színvonalon kifejezni 
gondolatait, de az már az EQ-hoz, hogy ráérez-e, kinek mikor, milyen helyzetben mit 
mondjon. A két szféra támogatja, kiegészíti egymást. Aki a lámpalázat önmotivációként 
tudja hasznosítani, előnyt kovácsol belőle, és ahelyett, hogy lebénítaná a felkészülés vagy 
a megmérettetés pillanataiban, sikerhez vezeti (GOLEMAN 1995: 132). Aki viszont nem 
képes kezelni a rátörő érzelmeket, azaz ki van szolgáltatva indulatainak, bizonyos erkölcsi 
fogyatékosságban szenved (GOLEMAN 1995: 11). „Az érzelmi agynak hatalmában áll 
legyűrni, sőt megbénítani a gondolkodó agyat. (…) az erős negatív érzések kisajátítják a 
figyelmet, és gátolják a más tárgyra való összpontosítást.” – írja DANIEL GOLEMAN (1995: 
124). A messzi múltban az életben maradást szolgálhatta a lobbanékonyság, a düh (amikor 
a vér a kezekbe tódul, hogy nagy erőkifejtést bírjon gyakorolni a célpontra), az ijedtség 
(amikor a vér a lábakba szökik a gyorsabb menekülés elősegítésére) és más erős érzelmek, 
de ma katasztrófához vezethet, ha ezek irányítanak minket (GOLEMAN 1995: 23). 

Aki fejlett érzelmi intelligenciával rendelkezik, könnyebben túllép a nehézségeken, 
így a jó hangulatát is tovább fenntarthatja. „A remény annak biztosítéka, hogy nem adjuk 
meg magunkat a szorongás rohamainak, a defetizmusnak, a depressziónak, ha nehéz 
feladat hárul ránk, vagy akadályokkal kerülünk szembe” (GOLEMAN 1995: 135). A testileg 
és lelkileg egészséges, kiegyensúlyozott élet egyik kulcsa az érzelmek kezelése. Sajnos a 
harag és a szorongás krónikussá válása számtalan betegségre fogékonnyá teszi a 
szervezetet, míg a remény és az optimizmus gyógyító erejű (GOLEMAN 1995: 262–263). 
Ha megtanulunk a zaklató érzelmekkel megküzdeni, tulajdonképpen betegségmegelőzést 
végzünk. DANIEL GOLEMAN közegészségügyi jelentőségű lépésként ír a gyermekek 
érzelmi intelligenciabeli felkészítéséről. Véleménye szerint az alapfogásokat már a korai 
életszakaszban rögzíteni kell. A drogra vagy a szeszre sem szorul rá olyan ember, aki ezek 
nélkül is megbirkózik az élet nyújtotta nehezen viselhető érzésekkel. „A prevenció 
logikáját követve fel kellene vérteznünk gyermekeinket mindazokkal az életvezetési 
készségekkel, melyek növelik esélyeiket a veszélyek mindegyikével és összességével 
szemben” (GOLEMAN 1995: 376). 

Az érzelmi intelligencia fontosságának bizonyítására nem is kell feltétlenül 
szélsőséges helyzeteket hozni példának. Elég, ha arra gondolunk, hogy az ember társas 
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lény, általában közösségben érzi jól magát. Márpedig közösségben nagyon sokféle érzelem 
ütközhet egymással. DANIEL GOLEMAN a következőt írja: „A társas kompetencia egyik 
kulcsa, hogy az emberek mennyire hatékonyan fejezik ki érzelmeiket” (1995: 173). Ha 
félreérthetően viselkedünk, esetleg magunk sem vagyunk tisztában érzelmi állapotunkkal, 
megnehezítjük a velünk való kommunikációt, kapcsolattartást. Hasonlóképpen, ha nem 
tudjuk uralni a ránk törő érzelmeket, és dühösek leszünk, amikor éppen nyugodt a légkör, 
vagy éppen túlzott jókedvet árasztunk, amikor mással szomorú dolog történt – várhatóan 
nem leszünk túl népszerűek. Ha azonban kialakítjuk magunkban a készséget, hogy a 
helyzetnek és mások érzelmi állapotának megfelelően beszéljünk és viselkedjünk – 
bizonyos vonzó benyomást gyakorolhatunk másokra. KÁDÁR ANNAMÁRIA a 
következőképpen fogalmaz: „Az érzelmileg intelligens személyek képesek egy 
úgynevezett »mágneses mező« létrehozására, mely vonzerőt biztosít számukra, így társas 
kapcsolataik folyamatosan gyarapodnak, és ezekből erős érzelmi támogatást kapnak” 
(2012: 198). 

2. Az érzelmi intelligencia fejlesztése 

Ahogyan vannak humán és reál területek felé hajlók, úgy lobbanékony természetűek 
és flegmák, optimisták és pesszimisták, kirobbanó energiájúak és lusták is. Születésünktől 
fogva rendelkezünk erősebb és gyengébb képességekkel, de – szerencsénkre – még a 
leggyengébbek is fejleszthetőek. Nem mentség a hibákra, hogy „ilyen a természete”, mert 
minden érzelmet, a legerősebbeket is meg lehet tanulni kordában tartani. 

Fölmerül a kérdés, hogy miként lehet fejleszteni emocionális képességeinket. KÁDÁR 

ANNAMÁRIA a következő választ adja: „Az érzelmi intelligencia kialakulása elsősorban a 
megfelelő érzelmi visszajelzések függvénye” (2012: 219). Ha a környezetünktől 
visszacsatolást kapunk, az segít tudatosítani, mi zajlik éppen bennünk. Gyakori az olyan 
ember, akire azt mondjuk, „nem veszi észre magát”. Találó a kifejezés, pontosan erről van 
szó. Aki az érzelmi tudatosság hiányában szenved, nem mindig érti, mi zajlik benne, csak 
engedi, hogy az érzelmei uralkodjanak rajta és a cselekedetein. Ha például irigyek vagyunk 
valakire, könnyen elkezdhetjük őt sértegetni, akár tudat alatt, ösztönösen. Míg átgondolva, 
mit is érzünk pontosan, meggyőzhetjük magunkat, hogy intelligensen álljunk a helyzethez, 
és ne csináljunk bolondot magunkból. 

Ismerős a „bal lábbal kelt fel” mondás is. Akivel már korán reggel negatív érzelmeket 
kiváltó esemény történik, és nem képes azokat kezelni, az egész napját elronthatja. De ha 
túl tud lépni rajtuk, még erőt is kovácsolhat belőlük. Képzeljünk el egy szituációt, 
amelyben főszereplőnk reggel véletlenül tovább alszik, mert nem jelzett az ébresztője. 
Bosszantó eset. Szereplőnk, dühbe gurul, kapkodva, sűrű káromkodások közepette 
fölkapja ruháit, és berohan a munkahelyére. Út közben idegesen vezet, minden kicsit is 
lassabban haladó járműre és gyalogosra rádudál. A kollégáival és az ügyfelekkel is egész 
nap türelmetlen, mindenki érzi körülötte a feszültséget. Este hazaérve kifakad 
házastársának, milyen leírhatatlanul nehéz nap áll mögötte, mennyire nagy volt a forgalom 
reggel, milyen idegesítő kérdéseket tettek fel az ügyfelek, és a kollégái is csak 
bosszantották. Lehuppan nagy mérgesen a tévé elé, majd lefekszik aludni. 
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Mennyire másképpen alakul minden, ha módosítjuk az elejét. Tegyük fel, hogy 
főszereplőnk humort kovácsol a valójában kellemetlen helyzetből. Érzi, hogy bosszús, 
amiért elaludt, de kacag egyet magán, és nem engedi, hogy hatalmába kerítse a rosszkedv. 
Nyugodtan vezet az úton, és nyugtató vagy vidám, pörgős zenét hallgat közben. A 
munkahelyén mindenkinek elmeséli, hogy járt aznap reggel, mire kollégáinak eszébe jut 
valami hasonló eset, és vidáman idézik föl az utólag viccesnek tűnő bosszúságokat. Az 
ügyfeleivel is türelmesen tud beszélni, és amikor hazaér, egy derűs nap képét mutatja be 
házastársának. Talán még sétálni vagy vacsorázni is elmennek. 

Két végletet igyekeztem felvázolni. Végtelen verzióban le lehetne még írni. Most 
induljunk el az első szál mentén, de egy ponton változtassuk meg! Az egyik kollégája, aki 
megfelelő érzelmi intelligenciával rendelkezik, felismeri szereplőnk lelki helyzetét, és 
visszacsatolást küld. Például megkérdezi: „Hogy vagy, mi újság veled?” Főszereplőnk azt 
is válaszolhatja kurtán, hogy: „Jól vagyok, kösz!” De ha szerencséje van, megemlíti az 
ébresztő okozta kellemetlenséget. Ha ezt megteszi, kollégája könnyedén kirántja a rossz 
hangulatból. „Ó, az bosszantó tud lenni. Én is jártam így egyszer, lemerült a telefonom, és 
nem jelzett reggel. Nagyon mérges voltam. De utólag már csak egy jó sztori, és csak nevet 
rajta az ember.” Szereplőnknek ennyi löket valószínűleg már elég is ahhoz, hogy 
tudatosítsa, milyen apróság is, ami történt vele, belátja, nem éri meg mérgelődni rajta, és 
onnantól a második szálba csap át az első. 

A külső visszajelzések tehát döntő fontosságúak. Minél korábban – akár már 
születésünktől kezdve – és minél több visszacsatolást kapunk, annál jobban fejlődik 
bennünk az emóciók tudatosításának képessége. 

A minta is meghatározó tényező. „Önkéntelenül utánozzuk a másik 
érzelemmegnyilvánítását, tudtunkon kívül gépiesen visszaadjuk arcjátékát, taglejtéseit és 
más, nem verbális hangulati jelzéseit” (GOLEMAN 1995: 176–177). Szerencsés, akit 
érzelmileg fejlett emberek vesznek körül, mert ő önkéntelenül is jó példákat lát, tudat alatt 
magáévá teszi a jó mintát. Legfőképpen gyermekkorban fontos ez, hiszen fiatalabban 
fogékonyabbak vagyunk, de felnőttként sem késő, csak nehezebb. 

UZSALYNÉ PÉCSI RITA hangsúlyozza az átélt élményt és az alkotó tevékenységet is 
mint érzelmi készséget fejlesztő motívumokat (2010: 22). Nem magyarázattal, logikai 
leírásokkal juthatunk előrébb (sok szülő itt csúszik félre). Hiába mondjuk egy gyereknek, 
hogy: „Ne hisztizz akkor se, ha dühös vagy!” Az érzelmi kitörés pillanatában kell megértést 
és megfelelő visszacsatolást nyújtani, stratégiákat mutatni. 

Felnőttként saját magunk is dolgozhatunk az érzelmi intelligenciánk fejlesztésén. 
JOHN GOTTMAN a tudatosságra hívja fel a figyelmet, és rendszeres imát, elcsendesedést, 
egyedüllétet, illetve meditációt javasol ennek elérésére (1997: 127). Segítség lehet a 
művészi önkifejezés, a rajzolás vagy a hangszeres játék is. Ezek mind olyan eszközök, 
amelyek segítséget nyújtanak kifejezni érzelmi állapotunkat. De nem vagyunk egyformák, 
mindenkinek meg kell találnia a neki megfelelő receptet, amely hozzásegíti a fejlődéshez. 

3. Az érzelmi intelligencia fejlesztése gyermekkorban 

Mint a legtöbb területen, az emóciók tekintetében is gyermekkorban a legkönnyebben 
formálható az ember. Mit jelent az ő esetükben érzelmi intelligenciával bírni? JOHN 

GOTTMAN a következőképpen fogalmaz: „A gyerekek számára az érzelmi intelligencia azt 
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jelenti, hogy képesek uralkodni az indulataikon, késleltetni a vágyaikat, motiválni 
önmagukat, venni a más emberek által adott szociális jelzéseket, valamint kezelni tudják 
az élet hullámvölgyeit” (1997: 20). Ebben a fiatal életkorban szivacsként szívnak mindent 
magukba, jobban figyelik és utánozzák környezetüket, mint azt gondolnánk, és nemcsak a 
feléjük irányuló megnyilvánulásokból tanulnak, hanem a felnőttek egymással folytatott 
interakcióikból is. Az első minta az, hogy a szülők miként kezelik egymás érzelmeit és 
saját emócióikat a hétköznapokban (GOLEMAN 1995 284). 

DANIEL GOLEMAN (1995) Érzelmi intelligencia című munkájában aggodalmát fejezi 
ki. Érzelmi analfabetizmusról beszél, amely hiányosság napjainkban érezteti egyre 
növekvő hatását. A probléma forrásának azt tekinti, hogy a szülők (az anyák is!) nap mint 
nap hosszú munkaidőben dolgoznak, nem tudnak elég időt tölteni a gyermekeikkel ahhoz, 
hogy különböző helyzetekben, apró interakciók során érzelmi útmutatást adjanak 
számukra. Sok gyermek magára marad, és jó eséllyel a televízió, illetve az internet 
helyettesíti a társaságot és a nevelést, ami nemhogy érzelmi fejlesztést nem ad, még inkább 
érzelmi bénítást gyakorol rá. Már egészen kis korban is egyre gyakoribbak a társas 
problémák, a szorongás, az agresszió, a figyelem és gondolkodás zavarai (GOLEMAN 1995: 
343–347). Mindez arra hívja fel a figyelmünket, hogy nagy hangsúlyt fektessünk 
gyermekeink érzelmi nevelésére abban a – sajnos általában túl – kevés időben, amit velük 
tudunk tölteni. Az alábbiakban arra a kérdésre próbálok választ adni, hogyan fejleszthető 
a gyermekek érzelmi intelligenciája. 

„Az érzelmi nevelés alapfeltétele, hogy a gyermek BIZTONSÁGBAN érezze magát” 
(KÁDÁR 2012: 260). Ameddig ez nem teljesül, fölösleges erőfeszítéseket tennünk. A 
bizonytalanságtól való félelem születésünktől fogva nagy befolyással van ránk. Akkor 
lehet hatásos a próbálkozásunk, ha biztonságban tudja magát a gyermek, és érzi, hogy 
megértik őt. Ezért is fontos, hogy amikor negatív érzelmét fejezi ki, ne azonnali 
elutasítással reagáljunk. Ha például sír, mert megbántották, ne szidjuk meg, és ne próbáljuk 
elhitetni vele, hogy nem kellene apróság miatt itatnia az egereket! Mutassunk együttérzést, 
nyugtassuk meg, és találjunk közösen megoldást! Senki sem igazán befolyásolhatja, mikor 
milyen érzelem tör rá, egy gyerek végképp nem. Gondoljunk vissza az amygdala 
működésére! Magát az érzelmet nem szabad elutasítani, azt sokkal inkább, hogy milyen 
viselkedést vált ki. Nem azzal van a baj, ha egy kislány haragszik a nővérére, hanem ha 
undok megjegyzéseket tesz rá (GOTTMAN 1997: 88). KÁDÁR ANNAMÁRIA szavaival: „Soha 
ne utasítsuk el a gyermek érzéseit, mert ez csak hevessé és zavarodottá teszi őt – míg az 
érzelmek elfogadása, elismerése és tisztelete segítségére lesz az adott helyzet 
feldolgozásában, ezáltal problémamegoldó képessége is javul” (2012: 249). 

Egy este az unokahúgaimat, a négyéves Annát és a kétéves Lillát fürdettem. A kádnak 
volt egy padszerű része, ahova Lilla föl akart mászni, de Anna felkiáltott, hogy: „Nem 
szabad!”, és ráütött a kishúga hátára. Lilla zokogva ült vissza a vízbe. Először őt 
nyugtattam meg: „Búsulsz, hogy Anna megütött, igaz? Nem akart bántani, csak tudja, hogy 
veszélyes oda fölmászni, és félt, hogy bajod esik.” Ettől valamelyest enyhült a sírás, és egy 
kiskacsával el is kezdett játszani. Ezután Annához fordultam. Szelíden megkérdeztem: 
„Miért ütötted meg Lilit?” „Mert nem szabad oda fölmászni” – válaszolta. „Igazad volt, 
hogy rászóltál, máskor is figyelmeztesd, ha föl akar mászni. De ne üsd meg, mert az nagyon 
fáj neki.” Pár másodpercnyi gondolkodás után annyit mondott még: „Jó.” Megkértem: 
„Puszild meg, hogy tudja, szereted őt!”, és Anna megpuszilta Lillát, szent volt a béke. 
Mindkettőjük érzelmét jogosnak találtam: Anna felháborodását és Lilla megbántódását is. 
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Nem szidtam meg őket érte, de igyekeztem megértetni velük, hogy a reakcióik nem voltak 
helyesek. 

A napi rutinok, visszatérő közös tevékenységek is segítenek megteremteni a 
biztonságérzetet . „A családi szokások, rituálék összekovácsolnak, biztonságot adnak, 
reménységet ébresztenek, az állandóság érzését keltve azt jelzik, hogy ha a belső 
világunkban rend van, szokásaink stabil keretet adnak az életünknek” (KÁDÁR–KEREKES 
2017: 88). A szülők általában egész nap dolgoznak, ezért az esték a legjobb alkalmak a 
családi rutinok kialakítására, olyan fix pontokra, amelyek kiszámíthatóságot visznek az 
életbe, például a közös vacsora, a mesélés, a diavetítés stb. „A gyermek számára az este 
mindig ugyanúgy zajló rituáléja szorongáscsökkentő hatással bír, védettséget, biztonságot 
ad” (KÁDÁR–KEREKES 2017: 116). Az elsős osztályomnak minden ebéd után elmondtam 
egy mesét. Ha véletlenül elmaradt, sokan panaszkodtak miatta. Nemcsak azért, mert 
szerettek mesét hallgatni, hanem azért is, mert élvezték követni a napirendet. Egy 
alkalommal már órák teltek el az ebéd óta, amikor egy kisfiú felkiáltott: „Réka néni, már 
tudom, mi volt olyan furcsa egész délután! Nem meséltél!” Furcsa érzést, frusztrációt is 
okozhat a napi menet felborulása, a rutinok hiánya. 

Kiskorunkban nehezen tudjuk megfogalmazni a problémánkat, a feszítő állapotokat 
csak az érzések szintjén éljük meg (KÁDÁR 2012: 272). Gyakran felnőttként sem 
tudatosítjuk, hogy adott cselekedetet milyen emocionális ok generált – a gyerekek még 
annyira sem. Ha segítünk egy alaktalan, ijesztő, esetleg kellemetlen érzést megfogalmazni, 
megnevezni, azzal megfoghatóbbá tesszük a gyermek számára (GOTTMAN 1997: 141; 
KÁDÁR 2012: 248). Egy délután ügyeletes voltam az iskolában. Ahogy sétálgattam az 
udvaron, észrevettem, hogy az egyik kislány félrevonultan kuporog és sír. Odamentem 
hozzá, és megkérdeztem, mi bántja. Nem felelt semmit. Tovább kérdezősködtem. „Miért 
nem játszol a barátaiddal?” Rám nézett könnyes szemeivel, és halkan annyit mondott, 
hazament az összes osztálytársa. Én már mindent értettem ebből, és segítettem kimondani 
helyette a fájó érzelmeket. „Elmentek már a barátaid, ezért egyedül érzed magad, igaz?” 
Bólintott, és újabb könnycseppek gyűltek a szemében. „Rossz egyedül lenni, és rossz 
unatkozni – folytattam. – Nem jut eszedbe valami, amit szeretsz egymagad is csinálni?” A 
kislány rövid ideig gondolkodott, azután halvány mosoly jelent meg az arcán, és azt 
mondta, hogy ugrókötelezni nagyon szeret. Elengedtem, hogy hozzon az osztályteremből 
egy kötelet, és negyed óráig vidáman hajtotta, amíg meg nem érkezett az édesanyja. 
Remélhetőleg ezután bármikor, ha barátok nélkül marad – ahelyett, hogy kétségbeesne – 
elkezd gondolkodni, mit tudna egyedül játszani. 

Gyakran az is elég egy gyermeknek, ha tudatjuk vele, hogy megértjük a helyzetét, mert 
velünk is történt már hasonló. Egy este az erdei iskolában körbejártam jó éjszakát kívánni, 
és ellenőrizni, hogy minden rendben van-e. Az egyik kisfiút pityeregve találtam az 
ágyában. Félénken annyit mondott, hiányzik az édesanyja. Mit lehet erre mondani? 
Butaságnak éreztem olyanokkal nyugtatni, mint „pár nap múlva újra látod őt” vagy „itt 
vannak helyette a barátaid”. Azt hiszem, nem segített volna. Egy pillanatig tanácstalanul 
néztem rá, majd leültem mellé, és átöleltem. „Sajnálom – mondtam. – Tudom, mit érzel, 
mert nekem is hiányzik a férjem. Akit szeretünk, az hiányzik, amikor nincsen velünk.” A 
legnagyobb csodálkozásomra a kisfiú rövid szünet után abbahagyta a sírást, és nyugodtan 
bújt a takarója alá. Pár perc múlva már aludt is. Nem adhattam meg, amire vágyott, az 
anyukáját, de sikerült kifejeznem együttérzésemet, megnyugtatnom, tudatosítanom vele, 
mi is játszódik le benne pontosan, és onnantól ő megbirkózott a lelki fájdalommal. Később 
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elmesélte nekem az édesanyja, hogy amikor megkérdezte a kirándulásból hazaérkező 
kisfiát, hiányzott-e neki, azt felelte: „Igen, de Réka néni elmondta, hogy neki is hiányzik a 
férje, és utána már jó volt.” 

Felnőttként hajlamosak vagyunk elbagatellizálni a gyerekek ügyeit, pedig ami nekünk 
semmiségnek tűnik, az nekik kisebb lelki traumát okozhat. Mindennapos gond például az 
iskolában a „nem akarnak velem játszani” esete. „Játssz akkor másokkal vagy egyedül” – 
jönne az ösztönös válasz. Nekem is meg kellett tanulnom, hogy ilyen esetekben 
együttérzést mutassak, és valami kielégítő megoldás felé tereljem a segélykérőt. Általában 
megkértem a hozzám fordulókat, gondolkodjanak, mik lehetnek a kiközösítés okai. 
Egyszer kiderült, hogy a kisfiú nem tartotta be a játékszabályokat, és azért zárták ki a 
többiek. Miután ez tudomásomra jutott, már könnyű volt orvosolni a problémát. Belátta, 
hogy kénytelen alkalmazkodni, mellőzni a szabálytalanságot, meg is ígérte ezt a 
barátainak, akik visszavették a játékba. Persze nem mindig ilyen egyszerű. Arra kell 
törekedni, hogy ki tudják mondani, mi bántja őket, és – akár felnőtt jelenlétében, hogy 
segíthessünk, de – ők maguk beszéljék meg egymással a problémát. Egy alkalommal két 
kislány azért veszekedett, mert mást-mást akartak játszani, de együtt. Annyit mondtam 
nekik, próbálják meggyőzni egymást, miért jó az ő játékötletük. Végül ötvözték a kettőt, 
és kitaláltak egy harmadikat. 

Az árulkodás is gyakori. A „csúfolt”, „nem akarja megfogni a kezem” és hasonló 
mondatok minden nap elhangzanak. Ha valaki árulkodni jön hozzám, mindig megkérem, 
legközelebb próbálja meg ő maga megbeszélni a társával a gondot –ilyen interakció során 
mindkettőjük érzelmi készsége fejlődhet – és csak azután forduljon hozzám. Év vége felé 
már az volt az első mondatuk ilyen helyzetekben, hogy: „Próbáltam beszélni vele, de nem 
hallgat rám.” Reményeim szerint sok olyan eset adódott közben, amely nem jutott el 
hozzám, mert a gyerekek ügyesen lerendezték egymás között. 

Kinevetni is veszélyes a gyerekeket, még ha számunkra viccesnek is tűnik, ami éri 
őket. A kétéves unokahúgom egyszer a szemem láttára bukott föl a szőnyegben – 
mindennapos dolog. Láttam, hogy semmi baja nem történt, ráadásul rendkívül mulatságos 
látványt nyújtott, és én ösztönösen felkacagtam. Ő félig kétségbeesett hangon, a sírás 
küszöbén azt mondta: „Nem volt vicces!” Ez persze még inkább nevetésre késztetett 
engem, de visszafogtam magam. Hát persze! Ami nekem rendkívül mókás, az most neki 
éppen egy kisebb feldolgozandó trauma. Hiszen csak kétéves, még járni tanul, az esés pedig 
ilyen szempontból kudarc. Gyorsan elkomolyodtam, és helyesbítettem: „Igazad van, nem 
vicces. Szégyellheti magát az a csúnya szőnyeg, hogy kigáncsolt.” Reméltem, ezzel tudtára 
adom, hogy nem ő ügyetlenkedett, hanem az útban lévő akadály. Ő visszanézett a 
szőnyegre, és pár másodpercnyi gondolkodás után megnyugodva továbbment eredeti célja 
felé. Nehéz az adódó helyzetet megfelelően fölmérni, nem lekicsinyítve, de nem is 
fölnagyítva. Az sem helyénvaló ilyenkor, ha odarohanok az unokahúgomhoz, fölkapom, 
és elkezdem vigasztalni, mielőtt még ő jelét adná, hogy szüksége van a támogatásra, mert 
ezzel azt sugallom felé, hogy baj történt, és éppen a segítő szándékú reakció váltja ki belőle 
a sírást. Az is része az EQ-nak, hogy helyesen tudjuk érzékelni és kezelni mások érzelmi 
megnyilvánulásait. 

Jó lehetőség érzelmi fejlesztésre minden szituáció, amelyben gyermekünkből heves 
indulatok szabadulnak föl. Ha dühös, ha hisztizik, ha féltékeny stb. A 
testvérféltékenységeket nehéz kezelni, sok fejtörést okoz a szülőknek. De ha ügyesek, 
eszközként használhatják az életre való felkészítésre, azt ugyanis mindenkinek meg kell 
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tanulnia, hogy vannak mások is a földön, és nem egy ember körül forog az univerzum. 
Hasonlóképpen, ha túlzott érzelmi kitörést produkál a gyermekünk, amikor kérünk tőle 
valamit, próbáljunk nyugodtak, de határozottak maradni, és tekintsük a helyzetet hasznos 
tanulási lehetőségnek! Ne szidjuk meg az érzelmei miatt, mutassunk empátiát, de ne 
térjünk el attól, amit elvárunk tőle! KÁDÁR ANNAMÁRIA szavaival: „Ha észszerű szülői 
kéréseink nagyobb dühkitöréseket, tiltakozásokat, hisztirohamokat váltanak ki a 
gyermekből, sokszor csak annyit érdemes tennünk, hogy szelíden megvárjuk, amíg 
elcsendesedik az érzelmi vihar, de a szándékunktól nem állunk el. Gyermekünk biztonságot 
és erőt tud meríteni abból, ha egyszerre tudunk tántoríthatatlanok és együttérzőek lenni” 
(KÁDÁR–KEREKES 2017: 182). Ne felejtsük el, hogy a minta a legfontosabb ebben a korai 
életszakaszban, a gyerekek utánozzák környezetüket, lemásolják azt is, hogy miként 
reagálunk az ő érzelmeikre (KÁDÁR–KEREKES 2017: 183). 

A saját érzelmeinket sem kell elfojtanunk. Nem baj, ha szülőként dühösek vagyunk, 
hiszen így tanulja meg a gyermekünk, hogy bizonyos határokat nem léphet át, és azt is 
közvetíti felé, hogy nem vagyunk közömbösek iránta (KÁDÁR 2012: 252). Arra viszont 
vigyázzunk, hogy közben ne szégyenítsük meg a gyereket! Ne mondjunk olyat, amitől 
butának, ügyetlennek érezheti magát! Szavakkal is kifejezhetjük, mit érzünk pontosan, és 
miért – ez mindkét félnek segít. Nekünk, mert könnyebb kezelni az érzelmeinket, ha 
tudatosítjuk őket, a gyermekben pedig feloldja a frusztrációt. „Amitől nagyon félnek, ha a 
szülő ideges, indulatos, türelmetlen, és nem mondja el, hogy mi váltotta ki benne ezt az 
érzést” (KÁDÁR 2012: 261). Pedagógusként azt tapasztaltam, ha félrehívok egy rendbontó 
tanulót, és négyszemközt beszélek vele, azzal nemcsak megkímélem a megalázástól, de 
jobb hatást is érek el. Ilyen alkalmakkor mindig elmondom, hogy mit érzek (csalódott 
vagyok, szomorú, mérges stb.), mi az okom (hangoskodással zavarta az órát, megbántotta 
egy társát stb.), és azt is, mit várok el tőle a jövőben. Rendkívül értelmesek a gyerekek. Ha 
éreztetjük velük, hogy fontosak nekünk, figyelünk rájuk, komoly dolgokat is meg lehet 
velük beszélni. 

Egy alkalommal az egyik tanítványom kicsúfolta a diáktársát, mert háromszor annyi 
idő alatt végezte el a házi feladatot, mint a többiek. Tudni kell róla, hogy olyan gyógyszert 
szedett, amelynek mellékhatására mindent lassabban csinált. Félrehívtam a csúfolódót, és 
hosszú percekig beszélgettem vele az esetről. Tökéletesen belátta, milyen fájó sértés 
lehetett ez az osztálytársának, és bocsánatot kért tőle. Pár nappal később fültanúja lehettem, 
ahogyan ő maga védte meg valaki más bántó megjegyzéseitől. 

A gyermekek játékok által fedezik fel a világot, és játékaikban dolgozzák föl a 
környezetükben tapasztalt élményeket. Ha a szülők együtt játszanak velük, azzal 
lehetőséget biztosítanak maguknak, hogy számtalan téren fejlesszék gyermekük érzelmi 
intelligenciáját. „A közös játékban való részvétel hozzájárul a gyermek önbecsülésének és 
küzdőképességének fejlődéséhez is” (KÁDÁR–KEREKES 2017: 186). Az apák „durva” 
játékai, mint a magasba dobás, a repülőzés vagy a farkas utánzása során a kicsik 
megtapasztalják a félelem érzését, miközben remekül szórakoznak, és megtanulják, 
hogyan csillapodjanak le izgalmi állapotukból (GOTTMAN 1997: 242). A családi mókákra 
megéri időt szánni. KÁDÁR ANNAMÁRIA Mesepszichológia című könyvében felszólít, hogy 
biztassuk a gyerekeket új dolgok kipróbálására is (KÁDÁR 2012: 262). Ha támogatjuk 
természetes kíváncsiságukat az ismeretlen megismerésére, fejleszthetjük bátorságukat. De 
a „túlféltő nevelés, amely (…) a gyermeket nem engedi erőpróbára, felfedezőútra, 
folyamatosan azt közvetíti felé, hogy kicsinek és gyámoltalannak tartják, negatív hatást 
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gyakorol az önbecsülés és a küzdőképesség kibontakozására” (KÁDÁR–KEREKES 2017: 
180). Sok mindent egyszerűbb és gyorsabb magunknak elvégezni, ezért nem engedjük, 
hogy a gyerekek oldják meg. Ha például a konyhában dolgozunk, kifejezetten nehezíti a 
folyamatot, ha egy kisgyerek „segít” nekünk. Lassabb és fárasztóbb, ráadásul több kosszal 
is jár. Az ő oldaláról viszont remek lehetőség, hogy ügyesnek, hasznosnak érezze magát, 
sikerélményt szerezzen – finommotorikus készségei mellett az EQ-ja is fejlődjön. Az 
öltöztetés is gördülékenyebb, ha mi húzunk fel mindent a gyermekünkre. De ha engedjük, 
hogy ő maga vegye fel a ruháit, magabiztosabb lehet, és hamarabb önállósodik. 

4. A mese mint az érzelmi intelligencia fejlesztésének eszköze 

A „mese” szó különleges jelentéssel bír a gyerekek számára. Nem egy egyszerű 
kikapcsolódási forma, nem csupán hétköznapi kedvelt tevékenység. Nekik a szórakozás 
mellett a világ megismerését is jelenti, érzéseik és valós élményeik feldolgozását. „A mese 
az ősbizalom élményét erősíti meg – azt, hogy jó a világ, jó volt ide megszületni. Ezzel az 
alapvető érzéssel sokkal könnyebb elviselni a nehézségeket, kudarcokat, tragédiákat is, és 
könnyebb derűsnek, vidámnak lenni” (KÁDÁR 2012: 16). Ezen kívül tiszteletre, szeretetre, 
kitartásra nevel. Mivel a kitalált történetekben minden lehetséges, hitet ad az akadályok 
leküzdésére, és ha kis korban ez elég mélyen megalapozódik, felnőttként segít az álmok 
megvalósításában és a nehézségek legyűrésében. Minél kisebb valaki, annál jobban 
összemosódik számára a valóság a mesevilággal. A gyerek a történet részének érzi magát, 
különösképpen, ha beleéléssel mesélünk, játszunk a hangunkkal. „A sajátos gyermeki 
szemléletben a valóság, az álmok és a fantázia összekeverednek, a külső és belső világ 
közötti határ nagyon könnyen átjárható” (KÁDÁR 2012: 21). Ez a tény segíti elő, hogy a 
szereplők helyébe képzelve magukat úgy érezzék, ők győzik le az akadályokat. Ezek az 
élmények szépen lassan összeadódnak, elraktározódnak, építik az érzelmi 
intelligenciájukat. „A belső képeinket senki sem veheti el tőlünk, az életképzeletünk 
bármilyen válsághelyzetben mentőcsónakként működik. (…) Aki nem tud belső képeket 
alkotni, fizikailag és lelkileg is összeomlik krízishelyzetekben” (KÁDÁR 2012: 63). 

A mese tökéletesen illik a gyermekek lelki világához. A saját nyelvükön szólítja meg 
őket: egyszerű a jellemábrázolása, a szereplők vagy jók, vagy rosszak; a történet fonala 
egyértelmű és könnyen átlátható; a vágyteljesülést pedig sem természeti törvények, sem 
idő- vagy térbeli korlátok nem akadályozzák (KÁDÁR 2012: 44). A táltos paripával olyan 
gyorsan száguldhat a szegénylegény, mint a gondolat, és a kis nyuszi furfanggal legyőzheti 
a medvét is. 

Nem véletlen, ha egy gyerek ugyanazt a mesét ötször elmondatja velünk egymásután. 
Lehet, hogy mi már unjuk, de neki valamiért szüksége van újra és újra hallani. „Azokra a 
történetekre rezonálunk leginkább, azok érintenek meg, amelyek összhangban vannak 
pillanatnyi lelkiállapotunkkal. A főszereplő nehézségeinek átélése segíthet bennünket 
abban, hogy a nehéz helyzetekkel megküzdjünk” (KÁDÁR 2012: 152). Ez nem tudatos, nem 
szól a kisgyerek, hogy neki is éppen olyan problémája van, mint a mese főszereplőjének, 
ezért akarja többször hallani megerősítésképpen – pedig sok esetben ez a helyzet. 
Ezenkívül a gyerekeknek a mese „segít különválasztani egymásnak ellentmondó érzéseit. 
Éppen ezért végtelenül megnyugtató, ha megzabolázatlan indulatait belevetítheti a mese 
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negatív szereplőibe” (KÁDÁR 2012: 265). Csökkenti a belső szorongást és más negatív 
érzéseket. 

Befejezés 

Az érzelmi intelligencia egyre felkapottabb téma manapság. Számtalan pszichológus 
foglalkozik vele, és egyre jobban elismerik jelentőségét. „Mivel egyre nyilvánvalóbbá 
válik, hogy a boldoguláshoz elengedhetetlen a sikeres ön-menedzselés és a másokhoz 
fűződő jó kapcsolatok kiépítése, egyre nagyobb hangsúlyt kap az EQ fejlesztése” (NET1). 
A legtöbb állásinterjún sem az a döntő, milyen IQ-val rendelkezik valaki, hanem, hogy 
mennyire tudja eladni magát, elnyerni mások tetszését. Ezt elsősorban talpraesettséggel, 
egészséges önbizalommal, derűs természettel, pozitív kisugárzással lehet elérni – vagyis 
fejlett érzelmi intelligenciával. Az állja meg a helyét felnőttként, aki együtt tud dolgozni 
másokkal, képes hinni önmagában és másokban is, jól kezeli a szélsőséges érzelmeit, nem 
uralkodik el rajta sem düh, sem kétségbeesés – és még sorolhatnánk az EQ részterületeit. 

Vitathatatlannak tartom a magas fokú érzelmi intelligencia birtoklásának fontosságát. 
Éppen ezért szükséges egészen kicsi kortól – tulajdonképpen a méhen belüli időszaktól 
kezdve – fejleszteni. A gyerekek szivacsként szívnak mindent magukba, ők könnyedén 
elsajátítják az EQ alapjait. Felnőttként már sokkal nehezebb. 

Szülőként a legtöbb, amit tehetünk, hogy lehetőségünk szerint minél több minőségi 
időt töltünk a gyerekünkkel. A közös játékok, mesélések, kirándulások, beszélgetések 
észrevétlenül fejlesztik az érzelmi intelligenciát. „Az ölelés, ringatás, puszilgatás, a 
dögönyözős, paskolós, csiklandozós, összebújós, magasba röpítős játékok a gyermek és 
szülő közötti szoros érzelmi kapcsolatot, a bizalom és biztonság kialakulásának 
lehetőségeit biztosítják. Az ölbeli játékok, melyeket bizalmi, kapcsolatteremtő játékoknak 
is nevezünk, az érzelmi intelligencia fejlesztésének eszközei is, amelyekben fokozottan 
jelen van az egymásra figyelés és a szeretet” (KÁDÁR 2012: 92). 

Másrészt gondoskodhatunk arról, hogy jó társaságban töltsék az időt akkor is, amikor 
nem vagyunk velük. A cserkészet, a szentjánosbogár és más közösségek körében úgy 
fejlődik az alkalmazkodóképesség, a találékonyság, a humor és minden más területe az 
EQ-nak, hogy közben remekül szórakoznak a gyerekek. Mivel számtalan helyzet adódik, 
ami felbosszantja vagy éppen túlzottan jókedvre deríti, felpörgeti őket, megtanulják, 
hogyan csillapodjanak le ezekből a heves érzelmi állapotokból. Az a tény pedig, hogy sok 
emberhez kell igazodniuk, az alkalmazkodóképességet erősíti bennük. A közös játékokban 
megtapasztalhatják a kudarcot és a sikert is, illetve ezeknek az érzelmi vonzatát – anélkül, 
hogy tétje vagy komolyabb következménye lenne. Így „kicsiben kezdve” megtanulják, 
hogyan kell kezelni különböző helyzetekben az emóciókat. 

Felnőttként sem elhanyagolható az EQ fejlesztése. Figyeljünk tudatosan magunk és 
mások érzéseire, igyekezzünk uralkodni szélsőséges érzelmeinken, és tanuljunk a 
környezetünkből vett jó példákból!   
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SÜMEGI RÉKA TÜNDE 

Hősképünk változása 

A mai modern, digitális világunkban újra a figyelem középpontjába kerültek a mesék. 
Sok kutatás, illetve a közvélemény is sokat foglalkozik azzal, hogy vajon a mai kor embere, 
legyen az fiatal vagy idős, mennyire tud azonosulni a „régi korok” meséinek hőseivel. 
Vajon a videojátékok és mozifilmek mennyire vannak hatással a gondolatainkra, 
fantáziavilágunkra és a hősökről alkotott elképzeléseinkre? A modern történetek szereplői 
miben különböznek vagy minden hasonlítanak a népmesék hőseire? Tanulmányomban 
ezekre a kérdésekre keresem a válaszokat.  

Mesélés a modern időkben? 

A mese az egyik legősibb műfaj az emberiség történetében. Eredetileg felnőttek 
mesélték felnőtteknek. A hallgatók abban az időben ugyanolyan spontaneitással és 
odaadással éltek ebben a képi világban, mint a mai gyerekek (KŐPATAKI, 2008). 

A mai modern korban azonban mintha a mesélés kezdene kiveszni a mindennapi 
életből, egyre kevesebbszer hallani az esti mese hagyományáról, amikor lefekvés előtt a 
szülő a gyermekének felolvas vagy elmond egy-egy történetet. Az esti mese fogalma 
mintha a tévében, számítógépen nézett rajzfilmeket jelentené a mai időkben. WALTER 

BENJAMIN (1969) filozófus úgy gondolja, maga az elbeszélőművészet járja a végét. Egyre 
kevesebb ember van, aki tisztességesen el tud mesélni valamit, mintha a tapasztalatcserére 
képtelenek lennénk, zavarodottság lesz rajtunk úrrá. Ennek oka lehet az, hogy a tapasztalat 
már nem olyan értékes. A második világháború tragédiája óta, valamint a digitális technika 
fejlődésével ez a folyamat határozottan felgyorsult. Az elbeszélőművészet kihalásáért, nem 
csak a technika fejlődése tehető felelőssé, hanem mintha a harcterekről az emberek 
„megnémulva” tértek volna haza, az ott szerzett tapasztalatok nem gazdagabbá, hanem 
jelentősen szegényebbekké tették őket. A mesemondás forrása pedig pont a szájról szájra 
járó tapasztalat. Az „útra kelt” vándor vagy az „otthon maradt” ember tapasztalatai azok, 
melyek a mesék alapját adják (BENJAMIN 1969: 94–127). 

A mese egyik nagy előnye, hogy magában hordozza a hasznot. Ez a haszon lehet 
egyfajta gyakorlati tanács, erkölcsi útmutatás vagy életszabály. A mesemondó tanácsokat 
osztogat hallgatójának. Pont ezért baj, hogy a tapasztalatokat nem tudjuk egymásnak 
átadni, ezáltal tanácstalanokká válunk, és a kapott tanács kevésbé válasz feltett 
kérdésünkre. A tanács kikérésének első feltétele az lenne, hogy akitől kikértük, el tudja 
mesélni, azonban már a mesélés képessége is csorbult. A mesemondás azért is van 
kihalóban, mert kihalóban van a bölcsesség. Ez nem modern jelenség, hanem az elmúlt 
évszázadok „terméke”, mely során a mese fokozatosan kiszorult az eleven szavak 
birodalmából (BENJAMIN 1969: 94–127).  
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A mesét először a regény váltotta fel, mely könyvformában kerül kiadásra és nem 
merít a szájhagyományból (BENJAMIN 1969: 94–127). A tradicionális mesemondó a 
történeteit saját- vagy hallomás útján szerzett tapasztalatra alapozza, mely később a 
hallgatók tapasztalataivá válik. A regényt azonban egy magányos egyén szerzi, aki kiírja 
magából, ami a szívét nyomja, ő maga is tanácstalan, nem lehet tehát tanácsadó. A regényt 
és a nyomtatott sajtót pedig az internet követi, mely lehetővé teszi bárki számára, hogy 
bárkivel bármit bármikor megosszon. Akár instant módon, azonnal. De hogy válhatnának 
mások tapasztalatai az internetet böngészők tapasztalataivá, ha két perc múlva még öt újabb 
és másmilyen véleménnyel és tapasztalattal találkozik az internetet használó ember? Nincs 
idő a tapasztalatok elmélyítésére, megemésztésére sem, az egymásnak ellentmondó 
információk csak úgy tobzódnak. Milyen tanácsadó lehet tehát az internet népe az átlagos 
internetező számára? 

A polgárság uralomra törésével az egyik legfontosabb eszköz a sajtó lett, az új 
közlésforma pedig az információ. Naponta újabb és újabb eseményekről hallunk, hírek, 
reklámok tömkelege áraszt el bennünket, azonban ezek mind magyarázatokkal vannak 
kiegészítve. A mese ezzel szemben mentes minden magyarázattól, a hallgató maga teheti 
helyre a hallottakat, úgy ahogyan ő érti (BENJAMIN 1969).  

Az információ csak egy perc erejéig értékes, egy pillanatban kell elmondania mindent, 
azonban a mese sűrítetten őrzi meg erejét, hosszan bontakozik ki. Ma már számít az idő, 
mindent rövidíteni kell, mely a mesével sem történik másképpen (BENJAMIN 1969: 94–
127). Gondoljunk csak a KÁDÁR ANNAMÁRIA (2012) által említett „Egyperces esti mesék” 
című könyvre, amit egyes amerikai szülők igazi „életmentőnek” neveznek, ha este fáradtan 
kell mesélni a gyermeküknek, mintegy instant módon, „letudva a kötelezettséget”. A nagy 
rohanásban, mintha sok fontos emberi jelenség, például a kapcsolatok, a kapcsolódások 
elvesznének, károsodnának. A szüleinkkel, édesanyánkkal való korai kötődés az egyik 
legfontosabb dolog az életünkben, alapjául szolgál minden további emberi kötődésünknek. 
Ha ez már kora gyermekkorban sérül vagy nem alakul ki megfelelően, ez kihat a gyermek 
későbbi életére is. Nehezebben talál párt, barátokat, nem lesznek tartósak és kielégítőek 
emberi kapcsolatai (KÁDÁR 2012: 102–110).  

A mese egyik fontos tulajdonsága ezen felül, hogy minél jobban nélkülözi a lélektani 
árnyalást, annál biztosabb nyomot hagy a hallgató emlékezetében, illeszkedik saját 
tapasztalataihoz, szívesebben fogadja és meséli tovább. A mai időkben kihalófélben 
vannak azok a foglalkozások, tevékenységek is, melyek során az emberek történeteket 
mesélnek egymásnak. Odafigyelni is nehezére esik a mai kor emberének. Minél 
önfeledtebb a hallgató mesélés közben, annál jobban belévésődik a hallott történet 
(BENJAMIN 1969: 94–127).   

A történetek olyan szociális reprezentációk, melyek segítik és lehetővé teszik a 
közösségbe való létezést (TANCZ 2008). Az emberek a történetek segítségével érzéseiket 
és gondolataikat is meg tudják osztani egymással, valamint a belső világuk és a szociális 
világ között is kapcsolatot teremtenek (BRUNER & LUCIARELLO 2001). TANCZ (2008) 
kifejti, hogy a mesei történetek, mint szociális reprezentációk, szoros viszonyban állnak a 
hagyománnyal, valamint a kultúra folyamatosságának és újratermelősédének fontos 
alkotórészei (TANCZ 2008). A mesemondás és –hallgatás tehát egy társas tevékenység, 
szemben a regényolvasással vagy internetezéssel. Ezen kívül a mesehallgatás felér egy 
igazi „lélekfrissítéssel”, utána minden könnyebbnek tűnik, a hallgatónak megváltozik a 
kedve, pozitívabb lesz, szorongásai és félelmei oldódnak (BOLDIZSÁR 2010: 13–20).  
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A mese együgyű alakjában azt mutatja meg, miként tetteti magát együgyűnek az 
emberiség a mítoszokkal szemben. A mesei történetek rámutatnak arra, hogy a félelmetes 
dolgok valójában nem beláthatatlanok. A segítő állatok formájában arra vezetnek rá, hogy 
a természet az emberek köré zárkózik fel; az okos szereplő által pedig bemutatják, hogy a 
mítosz által feltett kérdések milyen egyoldalúak (pl. a szfinksz kérdései). A tündérmesék 
tanácsa, hogy ravaszsággal és pimaszsággal nézzünk szembe a mítosz világával 
(BENJAMIN 1969: 94–127).  

BENJAMIN (1969) a fentieken kívül egy igazán érdekes dolgot kiemel még, méghozzá 
a mesélés során a lélek, a szem és a kéz összhangját. A mese nem csak a hang által 
közvetítődik, az igazi mesélésbe belesegít a kéz is kifejező mozdulataival, alátámasztja a 
hallottakat.  A mese közvetetten és közvetlenül is a mesélő keze nyomát viseli magán, 
nyomot hagy személyéről, egész lényéről az elbeszélésekben (BENJAMIN 1969: 94–127). 

Népmesék hősei és modern mesehősök a gyermekmesékben 

A műmesék, különös tekintettel a mai modern mesékre és rajzfilmekre, jelentősen 
különböznek a népmeséktől. A műmesék hősei, szemben a népmesék főhőseivel, szinte 
bármit megtehetnek, sokszor nincsenek viselkedési korlátok és annak sem feltétlenül van 
jelentősége, hogy elérik-e céljaikat vagy sem. A modern gyermekmesék hősei állatok, 
kisfiúk vagy kislányok, nem pedig férfiak és nők. Általában nem élet-halál harcot vívnak, 
hanem játszanak vagy öncélú kalandozásokba kezdenek, sodródnak. A népmesei hősök 
tudják, hogyan kell legyőzni ellenfeleiket, a modern hősök azonban sokszor abban sem 
biztosak, hogy ellenféllel vagy segítőtárssal állnak-e szemben. Értékké válik a kívülállás 
és elkülönültség, a bátorsággal, irgalmassággal, hősiességgel szemben. A párjukat kereső 
főszereplők helyett, inkább testvérkapcsolatokat ábrázolnak, ahol a hősök nem keresik a 
közösségben betöltött szerepüket (BOLDIZSÁR 1997: 23–51). 

KASSAY RÉKA (2015) úgy véli, a mai mesék a nemük szerint szólítják meg a 
gyermekeket. Alapvetően a mesehős neme befolyásolja a gyermekek befogadói attitűdjét 
a hősreprezentációkkal kapcsolatosan (KASSAY 2015). RANSCHBURG JENŐ (2008) 
véleménye szerint a televízióban játszott önérvényesítésről, harcról szóló modern mesék a 
fiúknak szólnak, míg a támaszkeresésről, gondoskodásról és ártatlanságról szóló 
üzeneteknek a kislányok a címzettjei. Megjegyzi továbbá, hogy a rajzfilmekben főleg 
férfihangon beszélnek a szereplők (RANSCHBURG 2008). SZÁNTÓ (2000) is kifejti, hogy a 
gyermekműsorok főszereplői legtöbbször hímneműek vagy férfias attribútumokkal 
rendelkeznek (SZÁNTÓ 2000). Lendvai (2003) pedig egy „lányfaktornak” nevezett 
jelenséget is bemutat, miszerint a kislányok elfogadóbbak a kisfiúk kedvenceivel, azokat a 
meséket is megnézik, melyben fiú a főszereplő, míg a fiúk inkább elhatárolódnak a lányos 
történetektől (KASSAY 2015). Lendvai Emese (2003) tartalomelemzéses vizsgálatai során, 
arra az eredményre jutott, hogy a lányok és a fiúk is gyakrabban megnézik a fiúszereplős 
meséket, ez lehet az oka annak is, hogy bizonyos semleges nemű karakterek (pl. 
Micimackó, Spongyabob, Tom és Jerry) is fiús személyiségjegyekkel és tulajdonságokkal 
vannak felruházva (LENDVAI 2003). 

EVA ÄNGGÅRD (2005) óvodáskorú gyermekek történeteit vizsgálta. Azt találta, hogy 
a hagyományos nemi szerepek megfigyelhetők voltak, a fiúk harcos hősei inkább csatáztak, 
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a kislányok történeteiben a kapcsolatokon volt a hangsúly. Viszont a kislányok főhőseire 
nem a klasszikus passzív szerepkör volt jellemző, hanem az aktivitás (ÄNGGÅRD 2005: 
539–553).  

KASSAY RÉKA (2013) a mai modern kedvenc mesehősök tulajdonságait kutatta. Sok 
utalást talált videojátékok vagy a Star Wars filmek szereplőire. Erre a jelenségre 
magyarázat lehet szerinte, hogy a LEGO nem csak a kisebbeket, hanem a szülők 
nosztalgiáját kihasználva az apákat is megcélozta, amikor Star Wars tematikájú játékokat 
dobott a piacra. Ezzel , a Csillagok háborúja filmek elemei beépültek a gyerekek 
fantáziavilágába (KASSAY 2013).  

Egyik saját kutatásom során (SÜMEGI 2018) felnőttek mellett, gyermekeket kértem 
meg arra (n=179 fő), hogy írják le kedvenc meséiket, mesehőseiket. A gyermekek által 
megadott mesék egytől-egyig a tévében vagy interneten nézhető mesék voltak. Számomra 
elgondolkodtató, hogy a gyermekek között volt, aki jelezte, hogy nem érti, mi a mese és 
mi számít mesehősnek. Ez a kérdés a felnőtt vizsgálati csoportokban is felmerült, hiszen 
számtalan olyan rajzfilm szól a 18 éven felüli korosztálynak, amely témáját tekintve 
társadalomkritikát fogalmaz meg, a felszínen tehát mesére hasonlít,  azonban nem 
klasszikus népmesei tanulságot fogalmaz meg. Tanulmányomban nem elemzem 
részletesen a mese definícióját, azonban érdemes elgondolkoznunk azon, hogy mit is jelent 
számunkra a mese? Mitől mese egy mese? A varázslatos szereplőktől, helyszínektől; a 
megnyugtató befejezéstől; netalán a meg nem történt dolgoktól? A tévében vetített 
rajzfilmek mesének számítanak-e? Az általam vizsgált tíz éves gyermekek nyilvánvalóan 
nem elmélkednek a mese definícióján, azonban úgy gondolom, ösztönösen érzik a 
különbséget a tévében nézett mese és a szóbeli mesélés között. A szóbeli mesemondás nem 
jelentős része az életüknek, helyette sok esetben, felnőtt felügyelete nélkül, egyedül nézett 
rajzfilmek jelentik gyermekkoruk történeteit. A magányos tévénézés nélkülözi a másik 
személy jelenlétét és a vele való kapcsolatot. A közös élmény szintén fontos tulajdonsága 
a mesélés aktusának, mesélő és hallgató együtt vesz részt a történet kialakításában, 
feldolgozásában. Sok rajzfilmnek nincs megnyugtató vége, a szereplői pedig sem emberre, 
sem valóságos állatra nem hasonlító semleges nemű lények. Felmerül a kérdés, hogy a 
gyermekek szereplőkkel való azonosulása hogyan alakul? Feltételezhetően bizonyos belső 
tulajdonságok vagy történések mentén. Ezért is lenne fontos, hogy a mesélés társas 
tevékenység legyen, segíthessük a gyermekeket a történetek megélésében, átélésében, ott 
legyünk velük, legyen akitől kérdezhetnek, aki biztonságot ad.  

A kutatás során több estén keresztül néztem a gyermekek által megadott kedvenc 
meséket (Violetta, Parkműsor, Madagaszkár pingvinjei, Lego ninjago). Sok szereplőről 
nem tudtam megállapítani, hogy milyen neműek, azonban összességében elmondható 
róluk, hogy főként fiús tulajdonságokkal rendelkeznek, fiús tevékenységeket folytatnak, 
pl. harciasak, agresszívak, „karateszerű” kézmozdulatokat mutatnak be. Arra a 
következtetésre jutottam, valóban előfordulhat, hogy ezek a mesék szélesebb 
gyermekközönséghez szólhatnak, nem csak fiúkhoz, hanem a lányokhoz is. A LENDVAI 
(2003) által leírt „lányfaktor” tehát egy létező jelenség. A gyermekek által megjelölt 
kedvenc mesék között kiemelt helyen szerepeltek, a KASSAY (2015) által említett LEGO 
témájú rajzfilmek is. A mesék szereplőinek tulajdonságai nagy részben megegyeznek a 
BOLDIZSÁR ILDIKÓ (1997) által leírtakkal: a szereplők nem férfiak vagy nők, hanem kisfiúk 
vagy kislányok, inkább játszanak, nem pedig élet-halál harcot vívnak és nem különösebben 
van jelentősége annak, hogy elérik-e céljukat (már ha van céljuk egyáltalán és nem 
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céltalanul kalandoznak) (BOLDIZSÁR 1997: 23–51). Megdöbbentő volt számomra, hogy 
egyes gyermekek kedvenc meséi a korhatáros, egyértelműen felnőtteknek szóló South Park 
és Family Guy című rajzfilmek vagy a Halálos iramban akciófilm, illetve a horror sorozat, 
az Odaát voltak. Ezekből a válaszokból azt az aggasztó következtetést vontam le, hogy 
vannak gyermekek, akiknek a tévében vagy a számítógépen folytatott tevékenységeit nem 
követik figyelemmel.  

Egy másik vizsgálatom alkalmával (SÜMEGI 2017) a gyermekektől azt kértem, hogy 
írjanak egy saját történetet, melynek van hőse vagy hősnője. A gyermekek meséiről 
elmondható, hogy a hősök nem furfanggal, hanem agresszív eszközökkel, erőszakkal 
győzedelmeskedtek ellenfeleik felett. Ez mind a kisfiúk, mind a kislányok meséire igaz. 
Az eredményemet támasztja alá egy 1993-es kutatás is (WESTLAND 1993), amely során 
szintén gyermekek történeteit vizsgálták és azt kapták, hogy a meséikben több agresszió 
volt jelen, mint a népmesékben. Az ellenfelek sem sárkányok vagy boszorkányok voltak 
többségében, hanem robotok, droidok, amelyeket sci-fi filmekből, például a Star Warsból 
ismerhettek. A hősök gyakran a Star Wars filmben szereplő jedi karakter bőrébe bújva 
mentették meg a világot, fénykarddal harcoltak az ellenség ellen. Az osztályok tagjai 
elmondták, hogy szabadidejükben szívesen olvassák a Minecraft könyveket, melynek 
alapja egy szintén nagy népszerűségnek örvendő videojáték. A gyermekek által írt 
történetekre szintén jellemzőek voltak a virtuális helyszínek, csak úgy, mint a Minecraft 
játékra, történetekre. A gyerekek ennek megfelelően nagyon sok idegen szót használtak a 
történeteikben, a hősöknek és ellenfeleiknek idegen eredetű neveket adtak.  

A hősökről ezen kívül elmondható, hogy hatalommal és különféle 
szuperképességekkel rendelkeznek, ezáltal képesek a világ, valamint szeretteik 
megmentésére. Meglátásom szerint a hősök szuperképessége a gyermekek történeteiben 
funkcióját tekintve nagyon hasonló a népmesei képességekhez. Az általuk vázolt hősök 
nem különböznek lényegi részüket tekintve a klasszikus népmesei hősöktől, akik szintén 
okosak, ügyesek vagy furfangosak. Egy érdekes különbség azonban van a népmesék hősei 
és a gyermekek hősei között. A népmesei hősök a történetük során egyfajta tanulási 
folyamaton mennek keresztül. Rendelkeznek velük született adottságokkal, azonban 
kalandjuk fontos része, hogy próbák teljesítése során egyre jobban fejlődik személyiségük, 
egyre okosabbak, bölcsebbek, ügyesebbek lesznek. A gyermekek történeteiben a hősök 
viszont olyan különleges szuperképességekkel rendelkeznek, ami mindenkinél és 
mindennél hatalmasabbá és erősebbé teszi őket. Tanulásra már nem nagyon van szükség 
és idő sem, hiszen egyetlen esélyük van megmenteni a világot. Ezek a hősök pedig nem 
késlekednek a közösség szolgálatába állni és megtenni minden tőlük telhetőt a számukra 
fontos dolgokért.  

Nemek közötti különbségek 

BOLDIZSÁR ILDIKÓ (1997) írt a nemek közötti különbségekről a mesemondást illetően. 
A férfi és a női mesemondók más-más meséket választanak elmesélésre, máshogy fűzik 
össze a motívumokat, valamint az elbeszélés módjában is különböznek egymástól. A mese 
jelentése szempontjából fontos, hogy a főhős férfi vagy nő. Nemek szerint eltérnek a 
próbák megvalósításának módjai. A férfi főhősöknek bátorságpróbákat kell kiállniuk, a 
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főhősnők ellensége viszont nem a sárkány (BOLDIZSÁR 1997: 23–51). FRANZ (1992) 
véleménye szerint, a női főszereplők sokszor kényszerülnek a szenvedés eltűrésére (pl. 
némaság), ellentétben az aktív férfi hősökkel (FRANZ 1992). BOLDIZSÁR (1997) elemzései 
során azt találta, hogy a nagy erejű nők, akik nem túl gyakran főszereplői a 
tündérmeséknek, csatározás helyett büntetnek. Fő konfliktusuk abból ered, hogy csakis 
magukhoz hasonlóan nagy erejű férfihez szeretnének hozzámenni feleségül. Ezek a hősnők 
hasonlóak a legfélelmetesebb ellenfelekhez, segítőtársaik gyakran kapnak a mese végén 
jutalom helyett büntetést (BOLDIZSÁR 1997: 23–51). A mese főszereplői a legtöbb 
segítséget a női mellékszereplőktől kapják (LURIE 1990).  

Fiatal nők hősnőképe 

Egy kutatásom során (SÜMEGI 2018) fiatal nők hősnőképét vizsgáltam. A 18–35 éves 
női vizsgálati személyektől szintén egy saját történet, mese megalkotását kértem, 
hasonlóan a gyerekekhez. Az általam vizsgált személyek számára a hős az, aki segít 
másokon, elsősorban a környezetében élő állatokon, barátokon, családtagokon. Mindezt 
pedig nem harcos amazon módjára teszi, hanem kedvesen, szelíden, védelmet nyújtva a 
rászorulóknak. A hősnők gondolkodva, megértéssel fordulnak a mese többi szereplőjéhez. 
Az önmegvalósításuk a segítésben teljesedik ki, melyet nem csak szerepként, hanem 
életcélként is értelmezhetünk. A nők által írt történetekben erősen megjelenik az empátia, 
együttérzés a szenvedőkkel, a gondoskodó női szereppel való azonosulás. Sok mesében 
nem is jelent meg más női szerep a „segítő szerepen” kívül. Ez a szerep, amellett, hogy 
sokban befolyásolja egy család, szűk környezet jóllétét, társas támogatottságát, 
társadalmilag elismert és elfogadott. A mesék legnagyobb részében, a főhős nem lép 
azonban túl a család, környezet, barátok, állatok támogatásán. 

A történetek jelentős részében szerepeltek kisállatok, kutyák és macskák, akik fontos 
szerepet töltöttek be a hősnők életében. Több mese fő témája volt, hogy a főszereplő lány 
boldogan játszik vagy kirándul házi kedvencével. Az állatok őrző-védő szerepet is 
betöltöttek, ők voltak, akik baj esetén megvédték a hősnőt a veszélyes támadótól. 
Elgondolkodtató azonban, hogy ezekben a mesékben a herceg, aki a népmesékben sokszor 
megmenti a főszereplő hölgyet, nem bukkant fel. A népmesékben ugyan gyakoriak az 
állatszereplők, akik segítik a főhősöket céljaik elérésében, az általam vizsgált történetekben 
azonban nem mindig segítettek, sőt, inkább segítségre szorultak. Előfordult, hogy a 
főhősnő hiába kért segítséget egy állattól, az nem tudott neki segíteni.  

A történetek egy részében megjelent az otthonról való leválás vágya, azonban a 
következő lépés, a pártalálás, saját család alapítása, már nem feltétlenül volt jelen. A 
másikról való gondoskodás a segítés révén megvalósult ugyan, de ez a másik gyakran egy 
kisállat volt. Az állatok sok esetben olyan szükségleteket elégítettek ki, olyan szerepeket 
töltöttek be, melyeket betölthetne ember is. A háziállatoknak sok előnye van, azonban nem 
partnerek az életnek sok területén, melyet csak ember tölthet be. Azt viszont érdemes 
kiemelni, hogy a háziállatokról való gondoskodás egyfajta felelősségvállalás is, mely 
fontos velejárója a felnőtté válásnak.  

A legtöbb történetben nem jelent meg a szerelem témája, a pár iránti igény. Ebből arra 
következtethetünk, hogy a vizsgálati személyek nagy többségénél még fantázia szintjén 
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sincs fókuszban a pártalálás és családalapítás, ami érdekes eredménye a vizsgálatomnak, 
tekintve, hogy a vizsgálati személyek a 18–35 éves korosztályból kerültek ki. A történetek 
tehát ezen a téren nem követték a klasszikus népmesei forgatókönyvet, mely végén a hősnő 
és a hős szerelembe esnek és összeházasodnak.  

A mesélés funkciójáról 

A tanulmányomban említett vizsgálatok, kutatások azt sejtetik, hogy a modern kor 
hősei ugyan más alakban jelennek meg, mint a népmesei hősök, a közösségeket szolgáló 
funkcióikat tekintve azonban nem minden esetben különböznek a népmesei hősöktől. A 
gyermekek által felvázolt hősök rendkívül aktívak, bátran indulnak szeretteik 
megmentésére. A meséikben megjelenő nagy mennyiségű agresszió viszont 
elgondolkodtató. A fiatal felnőtt nők történeteiről elmondható, hogy a hősnők sok esetben 
kevéssé aktívak, és nem feltétlenül törekszenek a pártalálásra, családalapításra, sokszor 
inkább a pillanatnak élnek, kedvenc kisállataikat nevelik.  

De miért is fontosak a mesék? Ezek a történetek kimondanak olyan félelmeket és 
dilemmákat, melyekkel már egészen kis korunktól kezdve szembesülünk, és ezekre olyan 
megoldásokat javasolnak, melyeket életkorunktól függetlenül megértünk. BETTELHEIM 
(1975) szerint napjainkban fontos, hogy a gyermekek olyan hősökkel, hősnőkkel is 
megismerkedjenek, akik induláskor még nem ismerik a céljukat, mégis elindulnak az úton, 
nekivágnak a nagyvilágnak, bízva magukban és abban, hogy a végén megtalálják a 
helyüket. A magányos hős példaként szolgálhat a kicsik előtt, hiszen annak ellenére, hogy 
másoktól elszigetelt, képessé válik értelmes és hasznos kapcsolatok kialakítására 
(BETTELHEIM 1975: 9–20).  

A mesék hősei azáltal, hogy szélsőségesen jók vagy rosszak, a maguk egyszerűsége 
révén segítenek megértenünk a jó és rossz közötti különbséget. Hiszen minden embernek 
választania kell, hogy jó vagy rossz akar lenni. A jó, egyszerű, érthető hőssel könnyen 
azonosulunk, rá akarunk hasonlítani, elhatározzuk, hogy mi magunk is jók leszünk. 
Azonban nem csak a morális kérdésekre találunk választ a történetekben, hanem arra is, 
hogyan tudunk a világban boldogulni. Mozgásba hozza képzeletünket, fejleszti 
intellektusunkat, segít eligazodni az érzelmeinkben, valamint megbékít félelmeinkkel és 
vágyainkkal, azáltal, hogy megoldást javasol problémáinkra (BETTELHEIM 1975: 9–20). A 
népmesék mondanivalóját pedig nagyok és kicsik egyaránt értik és érzik. 
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FILEP TAMÁS 

Generációk folytonos fejlődése és kölcsönhatása 

A történelmi és társadalmi hatások folyamatosan formálják az emberek egyénileg 
kialakított világképét, amely az ember saját hátterétől függően, a „hozott értékek” 
alapköveire építkezik. E tudás és szemléletmód átadása a generációs különbségekből 
adódóan számos konfliktusforrást rejt magában. Azonban nemcsak a tudás kerül átadásra, 
hanem a munkához, emberekhez való viszony is, amely a következő nemzedék számára 
elrettentő vagy éppen követendő példaként szolgálhat. Generációs szempontból nagyon 
érdekes időket élünk, mivel az internet világának köszönhetően globális generációk 
alakulhattak ki. A digitális fejlődés eredményeképpen beszélhetünk digitális 
kompetenciákról, illetve ennek hatásaként jelentkező társadalmi degenerációról. 

A generáció fogalma 

A generáció fogalma 3 különböző módon értelmezhető (NET1): 
1. ugyanabban az időben született emberek csoportja; 
2. egymást felváltó korcsoportok egyike, egymást felváltó utódok összessége; 
3. emberöltő, egy-egy korcsoport felnövekedéséhez, meghatározó szerephez 

jutásához szükséges idő (politikai generációváltás 24 év, emberöltő 25-35 év). 
A generáció szó eredete erősen magában hordozza a biológia szempontú 

megközelítést, egyértelműen az utódlással hozza kapcsolatba a fogalom meghatározását. 
Más megközelítés szerint a generáció olyan emberek csoportja, akik történelmi időn és 
helyen, eseményeken illetve trendeken osztoznak, ami kollektív személyiséget biztosít 
számukra (HORNYÁK 2013). A mai korban a gyors technológiai fejlődés, a globalizáció, az 
internet adta nagyobb információáramlás a generációk gyorsabb és radikálisabb 
egymásutáni megjelenését vonja maga után, ezért a szociológia szempontú generáció 
elkülönítés nem egyezik meg feltétlenül a biológiaival. A felgyorsult információnak 
köszönhetően megjelentek a globális kiterjedésű generációk (MCCRINDLE–WOLFINGER 
2010). Tehát az eddigi lokális példaképek, értékrendek, a zene és a hagyomány helyett a 
mostani generációkat azonos globális hatások érik. 

Generációelméletek 

A globális hatások miatt kialakuló generációval foglalkozik a generációelmélet. A 
generációs elméletek közül a legnépszerűbb besorolási rendszer az alábbiakban kerül 
bemutatásra (KOMÁR 2017). Az egyes generációkat születési évszám intervallumok alapján 
különíti el az elmélet, ugyanazon generációba tartozó személyek jellemvonásai hasonlóak 
a közös történelmi, kulturális hatások miatt. 
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Közkatona, avagy névtelen generáció (1925-ig) 

A közkatona generáció elnevezése a két világháborúban elesett katonákra utal. 
Gyakran emlegetik nagy generációként, névtelen generációként is. Ez a generáció 
szenvedte el a legtöbb traumát, ő maga és/vagy családtagjai harcoltak a két világháborúban, 
megélték a kommunizmust, a forradalmat, a rendszerváltozást. Önzetlen, hozzáértő, 
merész és meggondolatlan személyiségekként jellemezhetők. 

Csendes generáció, építők, veteránok (1925–1942) 

Az elnevezés abból fakad, hogy az ehhez a generációhoz tartozó egyének még túl 
fiatalok vagy már túl idősek voltak a világháború alatt, így a fiatal éveiket békeidőben 
élték. A nevelésükre ugyanakkor kétségtelenül kihatottak a történelmi krízishelyzetek, 
mivel túlzottan védőburokban, oltalmazva nevelték fel őket. A fentiekből következik, hogy 
érzékenyek és határozatlanok, túlságosan biztonságra törekvő magatartás jellemzi őket, 
ugyanakkor kiváló alkalmazkodási képességgel, világra való nyitottsággal rendelkeznek. 
Az értékrendjükben a család kiemelt szerepet tölt be. 

Baby boom generáció, idealisták, névtelen nemzedék (1943-1960) 

A generáció tagjai békeidőben nőttek fel. Életüket a háború utáni válságok, a 
gazdasági növekedés és a technológiai fejlődés határozta meg. Fontos szerepet játszottak 
benne a különböző alulról szerveződő civil mozgalmak, különösképp a hippi-korszak, 
amelyben – a korábbi világégésekből tanulva – a fő motivációjuk egy ideális, békés világ 
megteremtése volt. Ezt lázadó formában, a világgal szembehelyezkedve, önálló akaratukat 
mutatva igyekeztek megvalósítani. A nyitottságból adódóan igényelik a sokoldalúságot, 
mély szakmai tudással rendelkeznek. 

A magyarországi generációk esetén az 1956-os forradalom leverése hatására a 
generáción belül kisebb törés figyelhető meg. Az 1956 után születetteknél a csökkenő 
optimizmus mellett a kiábrándult, cinikus életfelfogás figyelhető meg. A generáció 
egyrészének súlyos törést okozott a rendszerváltás, amely mind a mai napig egy 
feldolgozatlan frusztrációként, a jelennel való elégedetlenségként van jelen az életükben. 

X generáció, digitális bevándorlók (1961–1981) 

A digitális bevándorlók nem születtek bele a digitális világba, hanem szükségszerűen 
rákényszerültek annak használatára. A generáció számára nagy kihívást jelent, hogy a 
rendszerváltozással a gyerekként megtanult és megtapasztalt szabályrendszer fiatal 
felnőttként érvényét vesztette, és egy mindenki számára ismeretlen világba kerültek bele. 
A szülők kevésbé féltették, védelmezték őket gyermekkorukban. A generáció tagjait 
megbízható, kontrollált magatartás jellemzi, amely folyamatos megoldáskereséssel és 
elmélyült tudás iránti vággyal párosul. Szorgos pénzgyűjtők, könnyen túlórára foghatók, 
amit a multik jelentősen kihasználtak. 
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Y generáció, digitális bennszülöttek (1982–1995) 

Digitális bennszülöttek, a digitális eszközöket már készségszinten képesek használni, 
ami az eszközhasználatuk alapvető részét képzi (TARI 2010). A szüleik anyagilag mindent 
megadtak a számukra, azonban a túlzott karrierizmus miatt kevés időt foglalkoztak velük. 
A felhasználható, gyakorlati tudást keresik. A digitális világban való keresésben szerzett 
jártasságuknak köszönhetően a lexikális tudás megszerzését nem feltétlenül tartják 
szükségesnek. Gyorsan sajátítanak el új ismereteket, technológiákat. A siker, a karrier és a 
pénz fontos szempont számukra, ugyanakkor a munkahelyüket lazábban, rugalmasabban 
kezelik, a megfelelő munka-magánélet egyensúlyra törekszenek, mindenképpen szeretnék 
elkerülni a szüleik hibáját. Közösségszervezők, pörgősek, a munkán kívüli élet – például a 
hobbik általi önmegvalósítás – legalább annyira fontos számukra, mint a munkahelyi 
sikereik. 

Z generáció, digitális nemzedék (1995–2010) 

Az első digitális nemzedékként a digitális kommunikáció, a digitális 
információszerzés és -megosztás fontos szerepet játszik az életükben (TARI 2011; 
SZABADOS 2009). Gyakran emlegetik bedrótozott nemzedékként is őket, mivel nagyon erős 
digitális összekapcsolódással rendelkeznek. Szeretik és előszeretettel végzik 
párhuzamosan az egyes tevékenységeket, akár ötletszerűen váltogatva a feladatokat. Az 
információ elsődleges forrásának a digitális médiumokat tekintik. Fontos számukra a 
közösségi médiában kialakított kép, amely sokszor fals, nárcisztikus személyiség 
kialakulásához vezet. E generáció nagyon nehezen viseli a hierarchikus viszonyokat, 
elvárja a kölcsönös tiszteletet, azt, hogy partnerként kezeljék őket, alárendeltként (például 
beosztottként) a folyamatos visszajelzéseket és a mentorálást. 

Alfa generáció (2010-től) 

Várhatóan e generáció érája alatt játszódhat le a környezetvédelmi, társadalmi 
problémák technológiákkal való megoldása, amely által új esélyt kaphat az emberiség a 
fenntartható fejlődésre. Az alfa generáció tagjai felnövekedésében a mobiltelefon, a tablet 
és az ezek által elérhető online tartalom fontos szerepet tölt be. Az érintőképernyős 
eszközök használatának köszönhetően fejlett finommotorikus készségekkel rendelkeznek, 
ugyanakkor ez a látás és a hallás romlásával jár együtt, amelyek hatása még nem mérhető, 
mivel ennek a generációnak a legfiatalabb tagjai nemrég kezdték meg az iskolai 
tanulmányaikat. 

C (connection), kütyüs generáció 

A C generáció tagjai nem a születési évszámuk, hanem a közös viselkedési 
jellemvonásuk, a folyamatos kütyüzés, online jelenlét alapján kerülnek azonos csoportba. 
A generációt többnyire azok az Y és Z generációba tartozó személyek alkotják, akik 
életében az azonnali digitális információszerzés és -megosztás központi szerepet tölt be. 
Jellemző rájuk, az FOMO-jelenség (fear of missing out), amely alatt a lemaradástól való 
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félelmet értjük. Az állandó kütyüzés miatt a nem virtuális térben történő interakcióik 
esetlegesek, gyenge verbális és a konfliktusmegoldási képességekkel rendelkeznek. 

A generációk ciklikussága 

A generációsspirál-elmélet szerint a különböző értékrendet valló generációk 
ciklikusan követik egymást a történelem folyamán (NET2). Egy-egy ilyen ciklus 
nagyságrendileg 80 évből áll, és a következő szakaszokra bontható: felemelkedés, ébredés, 
kibontakozás, fordulópont. Az egyes szakaszokon az egyén individualizmusa erősödik, az 
intézményrendszerek pedig gyengülnek, majd a ciklus újrakezdődik gyenge 
individualizmussal és szilárd intézményrendszerrel. Az új értékek felé vágyódó próféta 
típus, a felemelkedési szakasz meghatározó embertípusa, amelyet a baby boom generáció 
testesít meg, akik főképpen nyugalomra, békére és állandóságra vágynak. Az ébredés 
szakaszában a szabadságkereső nomád típusú X generáció a jellemző, akik az új értékeket 
lázadás közepette alapozták meg a hippi mozgalmakban. A kibontakozás korszakában a 
hős típusú Y generáció a meghatározó, amely fő célja a sikeresség, az egyéni és közösségi 
szintű önmegvalósítás. A fordulópont korszakban a művészek generációja az aktív, ők a 
mostani Z generáció, akik csak az általuk elfogadott értékrenddel képesek azonosulni, 
erőteljesen keresve a saját identitásukat. A fentiekből is látszik, hogy a fejlődésben a hős 
és a próféta meghatározó szerepet tölt be, a nomádok és a művészek pedig leginkább 
elszenvedői a folyamatnak. Talán ezzel is magyarázható, hogy a hős és a próféta 
generációk jól megértik egymást. A próféta és a nomád generáció között pedig a legtöbb 
esetben jobban érezhető a konfliktus. 

Iskolai konfliktusok 

Az iskolákban is beszélhetünk generációs konfliktusról, mivel a két egymással 
szemben álló fél más értékek és modellek szerint gondolkodik (LÉNÁRD 2015; BESSENYEI 

2010). A legtöbb esetben a nagyobb részben X, kisebb részben Y generációs tanárok 
találkoznak szembe az Y generációs és Z generációs diákokkal. A felek jobb megértésének 
érdekében célszerű tanulmányozni a két szemben álló fél gyerekkori nevelését, az 
értékeiket és az őket ért ingereket. 

Az X generációba tartozó tanárokra a sokrétű szakmai tudás, a széles körű szakmai 
érdeklődés a jellemző. Bár találkozott vele és képes alkalmazni az információs 
technológiák, számítógépek lehetőségeit, ugyanakkor a gyerekkorábban ez nem volt az 
élete szerves része. A meséskönyv, a szülők általi meseolvasás, illetve a különböző 
építőkockák, képzeletbeli játékok határozták meg a gyermekkorát. Fiatalkorában pedig a 
szakkönyvek szolgáltak tudás- és információforrásként számára. Az internetet is képes 
használni, de a tudásának nagy része nyomtatott anyagokból származik. Az X generációs 
tanárok éppen ezért sűrűn gyakorolják a nagymértékű lexikális és mély szakmai tudás 
kiépítését célzó porosz stílusú oktatási módszereket. Frontálisan oktatnak, amiben fontos 
szerepet tölt be a hierarchia, amelyhez gyerek- és fiatalkorukban erősen hozzászoktak. Erős 
képzelőerővel és fejlett absztrakciós képességgel rendelkeznek, mivel az agyuknak ezeket 
a képességeit is kellő mértékben fejlesztik a gyerekkoruk óta.  
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Az Y generáció fiatalabb tagjai hamarosan befejezik a mesterképzésen folytatott 
tanulmányaikat, az idősebb generáció egy része pedig tanárként tölt be meghatározó 
szerepet a közoktatásban. Az Y generáció tagjai gyakorlatilag egy X és Z generáció közötti 
folytonos átmenetnek tekinthetők, mivel a korai gyerekkorban még az X generációhoz 
hasonlóan szocializálódtak, viszont a későbbiek során játékaikban illetve a tudásuk 
megszerzésében fontos szerepet töltött be a számítógép. Tehát ez a generáció még 
megszerezte azokat a készségeket, amelyeket az X generáció, de tisztában van azzal, hogy 
a lexikális tudás egyrésze az interneten gyorsan megkereshető formában bármikor a 
rendelkezésére áll. Ez a generáció maga is hajlamos a kütyüzésre, amelyet jól felhasználva 
interaktívabbá teheti a tanóráit, ezáltal könnyebben megtalálja a közös hangot a diákokkal.  

A Z generáció a jelenleg iskolás korosztály és a fiatalabb egyetemi hallgatói generáció. 
E generáció tagjaival a szüleik kevesebbet foglalkoztak, ezért sok esetben a kütyükkel 
játszottak, illetve a televízió segítségével szocializálódtak. A gyerekkorukban ért 
hatásokból adódóan az elsődleges információforrásnak az internetet tekintik (NET3). A 
tévé a személyiségtorzító hatása erősen érvényesül, ahonnan sok esetben celebeket 
választanak példaképnek a szülői példakép helyett, aminek következtében nehezebben 
alkalmazkodnak a hierarchiás viszonyokhoz. A tanító mesék helyett a tévékben lévő 
szuperhősökkel szocializálódnak, ezért nagyon erős önmegvalósítás párosul a társadalmi 
felelősségvállalás átérzésével. Az ingerszegény környezet nem köti le őket, és 
gyerekkoruktól fogva hozzá vannak szokva a verbális erőszakhoz (tévé), emiatt 
nehezebben fegyelmezhetők. A vizuális élmények mellett a folyamatos visszajelzést, 
visszacsatolást is igénylik, amelyhez a közösségi oldalak hozzászoktatták őket (TAPSCOTT 
2001). 

A Z generáció kezelésében kulcsfontosságú a bevonás, a figyelem lekötése, ilyen 
célból a gyakorlati tanítások során egyre nagyobb teret kap a játékosítás (gamefication) és 
a korszerű infokommunikációs eszközök használata. A Z generáció szereti, szinte igényli 
a multitaskingot, ezért jó irányvonal lehet számára az összevont tematikájú tantárgyakra 
épülő oktatás, amely nagyobb mozgásteret, sűrűbb témaváltásokat tesz lehetővé. Szívesen 
sajátítanak el új ismeretek, ugyanakkor fontos, hogy azok megtanulását fontosnak érezzék, 
ne pedig felesleges tevékenységnek, mivel a válasz az interneten is kikereshető. Az Y 
generációs tanárok némiképp átérzik ezeket az elvárásokat, és képesek lehetnek hidat 
képezni az X és Z generáció között, amennyiben mindkét fél részéről meg van erre a kellő 
nyitottság (NET4). 

Munkahelyi konfliktusok 

A munkaerőpiacokon jelenleg az X és az Y generációs munkavállalók a dominánsak, 
nemrég jelentek meg az első Z generációs munkavállalók. Az egyes generációk munkaerő-
toborzása, munkaerő-megtartása, motiválása nem egyszerű feladat a munkáltatóknak, 
főleg egy olyan piacon versengve, amelynek jelenleg nagyobb a munkaerő igénye, mint a 
rendelkezésre álló szabad munkaerő. A különböző generációk más-más értékeket, 

attitűdöket vallanak, amelyekre mindenképpen figyelniük kell az egyes cégeknek (NET5; 
NET6). 



FILEP TAMÁS 

44 
 

Az X generációba tartozó személyek fő motivációja a pénz, a fizetés, amelyért gyakran 
hajlandók túlórázni, ami korai kiégéshez vezethet náluk. Egy adott munkahelyhez 
hosszabb távon képesek kötődni, ahol aztán karriert építenek. A generáció leginkább jól 
megtanult, berögzült szokásokat és információkat használ a munkavégzése során, ebből 
fakadóan bizonyos gyorsan fejlődő szektorokban kellő tapasztalattal, ugyanakkor elavult 
szakmai tudással rendelkezhetnek. Szükség esetén kiemelt monotonitástűrő képesség 
jellemző rájuk. A hierarchikus viszonyokat jól tűrik, sok esetben igénylik is az 
ellenőrzéseket. A fenti tulajdonságok nagy része a gyerekkorban megszokott lassú 
információáramlással, illetve a rendszerváltást megelőző években szüleik által közvetített 
elveknek az átvételéből adódik. 

Az Y generáció tagjai számára a legfontosabb a folyamatos szakmai fejlődés és a 
kihívások, illetve a karrierben való előmenetel, a gyors anyagi fejlődés. Az előbb 
felsoroltak mellett a cég által képviselt értékek is meghatározó szerepet töltenek be a 
munkahelyválasztásuknál. Az X generációval ellentétben fontos számukra a munka-
magánélet egyensúly. Elvárják, hogy a munka után elegendő idejük maradjon az 
önmegvalósításra, nem szívesen vállalnak túlórát. A folyamatos kihíváskeresés miatt 
nehezen maradnak meg egy munkahelyen; mivel nem lojálisak, könnyen váltanak. A 
nagyfokú rugalmasságuk abból ered, hogy nem akarnak a szüleik hibájába esni, 
mindenképpen el akarják kerülni a túlhajszolást, a kiégést. A túlzott ellenőrzést, a 
hierarchiát rosszul viselik, ellenállást esetleg munkahelyváltást provokál ki belőlük. A 
feladatokat azok definiálás után a vállalt határidőre önállóan szeretik megoldani, a vezető 
számukra egy mentor, akitől igény esetén segítséget kérhetnek. Az új dolgokat gyorsan 
megtanulják. A lexikális tudás és a megszokott sablonok nem értékes információk a 
számukra. 

A Z generációról még kevesebb tapasztalattal rendelkezünk, azonban látszik, hogy a 
sikeresség és a cég által képviselt brand még fontosabb lesz a számára. Tagjai elvárják a 
cég által kifelé mutatott és a belül tapasztalt értékei közötti  azonosságot. Várhatóan még 
kevésbé kötődnek a cégekhez, és még fontosabb számukra a szakmai fejlődés, az 
önmegvalósítás. 

A cégek számára nagy kihívást jelent a stabil X generáció után az Y generáció cégbe 
való bevonzása, megtartása. Kulcskérdés, hogy az életkor alapján vezető pozícióban lévő 
X generációs vezető hogyan képes egy Y generációs beosztott szakmai munkáját 
irányítani, támogatni. A startupok által képviselt könnyedebb légkör, cégkultúra 
eredendően sokkal szimpatikusabb egy Y generációs munkavállaló számára, mint egy 
tekintélyelvű, folyamatosan számonkérő munkahely. A jelenlegi kereslet-kínálat 
viszonyban az Y generációhoz nem alkalmazkodó cégeknél könnyen munkaerőhiány 
léphet fel az elkövetkező években. 

Tiszteletlenség mint konfliktusforrás 

Viszonylag sokszor találkozni azzal a véleménnyel, hogy az idősebb generációk 
szerint a fiatalabb generációk tiszteletlenebbek, erkölcstelenebbek, nem képesek elég 
kitartóan küzdeni. Ez egy állandó konfliktusforrás az egyes generációk között, amely 
véleményem szerint nem tiszteletlenség, hanem egy értékrendbeli konfliktus. Az egyes 
generációknál a tisztelethez kialakításához más-más értékek szükségesek. A tisztelet a 
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másik iránti csodálatot (tulajdonság, hozzáértés, tudás alapján) vagy nagyrabecsülést 
jelent, amelyet generációként másképpen lehet kiérdemelni.  

A baby boomer generáció tagjai nagyfokú alázattal végzik a munkájukat, hűségesek a 
céghez , nem jelent számukra gondot a hierarchikus viszony, az alárendelődés, ebből 
kifolyólag megadják mindenkinek a tiszteletet. Az X generáció még családi kötelékben 
nőtt fel, gyerekként rendszeresen foglalkoztak velük a szüleik. A tudásukat könyvekkel, az 
évek múlása során az adott munkakörben elsajátított tapasztalattal szerezték. Az X 
generációhoz tartozók, ha más nem, legalább udvariasságból mindig megadják a tiszteletet 
a neveltetésükből adódóan.  

Az Y generációsok közül sokan csonka családban nőttek fel, a szüleik a 
karrierorientáltság miatt keveset foglalkoztak velük, ezért az udvariasság megtanítása nem 
feltétlenül volt erősen része a nevelésüknek, a szüleiket kevésbé tisztelik. Az információt 
nagyrészt maguktól szerzik be, nem frontális módszerek segítségével. Míg a baby 
boomereknek vezetőre, az X generációsoknak menedzserre van szükségük, addig az Y 
generációsok a couchingot igénylik. Tehát az Y generációhoz tartozók nem tisztelnek 
alanyi jogon, hanem a tiszteletüket ki kell vívni (pl. szakmai tudás, életút, segítség által). 
Ez az előző generációk számára sokszor furcsának tűnik, minthogy az is, hogy a folyamatos 
multitasking miatt képesek osztott figyelemmel is kommunikálni, amely nem számít náluk 
szándékos udvariatlan gesztusnak, ahogy az idősebb generáció tagjai sokszor félre 
értelmezik. 

Zárógondolatok 

A minél jobb együttműködése érdekében szükséges ismernünk a többi generáció 
jellemvonásait, gondolkodásmódját, mivel egy másfajta megközelítési móddal 
könnyebben célt érthetünk, mintha a saját generációs megközelítésünket szeretnénk a 
másik félre ráerőltetni. Szintén fontos annak megértése, hogy a technológia robbanásszerű 
fejlődése mellett a szülők is nagyon nagy hatással vannak a következő generáció 
jellemfejlődésére, személyiségtípusaira, ezért szükséges, hogy kellő figyelemmel járjanak 
el az utódnevelés során, tanulva a korábbi generációk hibáiból. Természetesen a generációk 
kialakítása csak egy általános, életkor szerinti besorolás alapján történik, ezért hiba lenne 
az egyének csak ezen információk alapján történő beskatulyázása, amely helytelen 
analízishez is vezethet, ettől függetlenül kellő kritikával kezelve  jó kiindulási alapként 
szolgálhat. A következő néhány évben, évtizedben a generációs sajátosságok meg nem 
értése a frusztráció növekedéséhez vezethet, ennek elkerülése érdekében kulcsfontosságú, 
hogy megtanuljuk az iskolában, munkahelyen történő együttműködést és a hétköznapi 
találkozási helyeken a tiszteletteljes együttélést. 
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BARANYAI KATALIN  

Permanencia2 a kultúrában 

Kötetünk vezérgondolatának kiválasztásakor kétszeresen örülhettem. A fogalom – 
permanencia=állandóság, folytonosság – nem sugalmazott cím vagy bölcsész-ötlet volt, 
hanem a technikai változások gyors ütemével együtt élő egyik mérnök hallgatónk javaslata. 
A tanulmányok figyelme tehát olyan dinamikus fogalomra irányulhat e kötetben, amely a 
változás és a folytonosság / állandóság elválaszthatatlan összetartozásáról hív elő bennünk 
közös tudást és egyéni tapasztalatot. 

Miért éppen a kultúra? 

A tanulmány előkészítésére vázolt gondolattérképről azért éppen ezt a szót emeltem 
ki, mert a Bolyai Önképző Műhely számára egyre izgalmasabb keretfogalmat képez a 
kultúra. Egy részről ugyanis társadalmi és történelmi léptékben követhető entitás, de az 
egyén szintjén is érzékeny hordozója és jelzőrendszere a (civilizációs és) társadalmi 
változásoknak. Vagyis a körülöttünk levő világnak „Fogalmába egyaránt beletartozik az 
ember által megformált tárgy, a társas közösség, az intézmény, a szokás, a nyelv, a 
szimbólumok rendszere, az érték, a hír, az ismeret, a tudás, az esztétikum, a hit, a vallás” 
(VITÁNYI 2002: 720).  

A kultúrával az ember egyszerre alakítja, formálja a világot maga körül, és ehhez a 
már megformálva kapott világhoz viszonyul is, tehát e viszonyba erősen beletartozik a 
folyamatosság és változás dinamikája, amivel a Bolyai Műhely mentoraként napról napra 
szembesülök. 

A szó értelmezése már hatvan éve több mint százötvenféle megfogalmazást ismer, de 
most a Magyar értelmező kéziszótárban (Akadémiai Kiadó, Bp., 2003) található rövid 
magyar változatra alapozunk: 

kultúra (fn):  
1. Az emberiség által létrehozott anyagi és szellemi értékek összessége. |A 

művelődésnek vmely területe, ill. vmely korszakban, vmely népnél való 
megnyilvánulása. Anyagi ~; a görög ~. | ritk A civilizációval szembeállítva: 
szellemi javak, műveltség(i színvonal).  

2. Vkinek művelt volta, műveltsége. Nincs zenei ~ ́ja.  
3. Vminek kulturált volta. A viselkedés ~ ́ja. 4. Tud. | termesztés, művelés. Növényi 

~ ́k | Termesztett növénnyel borított terület. | Biol (Baktérium) tenyészet. [lat.] 

                                                             
2 A matematikában a permanenciaelv (állandósági elv) a fogalmak és definíciók általánosításakor 
(kiterjesztésekor) követett elv, melynél az a cél, hogy a bővebben értelmezett fogalom lehetőleg 
minél inkább hasonlítson a szűkebb fogalomra. Másképp megfogalmazva, hogy a lehető legtöbb 
korábbi azonosság és összefüggés érvényes maradjon az új fogalom használatakor is. Az elv 
minimálisra igyekszik szorítani az elfajult esetek fellépését (NET1). 
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A kultúrafogalom önállósulása a polgárosodáshoz köthető, bár a szó használatban volt 

már az ókorban is.
3
 

A colere latin ige második jelentésének főnévi származékai (kultúra, kultusz) az 
ókortól kezdve valaminek a megműveléséhez (agricultura) és a gondozáshoz, törődéshez 
(bibliai használat, görög-latin istenségkultusz, mai gyerekkultusz) kapcsolt 
jelentésmezőben terjedtek el. A jelentésbővülés alapja, hogy mindig a természetileg adott 
dolgok emberi beavatkozással történő átalakításához köthető (ld. szőlőkultúra), Francis 
Bacon például egyenesen a lélek földműveléséről beszélt (georgica animi). A középkorban 
a két szó (cultura és cultus) még szinonimaként szerepelt, bár a kultusz leginkább a szent 
dolgokhoz kapcsolódott, a kultúra pedig az ars szóval (a középkori értelemben vett 
kézművességgel) őrzött meg rokonságot. A kultúra szóváltozat az által hagyta el szűkebb 
körű, vallásos értelmezését, hogy jelentése a kezdetektől az egyénre vonatkozott. Annak 
tevékenységéről terjedt ki a magát, főként szellemét és erkölcseit művelő emberre és annak 
kifinomultságára is, ezt látjuk például később a humanizmusban. 

A fogalom önálló története 

A 17. századtól a két szó jelentése különválik. A „cultura”-t különösen a cicerói 

„cultura animi”
4
 értelmében kezdik használni az egyéni szellem művelésére, így 

nagyjából a mai (ön)nevelés szónak felelne meg. A racionális megközelítésből eredően a 
kultúra tárgyai mindenek előtt a tudományok, e korban továbbra is a hét szabad művészet, 
melyeknek befogadó társasági majd intézményi terei lesznek Nyugat-Európában az első 
szalonok és a művészeti akadémiák. Maga az Európa-fogalom szintén e korban szilárdul 
meg, ezért is lényeges a kultúrához való új viszony megértése. 

A tudománytörténet szerint mai, társadalomhoz köthető fogalmaink zöme a 18-19. 
század fordulóján lépett ki szűkebb körű értelmezéséből és született újjá, leginkább a 
paradigmaváltó angol polgári társadalom gyakorlatában. A 18. században tehát az első 
fontos új elem a fogalom történetében, hogy a „cultura” egyre inkább a szellem 
művelésének, a(z) (ön)nevelésnek az eredményére és nem a folyamatára, vagyis az egyén 
„kiművelt” voltára vonatkozik, ezáltal birtokolhatóvá válik: van olyan ember, akinek van, 
és van olyan, aki nem rendelkezik vele.  

Európa nyugati térfelén előtérbe kerül a kultúrafogalom társadalmi-szociológiai 
vetülete, és erősödik vele a normativitás, mely természetesen koronként változó 
alakzatokat hoz létre. DENIS DIDEROT például a Nagy Francia Enciklopédiában azt írja, 
kora asszonyairól:  

„Az elmúlt század legkevésbé elterjedt ismeretei napról napra általánosabbak lesznek. 
Alig van ma már olyan nő, ha némi neveltetéssel rendelkezik, aki ne tudná pontosan 
használni a festészet, a szobrászat, az építészet és az irodalom általános kifejezéseit. 

                                                             
3 Az eligazodáshoz rendelkezésre álló művek gazdagsága napjainkra óriási, a legutóbbi magyar 
vállalkozás a 13 kötetes Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, mely 15 év alatt, 2012-re készült el a 
Balassi Kiadónál. 
4 Eredeti jelentése: filozófia, mai értelemben a lélek kiművelése. 
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Ugyanakkor egy másik nagy áram a természettudomány, a kémia, az anatómia s a kísérleti 
fizika felé sodorja az elméket. E tudományok kifejezései máris igen elterjedtek s 
szükségképp egyre jobban elterjednek” (NET2). 

A nőeszmény természetesen a társadalom mintaadó rétegeiben terjedt el, Madame de 
Pompadourtól kezdve a polgári szalonokig. De a nők térnyerésében így is annak a 
folyamatnak a megerősödést kell látnunk, hogy a polgárosodás előrehaladásával 
megkezdődik a kultúra társadalmiasodása. Nem kizárólag a születési előjogok, hanem már 
a szerzett tudással megszolgált elismerés is számít: a szalonokban fizikai és kémiai 
kísérleteket mutatnak be a díszvendégnek meghívott tudósok. A kifinomult társaságban 
mindenkinek illik tájékozottnak lennie a legújabb találmányokról, felfedezésekről, a 
hölgyek már nemcsak színházról, irodalomról vagy zenéről társalognak a férfiakkal. 

Ha látni akarjuk a stílusbeli különbséget, érdemes rápillantani, milyen témákban 
örökíti meg a kortárs művész, WILLIAM HOGARTH a férfitársaságok életét (NET3). 
Angliában irodalmi előzménye van annak, hogy szatirikus látásmóddal álcázzák a 
társadalmi visszásságokat (ld. J. Swift). 

A kultúra és párfogalma, a civilizáció 

A kultúra fogalom európai történetének elágazásait meghatározza, hogy a fogalom 
magában foglalja-e a civilizáció jelentéskörét vagy különválik tőle. Minden 
jelentéskülönbség ellenére ugyanis a kultúra értelmezése könnyebben egybefogható, mint 
a civilizáció fogalmáé, amelynek különbségtételeit azért sem tárgyalom, mert már Európa-
képünket is érintenék. Más-más a hagyományos francia-angol és a német felfogás. Eltérő 
ezeken felül a napjaink életét annyira befolyásoló modern angol-amerikai fogalom értelme, 
amelyre majd e tanulmány végén térek ki.  

Franciaországban a „culture” szó a 20. sz. közepéig, Angliában a 19. sz. végéig 
megőrizte szűk, egyénre vonatkozó jelentését. Ezzel szemben Németországban a 18. sz. 
második felében két értelemben is kiterjesztik a jelentést. Egyrészt az egyénről a csoportra: 
vagyis nem egy egyén, hanem már egy egész nép(csoport) jellemzője. Másrészt az oktatás 
területéről az ismeretek és gyakorlatok összességére vonatkozik: nemcsak tudományos és 

művészeti tárgyak tartoznak ide, hanem mesterségek, hagyományok, hiedelmek is.
5
  

Ugyanerre a jelenségre Franciaországban és Angliában, a polgárosodásban másféle 
tapasztalatokkal rendelkező országokban továbbra is szinonimaként használt fogalom a 
civilizáció, mely nem áll szemben a kultúrafogalommal.  

Felidézhetünk erre egy eléggé közismert példát az irodalomórákról. Defoe Robinsonját 
olvasva joggal érezzük úgy, ez a története leginkább az európai civilizációt ismerő, életét 
arra építő ember felsőbbrendűségéről szól. Mindaz, amit a hajótörés után maga ment a 
hajóról a partra, az európai civilizáció eszköztára (ácsszerszámok, fegyverek, vas, fa, szesz, 
tinta). Defoe még a hierarchiára is ügyel a mentésben, és a Robinson célszerűségének 
megformálásában egy receptes könyv pontosságával vetekedik. Hőse jó kereskedő és 
haszonelvű gyarmatosító, aki tudja, mit vigyen csereáruként Guineába vagy Afrikába, és 
nyugodtan fogadhatja sorsát a lakatlan szigeten, mert körültekintően gondoskodott 

                                                             
5 Ez a modell él tovább a rendiségbe ágyazódott magyar változatban is. 
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ültetvényeinek a sorsáról. Természetesen van Bibliája és emlékezetében őrzi a társadalom 
rendszerét mint egyezményes erkölcsi rendszert is. 

A kultúra alkotóelemei 

A nevelés mint kultúra 

A polgári mint általánosan érvényes kultúra a francia és angol példa nyomán terjedt el 
Európában, de van egy olyan mozzanat, amelyben a németek is élen járnak. Ez a 
nevelésnek kultúraként való értelmezése, ahogyan Johann Wolfgang von Goethe és főként 
Friedrich Schiller felfogásában a 18-19. század fordulóján elterjedt. A szép, a jó és az igaz 
egységének jegyében a költő és drámaíró Schiller fogalmazza meg az esztétikai nevelés 
koncepcióját, amit szívesen társítunk a zenében Beethoven IX. szimfóniájával. 

A német értelmezés más formában, máig ható érvénnyel választja külön a civilizációt 
és a kultúrát. A civilizáció inkább külső formákat, a kultúra inkább belső értékeket jelöl. 
Így jelenik meg Immanuel Kantnál is, aki meghatározza a német felvilágosodás filozófiáját 
és a keresztény gondolkodás máig ható erkölcsfilozófiai gondolkodását. Amikor tehát 
megkülönböztetjük a kultúrát a civilizációtól, a német értelmezést ismerjük el jogosnak. 

A kultúra mint alkotás – a tárgyiasult kultúra 

Fontos fejlemény, hogy a 18. század második felétől a kultúra fogalma egyre inkább 
kiterjed a kulturális termékekre, a kultúrával rendelkező ember tevékenységének 
eredményeire. Megjelenik egész Európában a tárgyiasult kultúra fogalma: a szó már 
bennfoglalja az alkotás folyamatán vagy az alkotó tudásán kívül a különféle műalkotások, 
művek összességét is. A fogalom kiterjesztésének jól követhető oka, hogy megjelenik 
benne egy új jelentésmozzanat, a történetiségé. Létrejött az átfogó történelmi perspektíva, 
amelyben a felhalmozott alkotások egyénektől független rendszerekként jelennek meg. A 
kultúra története így a 19. századtól kezdve már jelentős részben ezeknek az alkotásoknak 

és összefüggéseiknek a története: kultúrtörténet vagy művelődéstörténet.
6
 

Hit a kultúrában – Johann Gottfried Herder kultúrafogalma 

Herder érdeme, hogy megfogalmazta: az ember szellemi létéből adódóan képessé 
válhat a haladásgondolat felismerésére és sorsának irányítására (hozzáadta a fogalom 
jelentéséhez a történetiséget). Az emberiség lényege tehát, az ész és ennek szerves része, a 
hagyomány, egyik nemzedékről a másikra öröklődik. Ebben az összefüggésben az ész és a 
jóság hosszan küzd ugyan a nyers erőkkel, de természeténél fogva mégis mindig rendet 
teremt, és előbb-utóbb győzelemre jut - ebből adódott e felfogás optimizmusa. 

                                                             
6 A 18. században számos más fogalom is hasonló változáson, tárgyiasuláson megy át (pl. vallás, tudomány, 
művészet, irodalom, társadalom).  
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Fontos megérteni, hogy a kollektív és tárgyiasult kultúra fogalmának a legteljesebb 
értelmezésében a létfenntartási eszközök és tárgyak, a csere, a közlekedés és a társadalmi 
érintkezés módjai, ill. eszközei, a művészet, a tudomány, a jogi és politikai intézmények, 
vallásos hitek és szertartások, szokások valamint az erkölcsi szabályok mellett kitüntetett 
szerepet kap mindezek hordozója, a nyelv / nemzeti nyelv. E szemléletben a kultúra 
fokozatainak is az a mércéje, mennyire érvényesül benne a humanitás (die Humanität) 
erkölcsi eszménye. 

Herder gondolkodása látszólag kapcsolódhatna a reformáció előtti magányos 
humanista, Erasmus elképzeléséhez, amely De civilitate morum puerilium (1530) címen 
kiadott művében tulajdonképpen a jólneveltséget mint civilizáltságot állította példának 
saját korának emberei elé. Ám Herder a civilizáció másféle és újkori megközelítéséből 
indul ki. Alapgondolata, hogy az embert mint fajt az intellektusa határolja el más fajoktól. 
Az emberi intellektus azonban két jól elkülönített területen segíti az életet. A természeti és 
műszaki tudományok az embert az állatokkal közös testi mivoltában szolgálják ki: élelmet, 
ruhát, biztonságot, védelmet, könnyebb helyváltoztatást kínálnak neki. A civilizáció e 
hajtóerői tehát inkább az erőt és a hatalmat képviselik, míg a humaniórák abban nyújtanak 
átvehető tapasztalatokat, ami minket érző és erkölcsös emberré tesz.  

Érdemes figyelni arra, hogy mivel a kultúra ellentéte a vadság, a barbárság, így herderi 
megközelítésben a kultúra teljesen pozitív fogalom, és kiterjeszthető az egész emberiségre, 
sőt mindarra, amit az létrehozott. 

Van még egy nyomós ok arra, hogy Herdert kiemeljük kortársai közül: ő hívta fel a 
figyelmet a kultúra és így az anyanyelv identitásképző szerepére, és ezzel lökést adott a 
magyar nyelvújítás mozgalmának és a romantika magyar nyelvű irodalmának egyaránt.  

E ténynek a középiskolai magyarórák lehetőségeinél pontosabb felidézéshez érdemes 

elolvasni Illyés Gyula Válasz Herdernek és Adynak című írását.
7
  

Herder hatására kialakult egy új értékdimenzió a kultúra fogalmának értelmezésében: 
a népi és nemzeti kultúráé. A 18. század végétől a parasztság-ként értelmezett nép kultúrája 
illetve ennek a nemzetek régmúltjából eredeztetett elemei óriási jelentőségre tesznek szert, 
és a nemzeti kultúrák egyik alkotóelemévé válnak. Lényeges, hogy a népi kultúra a kultúra 
tág, kollektív fogalmához kötődik, de az is, hogy elkülönül a kultúra szűkebb értelmezésű 
egyéni és népszerű változatától. Herder fogalmazta meg, hogy az egyén a nemzet 
organikusan, történetileg kialakult nagyobb közösségén belül tudja igazán kibontakoztatni 

önmagát. Amikor Kodály Zoltán 1900-ban leírja: „A magyar népdal a par excellence 
magyar klasszikus zene.” – ő is ezen a herderi útvonalon halad tovább. 

                                                             
7 Johann Gottfried Herderről kapta elnevezést az Alfred Toepfer Alapítvány által 1963-ban létrehozott díj, melyet 
a Bécsi Egyetem évenként hét olyan kelet- és délkelet-európai tudósnak, művésznek adományoz, aki jelentősen 
előremozdította a közép-európai térség kulturális, tudományos és emberi kapcsolatait. Érdemes végigtekinteni a 
magyar díjazottak névsorán. A díjat 2006 óta nem adták ki. 
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A romantika kultúrakritikája 

Ma már tudjuk, hogy a francia felvilágosodás szakaszai közül a XVIII. sz. 3. 
harmadától szétágazó, ellentétes, ellentmondó gondolatok köré csoportosuló 
eszmeáramlatok okozták a legnagyobb változásokat. A felvilágosodás romantikus 
kultúrakritikáját is megfogalmazó koraromantika legfontosabb, máig emlegetett 
személyisége Jean-Jacques Rousseau. Az ő társadalomkritikája nélkül nem tudnánk 
hiánytalanul megérteni a romantikát, hiszen ő fogalmazza meg az ember mint ösztönlény 
társadalmi kényszerhelyzetét, ő fekteti le a lázadás, a liberalizmus alapjait. Fellépéséhez is 
kapcsolódik az irodalomban a szentimentalizmus irányzata, amely érzékenyíti a kort a 
társadalmi igazságtalanságok észlelésére és a felhalmozott lefojtódások ábrázolásával 
előkészíti a romantikus lázadást.  

A romantika kultúrakritikájából mindenki kapott ízelítőt a középiskolában: 
Vörösmarty Gondolatok a könyvtárban című ódájának keményen csattogó kérdései az 
emberiség ellentmondásos viszonyairól (tudás, tudomány kontra nyomor, rabszolgaság 
kontra amerikai államok felelmelkedése, stb.), Petőfi igazságkereső nagy kérdései (A XIX. 
század költői vagy Az apostol), Noémi és Tereza mama idillje a Senki szigetén szemben 
Tímár Mihály sikeres kapitalista karriertörténetével Jókai Az arany ember című 
regényében, vagy Az ember tragédiájának történelmi-filozófiai kérdései mindannyiunk 
számára ismerősek. A magyar irodalom már azelőtt figyelmeztet, mielőtt a polgári 
átalakulás végbemenne: repedések keletkeztek a polgári kultúra erkölcsi szokásrendjén 
(éthoszán). A sokszínű francia regényirodalom mindezt reprezentatív módon bemutatja 
Balzac, Stendhal, Flaubert karriertörténeteiben és Zola helyzetleírásaiban. 

A kultúra komplex megközelítése 

A szociológia, a kommunikáció és a pszichológia mellett a kultúratudomány egyik új 
ága, a kulturális antropológia már a romantika és a romantika utáni kritikai szemléletből 
született. 19. sz. végi, 20. sz. eleji fejlődésének legmeghatározóbb definícióját az angol E. 
B. Tylor alkotta meg Primitive Culture (1871) c. művében. A kultúrafogalom nála minden 
korábbinál komplexebb módon fog(lal)ja össze társadalmi viszonyrendszerét, sőt saját 
feszítő dilemmáit is: 

„[a] kultúra vagy civilizáció, a maga teljes etnográfiai értelmében, az az összetett 
egész, amely magában foglalja a tudást, hiedelmet, művészetet, törvényt, hagyományt és 
mindazon egyéb képességet és szokást, amelyre az embernek a társadalom tagjaként 
szüksége van” (VÖRÖS 1994). Tylor a kulturális evolúció képviselőjeként nem lát 
különbséget „civilizáció” és „kultúra” között, egymás szinonimáiként kezeli őket.  

Nem is kell visszatekintenünk a Magyar értelmező kéziszótár definíciójára, hogy 
érzékeljük, a két fogalom között a magyar befogadó számára érdemi különbség van. 

Az egyszerű tények azt mutatják, hogy a robbanásszerű iparosodás eredményeképpen 
megszületik a nagyvárosi embertípus, de a kultúra korábbi integráló ereje gyengül, és egyre 

kevésbé képes áthidalni az osztálykülönbségeket. B. Disraeli
8
 Sybil or the Two Nations 

                                                             
8 Benjamin Disraeli (1804-1881)- brit konzervatív politikus, író, miniszterelnök. 
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című regényében (1855) egyenesen így fogalmaz: Szegények és gazdagok „Két nemzet, 
melyek közt nincs érintkezés és megértés, akik annyira nem ismerik egymás szokásait, 
gondolatait és érzelmeit, mintha más-más égöv alatt élnének, avagy különböző bolygók 
lakói volnának; akiket más-más nevelés formál, másmilyen étel táplál, akiket másmilyen 
erkölcs szabályoz, akikre nem azonos törvények vonatkoznak” (WESSELY 2003:9). 

A fejlődéshit, melyet korábban Hegel tanai támogattak elveszőben van, megjelennek 

a kiábrándulás tünetei. A francia gondolkodó, Tocqueville
9
 „széthulló zaklatott tömeg”-ről 

ír, akiknek ”se tehetségük, se szándékuk, se idejük nincs egyetértésre jutni egymással”. 
Ugyancsak ő állapítja meg a kultúra igényének változásairól: „A művelődés a „szép 
szeretetének rovására” módosul, és kialakul az új szükség „élénk, sebes sodrású érzelemre, 
hirtelen megvilágosodásokra, csillogó igazságokra és tévedésekre, amelyek kiszakítják 
őket önmagukból.” A korszak leváltja a kultúra és nevelés schilleri/ felvilágosodás kori 
eszményét. Érdekes elgondolkodni rajta, hogy Hegel rendszerében alapvetően a múlt volt 
középpontban és az embernek az a képessége, hogy az egyest alá tudja rendelni az 
általánosnak. Most kezdődik a kultúrában a különféleségek kora. 

A 19. sz. végére a kulturális „kínálat” még széttartóbb, egyre áttekinthetetlenebb és 

radikálisabb a kor polgárai számára. 
10

 Az új korszak a hit meggyöngülésével és a 
hagyományos közösségek felbomlásával jellemezhető modernizmusnak nyit utat, 
amelynek 

megjelenése általános társadalmi és egyéni értékválságot eredményez. A fentiekhez 
kapcsolódó de máig érvényes erkölcsi kérdésekkel már a nagy orosz szerzők (Tolsztoj, 
Dosztojevszkij majd Csehov) is szembesítik Európát.  

A kultúra kettéhasadása – Kultúra versus civilizáció  

Az I. világháború idejére kultúra és civilizáció ellenfogalmakká válnak, a szembenálló 
felek a háború jogosságát igyekeznek alátámasztani saját szóhasználatukkal. A háborús 
publicisztikában és propagandában a németek a „kultúra”, a franciák és az angolok a 
„civilizáció” nevében harcolnak.  

A fogalmi ellentét filozófiai alapja a természettel / természetessel szembeállított 
modern ipari társadalom kritikája. E kritika (különben hivatott) megfogalmazója gyakran 
maga a művész, aki kudarcként éli meg a kultúra tehetetlenségét és átéli kínzó dilemmáit: 

THOMAS MANN, Gondolatok háborúban (1914) című tanulmányában mintha a 
népszerű Oswald Spengler szélsőséges európai civilizációkritikáját cáfolná, aki a kultúrák 
leszálló ágát, elöregedett szakaszát nevezte civilizációnak. „Civilizáció és kultúra [...] 
egymás ellentéte, a Szellem és Természet közötti örök világellentétét és a szembenállás 
sokféle megjelenési formájának egyikét alkotja. [...] A kultúra zártság, stílus, forma, 
(maga)tartás, ízlés, a világ egy bizonyos szellemi szerveződése, és mindez még gyakran 
kalandos, furcsa, vad, véres és rémisztő módon is. […] A civilizáció viszont értelem, 

                                                             
9 Alexis Charles-Henri Clérel de Tocqueville (1805-1859) francia politikai gondolkodó, leghíresebb 
műve Az amerikai demokrácia. 
10 A német filozófiában mindennek a konzekvenciája Schopenhauer érték nélküli neveléstanához és 
Nietzsche zsenikultuszához, a kiábrándulás és tagadás szélső változataihoz vezet, a racionális 
előzmények és így Hegel teljes tagadásával. 
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felvilágosítás, lecsillapítás, illemre nevelés, kételyre buzdítás, felbomlasztás – Szellem 
[...]”. Nem könnyű beilleszteni ezeket a mondatokat Thomas Mann-képünkbe, hiszen az 
író továbbra is a metafizikai beállítottságú és erkölcsi alapú (német) kultúra mellett tesz 
hitet, és távol tartja magától a civilizációt mint a politikához közel álló fogalmat.  

Friedrich Nietzsche már a 19. században éles ellentétet látott az elitkultúra és a 
népszerű kultúra között. A század végén észlelt korszakváltásról A Nyugat alkonya címen 
Oswald Spengler írt egyszerre nagyhatású és vitatható művet (1918, 1922). 
Kultúraértelmezése nehezen illeszthető a közhasználatú fogalmak sorába, ezért csak 
megemlítem, hogy egyrészt kultúrkörökre osztja a világ műveltségét, másrészt fázisonként 
beszél róluk, ahol a második, a nem originális fázis képviseli a civilizációt. Spengler 
fogalomhasználata metaforikus (apollóni, mágikus, fausti kultúra), mert célja, hogy 
elhatárolódjon korától, bár ez kevéssé sikerül neki.   

A 20. század elején a sokszorosító eljárások technikai fejlődése, a 
tömegkommunikáció megjelenése egyenesen táptalaja lett a tömegkultúrának. A kultúra 
kettéhasadását az európai kultúra válságtüneteként a spanyol ORTEGA Y GASSET írta le 
elsőként A tömegek lázadása (1995) című könyvében. ORTEGA a hagyományos értelemben 
vett értelmiségi embertípus társadalomalkotó szerepében bízik egyedül. Szállóigének 
tartott mondata: “Én én vagyok és a környezetem.” A társadalomfilozófus nagy félelme, 
hogy a bárdolatlan, műveletlen tömeg uralomra kerülésével elvész az emberi 
kommunikáció lehetősége az univerzummal (melyet egyébként legtisztábban a tudomány 
képes megvalósítani), és uralomra kerül a fejletlen tudat, a primitivitás. ORTEGA a reflexió- 
vagyis kultúra nélküli életet nem tartja értékhordozónak és életképesnek, így a 
tömegember, aki nem rendelkezik az önmagába mélyedés és az önálló gondolkodás 
képességével, veszélyezteti a társadalom és így Európa jövőjét is. Nem azért, mert a tömeg 
politikai erő (!), hanem mert ha nem tudatosul az emberekben a környezet iránti felelősség, 
a tudatosság, Európa hűtlenné válik saját múltjához, a művelt Európához.  

„A világ civilizált, de embere nem az: gyakran nem is civilizációt lát a civilizációban, 
hanem úgy használja ezt, mint valami természeti adottságot. Az új ember vágyakozik az 
automobilra és örül is neki; de azt hiszi, hogy magától terem, valami paradicsomi fán. Lelke 
mélyén nem ismeri a civilizáció művészi, mintegy összehasonlíthatatlan lelkét, és soha 
nem fog a lelkesedésével a gépekről azok felé az elvek felé fordulni, amelyek ezeket a 
gépeket lehetségessé tették. /…/ A jelenkor tömegembere valóban primitív, aki a 
civilizáció ősi színpadának a kulisszái közé surrant. (kiemelés - BK) Ma folyton a technika 
csodálatos haladásáról van szó; de soha nem halljuk, hogy, akárcsak a kimagasló 
egyéniségek is, némi tudatában volnának e technika eléggé küzdelmes jövőjének. Maga 
Spengler is – oly éleselméjű és mély, és annyira átszellemült – e ponton túlságosan 
bizakodó. Mert azt tartja, hogy a kultúrára a „civilizáció” kora következik és civilizáción 
mindenekfelett a technikát érti. Ahogyan ő a „kultúrá”-t és általában a civilizációt felfogja, 
annyira távoli attól, amit e tanulmányban kultúrának és civilizációnak tekintettünk, hogy, 
még ha módosítjuk is a magunk felfogását, nem könnyű a végkövetkeztetéseink 
egyeztetése. Csak úgy sikerül az ellentétességet eloszlatnunk és a két szempontot 
valamiképen kegyenlítenünk, ha átugrunk bizonyos eltéréseken és elhanyagolunk bizonyos 
pontossági tekinteteket. Spengler szerint a technika, amikor a kultúra alapelvei iránti 
érdeklődés már elenyészett, megmarad. Én nem tudok ebben a hitben osztozni. A technika 
a maga lényegében tudomány, és a tudomány, ha nem érdeklődik a maga tiszta mivolta és 
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önmaga iránt, nem létezik, – már pedig nem érdeklődhetik ezek iránt, ha az embereket a 

kultúra egyetemes elvei nem lelkesítik” (ORTEGA 1995).
11

 
Walter Benjamin német művészetteoretikus már a negyvenes évek előtt (tehát a 

mozgókép kultúra ifjú korában) felállította a képletet, miszerint a tömegkultúra hatására a 
művészetben a mennyiség váltja le a minőséget, a közhelyesség foglalja el a hitelesség 
helyét, és az újdonság helyett az ismétlés kap elismerést. Leírását a következő évtizedek 
teljesítik be és vitatják is. 

Fogyasztói kultúra – tömegkultúra 

A 20. század derekán HANNAH ARENDT új jelenséget rögzít az amerikai 
társadalomban: különbséget tesz a kultúrára irányuló fogyasztói és nem-fogyasztói attitűd 
között. „A szórakozás a munkához és az alváshoz hasonlóan megmásíthatatlanul a 
biológiai életfolyamat része /.../ A szórakoztatóiparnak gargantuai étvágyat kell 
kielégítenie, mivel termékei a fogyasztás során eltűnnek, folyton új cikkeket kell kínálnia. 
Szorult helyzetükben a tömegmédia kiszolgálói tűvé teszik a múlt és a jelen egész 
kultúráját, remélve, hogy megfelelő anyagra lelnek. Ez az anyag ráadásul nem kínálható 
úgy, ahogy van; át kell alakítani, hogy szórakoztató, elő kell készíteni, hogy könnyen 
fogyasztható legyen. Akkor jön létre tömegkultúra, amikor a tömegtársadalom ráteszi a 
kezét a kultúra tárgyaira...” (ARENDT 2009).  

Gondolatmenetében a fogyasztói kultúra a tömegtársadalommal kapcsolódik össze, és 
mivel a tömegtársadalom élvezetei csak az idő elütésére irányulnak, az emberekből kivész 
a közösségi érdeklődés, életükben már helye sincs a politikai cselekvésnek. ARENDT 
diagnózisa szerint a fogyasztói tömegtársadalom az eldologiasítással lerombolja magát a 
kultúrát. 

„Tömegkultúra akkor jön létre, amikor a tömegtársadalom lecsap a kulturális 
tárgyakra, ami azzal a veszéllyel jár, hogy a társadalom életfolyamatai /…/ a szó szoros 

értelmében elfogyasztják, megeszik és elpusztítják a kulturális tárgyakat”(ARENDT 2009)
12

 
Az idézetben erős kritikával illetett folyamat későbbi lépéseinek tekinthető, hogy a 20. 

század utolsó harmadában teret nyertek a szubkultúrák, és bár a 80-as években egyfajta 
integrációt valósított meg a televízió, a 90-es években hódításnak induló ízléskultúrák már 
saját hálózataikat is kialakítják: a kultuszfilmek után megjelenik és uralkodni kezd a 
tömegfilm Európában is. 

Magaskultúrából fétis? 

A háború utáni filozófia jelentős alakja, THEODOR W. ADORNO szerint a valódi 
műélvezet lehetőségfeltétele – az autonóm individuum – esett áldozatul a modern 

                                                             
11 Az antropológiában, a szociológiában és a kultúrtörténetben meghonosodott „primitív” kifejezést 
a technológiailag fejletlen társadalmi közösség és annak elsődleges intézményei értelmében 
használják, nincs pejoratív, kevésbé értékes kultúra vagy társadalom jelentése, de Ortegánál 
meghatározó a saját kontextus 
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kapitalizmusnak, az igazgatott tömegtársadalomnak. ADORNO legerősebb szakterületén, a 
zenében és a zenei élet példáin írja le erős kritikáját. A zenei élvezet már nem tud 
függetlenül létezni a zenei élmény csereértékétől, a siker is a piaci értékkel van 
összefüggésben. 

A következő idézet szándékosan nem zenei példa az írásából arra, hogyan ébreszt 
hamis szükségleteket a tömegkultúra:  

„Having a good time" – az amerikai köznyelvben ezt jelenti: ott lenni, jelen lenni 
mások szórakozásánál, amely szórakozásnak nincs egyéb tartalma, mint az együttlét. „Ez 
egy Rolls-Royce" - abban a szent és titokzatos pillanatban, amikor valaki kiejti e szavakat, 
hitet tesz az autó-vallás mellett, amely - úgymond - testvérré tesz minden embert; egyes 
nők az intim együttlét szituációjában frizurájuk és sminkjük megóvását fontosabbnak 
tartják, mint a szituációt magát, amelynek érdekében a frizura és a smink készült. A 
kapcsolatnélküliséghez fűződő kapcsolat az engedelmességben tárja fel társadalmi 
lényegét. Az autózó szerelmespár, amely azzal tölti idejét, hogy minden szembejövő kocsit 
azonosítson, és boldog, ha divatos márkájú kocsival rendelkezik; a fiatal lány, akinek már 
csak az szerez kielégülést, hogy ő és barátja „jól néz ki"; a dzsesszrajongó, aki azzal 
bizonyítja szakértelmét, hogy tudja, ami egyébként is elkerülhetetlenül „jön": mindez 
ugyanannak a parancsnak tesz eleget”(ADORNO 1998). 

Mivel az európai műveltség szerkezetében a klasszikus zene hatalmas változásokat élt 
át (a hangfelvételek, a jazz, a rádió megjelenése; a népzene és a primitív zene felfedezése, 
kilépés a megszokott hangzásvilágból), illetve olyan gyalázatosan lejáratódott a 
haláltáborok emlékezetében, a zene egyetemessége, egyáltalán maga a zene is vizsgálat 
tárgyává vált (MANN 1979).  

Hermann Hesse 1946-ban Nobel-díjjal jutalmazott regényében (Az üveggyöngyjáték) 
szintén a zene példájával él, a mű nézőpontjából egyenesen utópiának tűnik az elsüllyedt 
polgári világ kultúrája: 

 „A klasszikus zenét kultúránk kivonatának és foglalatának tartjuk, mert annak 
legvilágosabb, legjellemzőbb kifejezése és megnyilatkozása. Ebben a muzsikában az 
antikvitás és a kereszténység örökségét vesszük birtokba, a derűs és bátor jámborság 
szellemét, a felülmúlhatatlan lovagi erkölcsöt. Végső soron a kultúra minden klasszikus 
kifejeződése morált jelent, az emberi magatartás kifejezőjévé sűrített mintaképét. Az 
emberi tartás, amelyet a klasszikus zene kifejez, mindig ugyanaz, mindig ugyanazon fajta 
életismereten alapul, és mindig ugyanarra a fölényre törekszik a véletlennel szemben. Amit 
a klasszikus zene kifejez, ezt jelenti: tudás az emberlét tragikumáról, az emberi sors 
elfogadása, bátorság, derű. Hogy ez már most egy Händel- vagy Couperin-menüett 
kecsessége –, vagy gyöngéddé finomult érzékiség, mint sok olasznál vagy Mozartnál, – 
avagy csöndes, higgadt halálra készség, mint Bachnál: mindig a ’csak azért is’, a 
halálmegvető bátorság, a lovagiság, az emberen túli nevetés, a halhatatlan derű csendül fel 
benne” (HESSE 1996). 

A fentiek jelzik azt is, hogy a második világháború után a „tömegek lázadása” 
elképzelést egy új típusú válságkoncepció váltotta le. Ez a kultúra dekadenciáját teszi 
felelőssé az általános szellemi restség, hanyatlás kialakulásáért. A polgári kultúra a háború 

után - nem egyetlen ok miatt – de elvesztette a hitelességét
13

 és a közönségét.  
                                                             
13 A magyar olvasónak óhatatlanul eszébe jut Örkény István egypercese: In memoriam DR. K. H. G. 
(1962). 
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A társadalomtudományok körében ebben az időszakban válik széles körűen 
elfogadottá az az elgondolás, mely szerint a hatalom modern képviselői kulturális 
uralmukon keresztül próbálnak közelebb férkőzni a tömegekhez, a művészet, a kultúra 
igába hajtásával, racionalizálásával, ipari logika szerinti átszervezésével próbálják a néppel 
szembeni autoritásukat érvényre juttatni, illetve fenntartani. Ez a megközelítés már a 
következő korszak paradigmájába illeszkedik és bonyolultabb elemzést igényelne. 

Kultúra – kultúrák – posztmodern 

Annak ellenére, hogy Herder már minden népnek saját kultúrát tulajdonít, a „kultúra” 
többes számú alakja csak a 20. században terjed el. E folyamat előfeltétele az volt, hogy 
elvessék a kultúrák egyszerű összemérhetőségét és rangsorba állíthatóságát, s helyette - 
miként a kulturális antropológia - leíró, deskriptív szemlélettel közelítsenek e tárgyhoz. 
Ugyanakkor, minden pluralizmus ellenére továbbra is beszélünk „a kultúráról”, vagyis a 
kultúra egy másik értelemben tovább őrzi eredeti, értékelő normatív jelentését. Szokás 
például beszélni két kulturális nemzeti identitástípusról, ahol a fejlett világ képviseli a 
civilizációt és az elmaradott népek a kultúrát. E felosztás a köztes régióban elhelyezhető 
kultúrák számára egy sor újabb kérdést vet fel, érinti a nemzeti identitás dimenzióit. 

A 20. sz. végén az antropológia másik ágához kapcsolódva általánossá válik a 

kiterjesztett szociológiai megközelítés is. „A szociológia kultúrafogalma sokkal szélesebb, 
mint a köznyelv kultúrafogalma. A szociológiában a kultúra egy adott társadalomra, 
társadalmi csoportra jellemző normák és értékek, mindennapi és tudományos ismeretek, 
irodalmi, művészeti, zenei alkotások és ember alkotta tárgyi környezet. A társadalmi élet 
alapfeltétele a kultúra megléte. A társadalom tagjai által ismert tudás, az általuk elfogadott 
normák és értékek hiányában a társadalom nem lenne működésképes. A kultúrát a 
társadalom tagjai szocializációjuk során sajátítják el, teszik magukévá. A szocializáció 
nagyobb része a gyermekkorban megy végbe, de az egész élet folyamán folytatódik” 
(ANDORKA 2006). 

Az egyes egyének környezeteként, és e tekintetben tágabban értelmezve a kultúrát, 
továbbra is megkülönböztethetjük egyrészt az anyagi kultúrát, amely az emberek által 
létrehozott anyagi természetű létezőket foglalja magában, másrészt a nem anyagi, illetve a 
jelképi kultúrát, amely a jelképi természetű létezőket foglalja magában. Ez utóbbinak a 
közép-európai térségben különösen nagy jelentősége van, hiszen a kultúra tekinthető az 
ember ösztönszerű alkalmazkodásának és identitásforrásának. Hogy megtanuljuk-e 
elfogadni egymás kultúráját, vagy nem, azon kisebbségek sorsa és saját közérzetünk múlik. 
„Már Herder a kultúrát mindenekelőtt az alkalmazkodás olyan eszközeként értelmezte, 
amely kárpótolja az ember fizikai felkészültségének hiányát az életért folytatott 
küzdelemben” (KOLSKOWSKA 1984).  

A közelmúltban lezáruló posztmodern széles mezőben értelmezi a kultúrát, de 
mindenképpen az egyén környezetéhez való viszonyulását, tehát orientációját látja benne. 
Fontos eleme a nyelv, és hozzátartozik az egyén kapcsolatrendszere is. Ez a megközelítés 
azt jelzi, hogy az egyént saját koordinátáival írja le, és afféle orientációs vagy navigációs 
rendszerhez hasonlítja a kultúrát, amelynek talán legjellegzetesebb vonása a hibriditás. A 
posztmodern szubjektív, nincs kitüntetett nézőpontja a kultúrában, jellemző rá az 
interkulturalitás, a kevert nyelviség. 
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Az elit vs. tömegkultúra felosztást sokszor éppen a védelmező oldal tartja fenn 
mesterségesen és ezzel kiélezi magát a kérdést, de a mindennapi jelentéshasználatban is 
van különbségtétel. Amikor teljesen világos, hogy a szórakozást / szórakoztatást 
mesterségesen emeli a magasabb eszmények közé a piac által befolyásolt kultúra, 
különösen a művészet (bensőségessége és hitelessége) sérül. De eléggé nehéz pontosan 
meghatározni, hogy mennyiben lát ki helyzetéből az egyén, egyáltalán mennyire tud 
reflektív lenni kultúrafogyasztóként, mivel a tömegkultúrában a kultúraipar mellett 
állandóan hatással van rá a média.  

A civilizáció modern amerikai-angol fogalma, és ami vele jár 

VITÁNYI IVÁN logikus és könnyen olvasható tanulmánya (VITÁNYI 2002: 720–729) 
kultúra és a civilizáció párfogalmát nélkülözhetetlen elemmel bővíti: kiterjeszti az 
értelmezést az amerikai fogalomra is. Módszere nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a globális 
jelent értelmezni lehessen az eddigi fogalomkörben.  

VITÁNYI emlékeztet rá, hogy a német civilizáció máig elkülönül, mert nem adja fel 
civilizáció és kultúra szembeállítását. Norbert Elias A civilizáció folyamata című 
könyvének civilizációfogalmában viszont a „nyugat öntudata” fejeződik ki, a nyugati 
ember benne foglalja össze „a nyugat és az emberiség haladása felett érzett büszkeséget” 
(VITÁNYI 2002). Olyan viselkedés, amely az utóbbi évezred európai emberét elválasztja a 
nem-európaitól.  

A civilizáció modern amerikai-angol fogalmában van számunkra egy új elem: a 
civilizáció a civil társadalmakkal kapcsolódik össze. Ezt a viszonyt legkönnyebben nyelvi 
levezetéssel lehet megérteni. „Német nyelven a Bürger szónak egyetemes értelme van, nem 
csupán a gazdag embert (burzsoát) jelent, hanem általában a modern társadalom városi 
emberét. A francia nyelv viszont különválasztja őket a bourgeois és a citoyen 
kettősségében. Az angol terminológia az elsőre átvette a francia kifejezést (a bourgeois 
szót angolul is használják), a másodikra pedig a civil szót alkalmazzák (VITÁNYI 2002)”. 

A civil társadalom legáltalánosabban így írható le: minden, ami a modern 
társadalomban a család és az establishment (a politikai-gazdasági szervezet) között terül 

el. A társadalomnak ugyanis van egy szinte biológiai szintje, amelyet Veres Péter
14

 emberi 
tenyészetnek nevezett. A civilizáció első szakasza e fölé emelte az establishment (a 
politikai hatalom és az üzleti szerkezet) mind hatalmasabb építményeit. Közöttük csak egy 
vékony réteg maradt. Az újkori fejlődés azonban - miközben az establishment terjedelme 
és hatalma is megsokszorozódott - mind szélesebb és szervesebb lehetőséget nyújtott a civil 
társadalomnak. Olyannyira, hogy előbb mintegy csak közéjük ékelődött, de ma 
meghatározó elemét alkotja az egész szerkezetnek. És vannak, akik szerint rajta múlik a 
jövő demokratikus, "polgári" fejlődése. 

„Ebben az értelemben tehát a civilizáció az ember társadalom, gazdaság, kultúra, 
technika olyan fejlődését jelenti, amely a társadalom hármas szerkezetében mind nagyobb 
szerepet hagy meg a civilitásnak” (VITÁNYI 2002:720–729). 

                                                             
14 Veres Péter (1897-1970) autodidakta népi író és politikus, a népi mozgalomhoz tartozó Vitányi 
Iván ezzel ismeri el józan bölcsességét. 
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VITÁNYI IVÁN konklúziója igen fontos része a kettős fogalom közösségi 
értelmezésének. 

A jelen jobb megértéséhez két további meglátását emelem ki. „A történelem a 
globalizációk története, a kultúra története a kulturális formák globalizációjának története. 
/…/ Mi a különbség? /.../ a különböző irányban elindult folyamatok körbe zárulnak, s 
ezáltal az egész köztes terület áttekinthető, zárt rendszerré válik. Amikor mindeggyé válik, 
hogy mondjuk egy üzenetet, hírt, felfedezést, új eljárást, modellt, módszert jobbra vagy 
balra indítunk-e el expanziós útjára, mindkét irányból visszajut a feladóhoz, mégpedig 
egyenlő és belátható idő alatt. /…/ Ebben a helyzetben még kiáltóbb tény az eloszlás 
egyenlőtlensége./…/ Különösen, ha a világtársadalom a globalizáció folytán mind zártabbá 
válik. /…/ A dolgok ilyen alakulásának vannak jelei. Huntington kritikusan beszélt arról, 
hogy a nyugati világ már régóta igazi harmónia nélküli eufóriában él. Most ennél még 
többet kell mondanunk. 1990, a szovjet rendszer összeomlása óta ugyanezt a világot a 
katarzis nélküli hamis eufória jellemzi. Nem képes szembenézni saját történelmével. A 
kultúra nem technikai okok miatt veszített szerepéből, hanem azért, mert maga is 
belenyugodott a katarzis hiányába” (VITÁNYI 2002:720–729) 

A szociológus megoldási javaslata tehát: több, erősebb, civil demokrácia. Kérdés, 
azonban, hogy ennek van-e lehetősége? „Csak akkor, ha a demokrácia új szintjét lehet 
megteremteni. Amely a jogok és a kisebbségek védelme, a poliarchia (sokközpontú 
hatalom) mellett nagyobb hangsúlyt ad a szolidaritásnak, a - belsőként, kötelezettségként 
értelmezett – kötelességnek, a részvételnek és az egyenlőségnek. Amely a civil társadalom 
elvét globalizálja. El tud-e ezen az úton indulni az emberiség? Ezt a jövő fogja 
megmutatni” (VITÁNYI 2002:720–729). 

Függelék és intelem  

Ami az egyént illeti, mindig tehet valamit magáért és a környezetéért.  Éppen a 
kultúrafogalom egyik ellentmondása figyelmeztet erre: a 19. századi GEORG SIMMEL 
megkülönböztetése alapján létezik az „objektív” és „szubjektív” kultúra. Objektív kultúra 
az, amely valamely társadalomban vagy társadalmi körben egyáltalán létezik. Szubjektív 
kultúra az, amit használnak belőle. A hozzáférés a kultúrához más kérdés, arról külön 
érdemes és fontos beszélni (SIMMEL 2004). 

A tanulmány végére hagyott két legismertebb kulturális modell felidézése ezért a 
különböző kultúra aspektusok rendezését és a saját kulturális attitűd (ön)vizsgálatát kívánja 
segíteni. Természetesen nem pszichológiai, hanem általános megközelítésben.  

A kultúra u.n. hagyma modellje (Goert Hofstede nyomán) 

Kultúra mindaz, amit az emberek tesznek, gondolnak és amivel rendelkeznek a 
társadalom tagjaiként. 
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A kultúra u.n. hagyma modellje (NET4) 

Szimbólumok: olyan szavak, gesztusok, tárgyak, melyek sajátos jelentést hordoznak, 
ezt a jelentést azok ismerik, akik az adott kultúrához tartoznak. Újak teremtődnek, a régiek 
hamar eltűnnek.  

Hősök: élő vagy már meghalt személyek, valódiak vagy a képzelet teremtményei, 
akik  az adott kultúra által nagyra értékelt tulajdonságokkal rendelkeznek és így modellt 
nyújtanak. 

Rítusok: közös tevékenységek, amelyeket – bár technikailag fölöslegesek - az adott 
kultúrában társadalmilag lényegesnek tartanak, ezért végrehajtanak. 

Értékek: meghatározzák, mi a jó és mi a rossz. 

A kultúra jéghegy modellben (Goldman nyomán) 

 

A Goldmann-féle jéghegy modell (NET5) 

Megjelenési formái: az illem, a nyelv, a hagyományok, történelem és a viselkedési 
normák, de a legizgalmasabb az, ami rejtve van.  

* 

A kultúrafogalom több szintű értelmezése olyan erősen meghatározza 
értékválasztásunkat és döntéseinket, hogy nemcsak egyéni életünkben (párválasztás, 
gyermekek nevelése), hanem felelős közösségi döntéseinkben, társadalmi pozíciónkban is 
vezérel minket. Képzeljük csak el, hogy amikor egy település irányítói, választott 
képviselői vagy lakói kulturáltabbá akarják tenni a települést, akkor ehhez csak annak 
megfelelően tudnak hozzálátni, amit szerintük a kultúra jelent. A nyitottság feltétel, de a 
tudatosság a felelősség legjobb támasza. Ehhez kívánok minden végzett és aktív bolyais 
hallgatónak kellő elszántságot és sok együtt gondolkodó partnert!  
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MARCZIN I. BENCE 

A képi potencialitás mint befogadói folytonosság 

2018 szeptemberében volt szerencsém megtekinteni Erwin Wurm kiállítását a Ludwig 
Múzeumban. A kiállítás beharangozójából a nagyérdemű megtudhatta, hogy az alkotó a 
szobrászat új lehetőségeit, határhelyzeteit keresi, Egyperces szobraival a szobrászatot mint 
programot fogja fel. A kiállítótér bizonyos részeihez érve, mintha félkész alkotásokkal 
találkoznánk. Alacsony posztamenseken hétköznapi használati tárgyakat, eszközöket 
találunk, valamint egy rövid útmutatót a szobrok elkészítéséhez. A műalkotások életbe 
léptetése a befogadó feladata, hogy az ott találtakat felhasználva egy percre maga váljon a 
műalkotás részévé, vagy minimum elképzelje milyen is lenne, ha azzá válna. Az Egyperces 
szobrok tehát nem mások mint játékba hívások, Erwin Wurm gesztusa a jövőbeni kiállítást 
megtekintők felé. Véleményem szerint valamennyi műalkotás rendelkezik ezzel a 
potenciállal még akkor is, ha nem az ecói nyitottmű-koncepcióra gondolok.15 Hiszen itt 
sem feltétlenül csak arról van szó, hogy a befogadó feladata befejezni a művet, hanem 
részese lehet annak a folyamatnak, amely a műalkotást létrehozza. 

A folytonosság mint műbefogadási módszer alatt azt értem, hogy a befogadók a 
műveknek már létrejövetelükkor fennálló bonyolult viszonyrendszerébe kerülnek, amely 
hatására egy értelmező fogalmiság előtti, (jobb kifejezés híján) tudat előtti állapotába 
kerülnek. Véleményem szerint maga a művet nyelvileg értelmezni kívánó befogadói attitűd 
az, amely gátat tud szabni az alkotásokban rejlő potencialitás szabad szárnyalásának, annak 
a folytonosságnak, amely az alkotót a művön keresztül közvetlenül köti össze a 
befogadóval. 

GOTTFRIED BOEHM több szövegében (A kép hermeneutikájához, A képi értelem és az 
érzékszervek, A képleírás, A nyelven túl?, Időbeli alakulás, Látás) élesen bírálja a nyelvi 
kifejezések hagyományát a képi élmények lefordíthatóságában. BOEHM 
képhermeneutikája felől olvasva valamennyi műalkotás, legyen szó akár 
képzőművészetről, irodalomról vagy színházról felszabadul azon nyomás alól, amelyet a 
befogadók állóképszerű szemlélete kényszerített rájuk. A meghatározott fogalmakhoz 
kötött pillantanképnyi információk nehézkesen alkalmasak folyamatok plasztikus 
leírására. BOEHM szerint: „A 19. század végén kialakult modern művészettel (…) a kép-
szó fordítása problematikus és inkommenzurábilis eljárássá válik” (1993: 88). A 
műalkotások értelmezésben megtévesztővé és falssá válik a logocentrikus gondolkodás 
(amelyet a tradicionális ikonológia is alkalmaz), amelyben a műalkotás a képiségétől 
megfosztott nyelv leképezéseként értelmezhető csupán. BOEHM Platónra vezeti vissza a 
képek rangfosztását, aki Az állam című dialógusában a képeket, és vele együtt a 
művészetet, a műalkotásokat az ideákból mint egyedüli létezőkből vezeti le. A valódi 
dolgok ezen ideák utánzatai, a műalkotások pedig a már utánzott dolgok képét másolják. 
A műalkotásokban ábrázolt dolgok, az utánzat utánzataiként, csak külső jegyeikben, 

                                                             
15
	 ECÓnál	 a	 jelentés	 sokasága	 a	 mű	 struktúrájából	 és	 a	 befogadó	 jelentéskialakításai	

különbségeiből	adódik	(vö.	ECO	1976).	
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messze az egyedüliként létező tiszta ideáktól jelennek meg. Platón logocentrikus 
szemléletében a tartalom silány leképződése a művészi forma, és világképében mint 
harmadlagos létező van jelen. 

Az impresszionista törekvés tesz még egy lépést, az érzékelés változatosságát a 
művészi feladat tárgyává teszi, utalva a látvány efemer voltára. A platóni gondolkodásban 
ez kvázi negyedleges létezőként jelenhet meg, azaz látvány mint tiszta látvány. A 
legegyszerűbb Monet szénakazlaira vagy a roueni katedrálisról készített sorozatára 
gondolni, ahol messze nem egy idea, vagy idea alapján készült tárgy leképezésről van szó, 
hanem arról, hogy a kép mennyire különbözőféleképpen jelenhet meg. A különféle 
megjelenések mögött a megjelenő tárgy is elvész, ha a megjelenés válik elsődlegessé. Ezzel 
a lépéssel a képzőművészet nyelve úgymond megválik a rajta kívül álló kötöttségeitől, nem 
függ többé a platóni értelemben vett valódi dolgoktól, az ideáktól, azok látványától, így az 
igazsághoz való viszonya is új alapokra helyeződik. Nem hazudhat a kép valamiről, ha a 
megjelenítésmód az elsődleges, az ábrázolt dolog csak mint a látvány hordozója jelenik 
meg. A kép üzenetét, ha keresnénk, nem a megjelenített dolgok megjelenéseiben és ezek 
egymáshoz való viszonyában találnánk meg, ahogyan azt a szemiotikai megközelítés 
kutatja‒, hanem a megjelenítés mikéntjében. Erősen leegyszerűsítve azt mondhatnánk, 
nem is az a lényeg, hogy mit fest az alkotó, hanem az, hogy hogyan. 

A hétköznapi nyelv által használt metafizikai megkülönböztetés, a tartalom és a forma 
szétválása, a jel és a jelölt meghatározott viszonya, az ábrázolat és az ábrázolt igazság által 
összekötött kettősség a képi rendszerekben nem egyedüliként jelenik meg. „A nyelv azért 
tudja egy tényállás identitását megfogalmazni, mert az alanyi létet és a predikatív 
megjelenési formát egyaránt szét tudja választani és össze tudja kapcsolni. Ha erre nem 
lenne képes, tehát ha minden jelenségváltozás egyben egy dolog létének változását is 
jelentené, akkor a nyelvre az a végtelen feladat hárulna, hogy minden egyes új jelenséghez 
egy megfelelő új szót találjon. Egy festett dolog identitása teljesen másképpen szerveződik. 
A képen megjelenő fa nem függetleníthető megjelenésének helyétől és kontextusától” 
(BOEHM1993: 92). Egy nagyközösség által használt nyelvvel szemben, ahol szükség van a 
fix megfogalmazás és a tartalom egységére, megfelelő a hagyományos nyelvi feldolgozás. 
A nagyobb jelentéstartományú formák, mint a képek, plasztikusabban és egyszerre több 
oldalról is képesek hatni, tartalmat közvetíteni. A kép ‒ és véleményem szerint ez 
kiterjeszthető minden műalkotásra ‒ sajátos ontológiával rendelkezik, a megjelenített 
dolog nem függetleníthető annak megjelenítési módjától, sőt éppen hogy az határozza meg, 
éppen hogy az az elsődleges. Azok befogadásakor és értelmezésekor a képben ‒ és ennek 
analógiájaként a műalkotásokban ‒ a megjelenés mikéntje legalább akkora jelentőséggel 
bír, mint az, hogy mi is jelenik meg. 

A képekről így ír tovább BOEHM: „A kép se nem dolog, se nem nyelvi értelemben vett 
mondat vagy szó – annál inkább tekinthető egy olyan megjelenítési folyamatnak, amelyben 
a lét momentumai mindig jelenségként tűnnek fel” (1993: 93). Így a képek ‒ és velük együtt 
valamennyi műalkotás ‒ elveszítette nem csak a tartalmi, de a formai megkötéseit is. Nem 
kötődnek fix fogalmakhoz vagy megjelenési formához, önmagukat határozzák meg, 
ráadásul ezt az önmeghatározást sem lehet állandóként, kimerevítettként kezelni. 

„Ha a kép egy olyan ábrázolási folyamatnak tekinthető, amelyben a lét a jelenségbe 
folyamatosan vált át, akkor egyetlen fogalom sem fogja tudni ezt a 
megkülönböztethetetlenséget véglegesen meghatározni. Ezért a képnek ezt a különös 
fenomenalitását a potencialitás azon fogalmával jelöljük, amely a jelenség és a lét közötti 
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szétválaszthatatlanság ellentmondásos tényének próbál megfelelni és egyben azon 
megfigyelésünknek is eleget tesz, hogy a kép a metafizikus fogalmiság elé nyúlik vissza” 
(BOEHM1993: 93–94). Ez a határtalan potencialitás az, ami a kép befogadását látszólag 
komplikálttá teszi, de véleményem szerint éppen ez a minősége különbözteti meg a nem 
műalkotásoktól. A reklámképek, illusztrációk, azonosításra szolgáló fotók céljukból 
kiindulva szorosabban kötődnek a nyelvi jelekhez, ám a műalkotásnak szánt festmények, 
grafikák, fotók az előzőkhöz képest jóval nagyobb szabadságot hagynak befogadóiknak. 
„A néző a kép szemlélésekor a képi nyelv határvonalainak kiterjedt szövedékét követi; 
ezekből állnak össze számára a jelenségek és jelentések – itt az ég kékje, ott egy arc formája 
vagy egy színstruktúra sokértelműsége, míg végül is egyik-másik egyedi jelenség komplex 
konstellációja fogalmazódik meg. A képekben futó határvonalak szemlélésében és azok 
egymás közötti viszonyában meghatározó jelentőségű, hogy ezek egymást nem teljes 
egyértelműséggel determinálják, hanem egymás között egy »játékot« folytatnak” (BOEHM 
1993: 102). Magából a képiség jellegéből adódik tehát az, hogy „tartalma” nem 
helyettesíthető egy fix fogalommal, lefordítható jelentéssel. Az, amit látunk annak 
szemlélésekor, előttünk teremtődik meg. 

Képet nézve, jellemzőbben művészeti alkotással találkozva, szemünk pásztázó 
mozgással veszi azt birtokba. A különféle lehetséges útvonalakon különféle formák 
alakulnak ki a képi elemekből. Pontosabban szólva, a befogadóban a kezdetben amorf 
alakzatok különféle konstrukciókká állhatnak össze. Újbóli megtekintésükkor nem ritka az 
a sokak által tapasztalt jelenség sem, hogy nem meghatározott jelentések kristályosodnak 
ki, hanem sokkal inkább új horizontjai nyílnak az éppen formálódó 
jelentéstartományoknak. A képet mint érzékelés számára átadott tiszta érzékelhetőséget 
úgy tudjuk működésbe hozni, hogy belelépünk, és engedjük folyamatába hozni a saját 
érzékeinket, majd elidőzni a lehetséges utak között. 

A befogadók abban a kitüntetett helyzetben vannak, hogy mindenféle kötöttségtől 
mentesen viszonyulhatnak a műalkotásokhoz, úgy léphetnek be a műalkotás horizontjába, 
ahogy tetszik nekik. Ezen a ponton érdemes megjegyezni, hogy az a végtelen potencialitás, 
amely a műalkotás képi jellegéből adódóan már megalkotása pillanatától benne foglaltatik, 
felelősséget is hárít a befogadóira. Ahogyan az alkotó a megjelenítési módok sokaságából 
éppen azt választotta ki, amit a világ számára közzétett, a befogadóknak is értelmezések 
sokaságából kell bölcsen kiválasztaniuk azt, amit később embertársaikkal megosztanak. 
Súlyos feladat hárul tehát mindenkire, aki arra veszi a bátorságot, hogy műalkotásokat 
tekintsen meg, és belépjen a mű által felkínált játéktérbe. Természetesen az alaposabban 
feltérképezett, kanonizált, klasszikus műalkotások esetében viszonylag könnyebb dolga 
lehet a befogadónak, hiszen fellelhetők már komplexen végiggondolt értelmezési 
útvonalak, lehetséges olvasatok, amelyekhez viszonyítva alakíthatja saját véleményét az 
adott műről, valamint a többféle szűrőn átesett műalkotások közül, valószínűleg a 
legkiválóbbak jutnak csak el a kevésbé jártas befogadókhoz. Ám úgy vélem, a kanonizálók 
iránti tisztelet sem szabhat gátat, egy-egy szubjektív értelmezésnek, egy meglévő olvasat 
sem lehet kizárólagos, mindig lehet további értelmezési lehetőségeket találni egy-egy képi 
potencialitásnak. 

Erwin Wurm Egyperces szobrai között is találtam olyanokat, amelyeket az alkotó 
eredeti tervei alapján szívesen léptettem életbe, és olyanokat is, amelyeket nem, vagy éppen 
máshogy gondoltam tovább a meglévő eszközökkel. A kiállítótérben bolyongva és jóval 
utána is ott mozgott bennem a kérdés, hogy az általam képviselt kiválasztó attitűd, 
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miszerint végrehajtottam-e vagy nem az alkotó szándékát, melyikünket minősíti. Az alkotó 
által felkínált játékba hívó gesztus volt gyenge, vagy én nem láttam meg benne azt a 
lehetőséget, amelyet érdemes lett volna kihasználni? Véleményem szerint itt jön képbe az 
a zsenialitás, amely Wurmot érdemessé tette arra, hogy a Ludwig Múzeumban is kiállítsák 
a munkáit. A kortárs kiállítások befogadóit hozta nagyon is releváns játékhelyzetbe, amely 
immár túlmutat az ott kiállított munkák közvetlen hatáshorizontján: milyen játékokat lehet 
felkínálni egy kortárs szobrászati kiállítás látogatóinak? Mennyire hajlandó a befogadó 
belemenni ebbe a játékba? Hogyan lehet befejezni, folytatni a játékot? Vagy egyáltalán 
melyik is az gesztus, amelyet a befogadó tehet, ha abba a folytonosságba akar belépni, 
amelyikbe szeretne? És melyek lehetségesek? 
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MOLNÁR DÁVID 

A hungarofuturizmus az azonosság és a másságok 
tükrében 

„Éhes a magyar, adjatok neki!” 

(Nemes Z. Márió) 

A tanulmányomban azt kívánom megmutatni, hogy a hungarofuturizmus miként 
pozícionálja önmagát a kanonikus nemzeti hagyománnyal szembe, azáltal, hogy az 
ideologikus uralkodó történelemszemlélet ellenében a nemzeti mítoszok és a történelem 
burjánzó, fantazmagórikus felhasználását tűzi ki céljául. Elméleti alapként szolgál 
számomra CSÁSZI LAJOS (2014) „Másságok és azonosságok a médiában az aura elvesztése 
után” című írása. Az említett cikk a közmédia, az elitkultúra, illetve a bulvár 
szembenállásáról szól. Bár ez látszólag távol áll az általam felvetett témától a CSÁSZI által 
leírt közmédia hasonló jellemzőkkel bír, mint a kanonizált történelmi-kulturális 
hagyományrendszer: egy zárt, ideológiailag behatárolt rendszerben értelmezi és közvetíti 
az információkat. E zártsággal szemben a másságok sokféleségének ad teret a bulvár, s más 
alapokon, de ugyanezt teszi a hungarofuturizmus is. 

Bevezetés 

CSÁSZI LAJOS 2014-es cikkében WALTER BENJAMIN (1935–36/1969) A műalkotás a 
technikai sokszorosíthatóság korában című meghatározó jelentőségű írásából indul ki. 
BENJAMIN alapvetése, hogy a modernitásban a műalkotás kultikus értékét felváltja a 
kiállítási érték. CSÁSZI (2014) a média vonatkozásában a közmédiát látja a kultikus érték 

képviselőjének, míg a kereskedelmi médiához kapcsolja a kiállítási értéket.
16

 Előbbit az 
ideológiák, a valóság dichotómiákká redukálása és bizonyos tartalmak kirekesztése 
jellemzi. Utóbbit a fantazmagóriák áruba bocsátása és a mindennapi élet közvetlen 
tematizálása. A bulvárban megjelenő fantazmagóriákat a tudattalannal állítja párhuzamba, 
ám ezek illékonyságára is fölhívja a figyelmet: „Ki emlékszik a porosodó újságok 
tudósításaira, a divatjamúlt slágerekre, a régi botrányokra, vagy akár csak arra, hogy egy 
héttel ezelőtt mit látott a tévében?” (CSÁSZI 2014: 66). E fantazmagóriákban CSÁSZI szerint 
mégis újból és újból megmutatkoznak azok a populáris másságok, amelyeket a közmédia 
elfolyt vagy kirekeszt az általa közvetített azonosságból. A másságok ilyen közvetlen 
megmutatkozása a hivatalos médiából azért hiányzik, mert az az azonossággal szemben 

                                                             
16 A cikk nem különíti el a kereskedelmi média, a bulvármédia és a tömegkultúra fogalmait, továbbá 
a hivatalos média, a közmédia vagy politikai közmédia és az elitkultúra is egymás szinonimáiként 
szerepelnek benne. 
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álló, alávetett párként a másikokat homogenizálja (CSÁSZI 2014). A másikokat másikká 
deformálja. 

Könnyen úgy tűnhet, hogy CSÁSZI (2014) az általa bemutatott közmédiával analóg 
módon maga is szigorú kettősségben gondolkodik. A hivatalos média és a bulvármédia 
distinkciója mellett, mintha elfeledkezne arról, hogy a meghatározott ideologikus értékrend 
közvetítésére törekvő közszolgálatiság és bizonyos bulvár tartalmak olykor nem 
különülnek el élesen egymástól – elég csak az infotainmentre gondolnunk. Ugyanakkor 
egy 2008-as írásában épp arra hívja fel a figyelmet, hogy a posztmodern és a késő-modern 
médiavizsgálatok szakítanak a kollektív érdeket szolgáló közszolgálati média és az egyéni 
érdeket kiszolgáló kereskedelmi média éles elhatárolásával. A tanulmányomban én mégis 
az azonosság és a másságok kettősségéből indulok ki, mert e határozott megkülönböztetés 
olyan modellt jelent, amely stabil alapját képzi a hagyományos történelem- és 
kultúraértelmezés és az önmagát azzal szemben meghatározó hungarofuturizmus 
különbségeiről való gondolkodásnak. 

A Hungarofuturista Kiáltvány (a továbbiakban HUFK) 2018. január 10-én jelent meg 
a Litera oldalán (NET1).

 
Elemzésemben azonban ennél korábban megjelent műveket is 

fölhasználok. Ennek oka, hogy a Kiáltvány szövege alapján a hungarofuturizmus lényege 
a hagyományos nemzeti attribútumok fantazmagórikus kisajátítása (lásd lejjebb), ami 2018 
előtti művekben is megvalósult. A Kiáltvány előzményének tekinthetők például Nemes Z. 
Máriónak azok a versei, amelyekben megjelennek a magyar kultúra emblematikus 

alakjai
17

 vagy Kis Róka Csaba a magyar romantikus festészetből átemelt attribútumokat 
felhasználó, szadisztikus jeleneteket ábrázoló képei. Mivel Nemes Z. Márió a 
hungarofuturizmus központi, minden bizonnyal a legmeghatározóbb alakja, a 
mozgalommal kapcsolatban a Kiáltvány és a művek által reprezentált sajátosságok mellett 
mérvadónak tartom az ő interjúkban tett nyilatkozatait is. Fontos forrás az ő 2016-ban 
megjelent Térérzékeny avantgárd című írása is, amely azzal foglalkozik, hogy az avantgárd 
miként szabadítható ki a hivatalos magaskultúra által definiált és determinált pozícióból. E 
cikkben az afrofuturizmus mintájára már felveti a hungarofuturizmus gondolatát is, illetve 
sok olyasmi megtalálható itt, ami a Hungarofuturista Kiáltványban is visszaköszön. 

Térmetaforák és a hungarofuturizmus 

Az azonosság és másságok kérdése központi eleme NEMES Z. MÁRIÓ Térérzékeny 
avantgárd című esszéjének, amelyben az avantgárd terének újradefiniálásával foglalkozik. 
Ebben az írásban már felvetődik több olyan megközelítési mód, amely később a 
Kiáltványban is visszaköszön. A CSÁSZI (2014) által leírt magaskultúrát itt egy épülethez 
hasonlítja, amelyben a kanonikusságot a vertikális irányok jelölik ki. Ebben az épület-
metaforában az avantgárd a pincéhez, a lenthez tartozik, miként Szentjóby Tamás is 
humuszba temetkezve püföli írógépét (lásd az 1. ábrát). Ez egyúttal azt is jelenti, hogy „a 
területen »kívüliség« ideológiája lelepleződik” (NEMES 2016), hiszen a másik továbbra is 
az épületen belül van. Amiként CSÁSZI is azt írja, hogy a magaskultúra által reprezentált 

                                                             
17 A dolgozatomban A hercegprímás elsírja magát című kötetében megjelent verseket használtam föl 
(NEMES 2014). 



A hungarofuturizmus az azonosság és a másságok tükrében 

71 
 

azonosság ellenében mint alárendelt pár szükség van a másikra, NEMES Z. MÁRIÓ épület-
metaforájában a fenti lakók egységtudatának fontos elemei azok a kopogtatások, amelyeket 
a pincében lévő kísértetek hallatnak (NEMES 2016). 

 

Szentjóby Tamás Zaránd Gyula fotóján (NET2) 

NEMES Z. MÁRIÓ ezért a csak a kultúra vertikalitásán belül értelmezhető underground 
fogalmánál termékenyebbnek véli az alternativitást, hiszen ez már egy mellérendelődést 
jelent. Továbbra is az alászállás motívumánál marad, de egy szövevényesebb mélységet 
idézve meg. Bachelard nyomán olyan katakombarendszereket vizionál, amelyek lehetővé 
teszik, hogy egyetlen vertikális épületben elfoglalt pozíció helyett, tovább és tovább 
haladva, újabb és újabb házakat hajthassunk uralmunk alá. Máshol a lent ilyen 
újragondolását Vernére utalva úgy fejezi ki, hogy a Föld középpontjáig kell alászállni, ahol 
dinoszauruszok is élhetnek. Ez a fajta avantgárd NEMES Z. MÁRIÓ szerint az előbbi 
vertikális kultúraképhez kötött „öneltemetés” helyett „(ön)felszabadítás”. 

Kínál azonban egy másik lehetőséget is: az Űrt. Ennek a megközelítésnek a mintaképe 
az afrofuturizmus, amely egy ironikus túlazonosulás politikai és esztétikai stratégiája.18 A 

                                                             
18 A valamely csoporthoz való tartozást kifejező jegyek túlhangsúlyozására más példákat is 
találhatunk. Mussolini fiatalon a szocialista korszakában annak érdekében, hogy munkásidentitását 
kifejezze olyan helyzetekben is igencsak gondozatlan külsővel jelent meg, amelyekben egy igazi 
munkás többet adott volna a kinézetére (GARAI 2005). E példában is az identitás bizonytalansága tette 
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mitológia az űr terébe helyeződik, és egy alternatív leszármazásmagyarázat szellemében 
helyet kap a földönkívüli eredet. Sun Ra, afrofuturista előadó, például egy filmben a 
világűrből érkezik, hogy a feketéknek elhozza a megváltást, és béke legyen közöttük 
(WOFFORD 2017). A földönkívüli eredet egyúttal azt is eredményezné, hogy „az avantgárd 
nem bűnös és büntethető fattyúként, hanem idegen életformaként születik újra, amire/akire 
nem érvényesek a humánideológia hatalmi kódjai” (NEMES 2016).19 

Az afrofuturizmus mintájára NEMES Z. MÁRIÓ itt felveti a hungarofuturizmus 
lehetőségét. Különös ugyanakkor, hogy míg WOFFORD (2017) az afrofuturizmusban a 
múlt, a jelen és a jövő közt felbomló szigorú kronológiai elhatároltságot az amerikai 
feketék diaszpórikus helyzetével magyarázza, a hungarofuturizmusnak nincs diaszpórikus 
jellege. A különböző idők egymásba játszása persze kiemelkedően jelentős sajátossága a 
hungarofuturizmusnak is: „A HUF ugyanis hisz az idő kizökkentésének erejében és az 
elmúlt, vagy talán sohasem volt jövőbe vetett bizalom helyreállításában” (HUFK, lásd még 
HUFK 3.2.). Az olyan afrofuturista művészek, mint Jeff Donaldson Afrikát főleg a 
lehetséges jövő előrevetítéseként használták föl a diaszpórában élők számára. A 
diaszpórikus jelleg tehát kulcsmomentum abban, ahogyan az afrofuturista művészek 
viszonyultak Afrikához: egyszerre mint múlthoz és jövőhöz a jelen számára (WOFFORD 
2017). A hungarofuturizmus nem kifejezetten a diaszpórában élő magyarok számára (vagy 
általuk megalkotott) művészet. Ez felveti azt a kérdést, hogy miért az afrofuturizmus 
szolgálhat a magyarok számára mintául. 

Különös továbbá, hogy az afrofuturizmus a nacionalista ideológia jegyében használta 
föl Afrikát, például az AfriCOBRA művészei esetében (WOFFORD 2017), ezzel szemben a 
Hungarofuturista Kiáltvány úgy kezdődik, hogy: „Nemzeti és történelmi mítoszainkat 
megszállta a nacionalista ideológia, ezért vissza kell perelnünk őket, hogy újraépítsük a 
magyarságról való gondolkodás haladó formáit ” (HUFK). Ennek a komoly 
ellentmondásnak a feloldása a Kiáltvány szövege alapján a létállapot megváltoztatása, az 
„imaginárius vonzásterében” megtörténő „posztmagyarrá-változás” (HUFK 1.4.2.). „Az 
űrlénnyé-változás idegenné tesz a saját hazádban, de ezzel csak lehetőséget kapsz, hogy 
találj egy újat, időben és térben szétszórva, egyszerre ugyanott és radikálisan máshol” – 
olvashatjuk a Kiáltványban (HUFK 1.4.3.). Azt a másságot, amely az afroamerikaiak 
számára adott, a hungarofuturizmusban a képzelet által kell megteremteni. „A nemzeti 
identitás önidegensége és önazonossága közti harmadik tér” (HUFK). tehát felfedezésre 
vár. A későbbiekben ezzel kapcsolatban látni fogjuk, hogy Nemes Z. Márió A 
hercegprímás elsírja magát című kötetének több verse is szokatlan biológiai létformákat 
villant fel, vagyis a versek szövegvilágán belül is megtörténik ez az imaginárius 
metamorfózis.20 
                                                             
szükségessé az identitás valamely elemének túlhangsúlyozását, akárcsak az afrofuturizmusnál, ahol 
ez a diaszpórikus helyzetből fakad. 
19 Az esszében NEMES Z. MÁRIÓ leszögezi, hogy az Űr „nem az Ég újabb neve”, és hogy az Ég 
egyébként is terhelt. Figyelemre méltó, hogy a Hungarofuturista Kiáltvány Kozmológia (HUFK 1.) 
című pontja alatt megtalálható az Akvatika (HUFK 1.1.), a Föld (HUFK 1.2.), a Vidék (HUFK 1.3.) 
és az Űr (HUFK 1.4.), az Ég azonban nem szerepel. 
20 NEMES Z. MÁRIÓ 2016-os esszéjében az űrlénnyé-válás a kísértetléttel (amely ott mint a vertikális 
kultúra épületének pincéjében való underground művészi lét értendő) szemben felkínált alternatíva. 
Ugyanakkor a Kiáltvány nem határolódik el egyértelműen ez utóbbi létállapottól. „Kísértetek 
táplálják gyökereimet” (HUFK 2.7.) – olvashatjuk. Ez kissé zavarossá teszi a Kiáltvány szövegét, 
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Ami az esszében az alternativitáson belül két különböző lehetőségnek tűnik, az a 
Kiáltványban jól megfér egymás mellett, ami érthető, hiszen a vertikális kultúraképpel 
szemben, „a fent és a lent ideológiai értékkategóriáival” való leszámolás nem teszi 
szükségessé valamelyik kizárását a másik javára. Az esszében mind a több épület uralom 
alá hajtásának képe, mind a civilizációba többek között elrablások révén beavatkozó 
ufonauták felidézése arra a kisajátításra utal, amely a hungarofuturizmus egyik 
legalapvetőbb jegye. 

Diverzitás 

A hungarofuturizmust a Hungarofuturista Kiáltvány szövege alapján úgy 
interpretálhatjuk, hogy az azonossággal szemben a másikok szerepét kívánja betölteni, és 
itt a többes számnak nagy jelentősége van. Az azonosságot a hagyományanyagot 
rendszerbe záró nacionalista ideológia képezi meg: „Nemzeti és történelmi 
hagyományainkat megszállta a nacionalista ideológia” (HUFK). Ezzel szemben a 
fantazmagóriák elevenségét és a több nézőpontúságot hirdet. Nemes Z. Márió egy 
interjúban a hungarofuturizmus kapcsán kreatív tébolyról beszél, amelynek lényege: 

„Új mitológiát, új játékteret próbál létrehozni részben azáltal, hogy visszavesz, és újra 
kisajátít bizonyos fogalmakat. (…) Mi esztétikai eszközökkel »pereljük vissza« ezeket a 
fogalmakat, és egy új típusú gondolkodást próbálunk felépíteni a magyar történelemről. A 
múlt és jövő újragondolásával, vagyis spekulatív fikciók segítségével reflektáljuk a jelen 
társadalmi mozgásait” (NET3). 

Az interjúból az is kiderül, hogy a hungarofuturizmusnak nem célja, hogy egy másik 
rögzült álláspontot fogadjon el, s szilárdítson meg: „Egy hungarofuturista valójában soha 
nem lehet elégedett. Kassákra és a (neo)avantgárdra utalva: »Mindig tovább!«, 
folyamatosan hajtani kell a kreatív tébolyt, hogy az ideológiai rendszerek romjain rég-új 
mutánsvilágok szökkenjenek szárba” (NET3). Tehát nem egy új azonosság pozíciójának 
megteremtése a cél, hanem a másságok virulens megnyilvánulásának megalapozása. Ebből 
következően nemcsak a másság kiemelt jelentőségű a mozgalom számára, hanem annak 
diverzitása is, valamint e diverzitás ki nem számítható volta. E diverzitásnak az 
alábbiakban a következő aspektusaival foglalkozom: (1) a kisajátított motívumok 
kontextusának rejtett diverzitása; (2) annak sokfélesége, hogy a vertikális kultúraépítmény 
mely magasságából kerülnek kisajátításra bizonyos motívumok, illetve mondható-e, hogy 
köthetők voltak egy ilyen kultúraképhez; (3) biológiai diverzitás a művek világában. 
  

                                                             
hiszen ez alapján a hungarofuturizmust is egyfajta vertikális rendszerben gondolhatnánk el, 
miközben az másutt éppen a vertikális hatalmi építmény pusztulását hirdeti (lásd HUFK 1.2.2., 1.2.3., 
1.3.1.). 
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Az irritáció mechanizmusa. A motívumok kontextusának rejtett diverzitása 

Bár a „Mindig tovább!” gondolata magában hordozza a régi megközelítéstől való 
elrugaszkodást, a nemzeti-történelmi hagyomány kisajátítása mintakövetést is jelent. A 
futurizmussal szemben a hungarofuturizmus nem jelentkezik be a múlttal való teljes 

szakítás igényével.
21

 A maga fantazmagóriáit a meglevő, a nacionalista ideológiától 
visszaperelt minták használatával kívánja felépíteni, valamint azok révén irritálni a nemzet 
tudattalanját (lásd HUFK 3.). 

MÜLLNER (2010) arról ír, hogy a neoavantgárdban és korábban már az avantgárdban 
sem valósult meg az új, előzmény nélküli megteremtése. Ennek oka pedig nem a 
művészben keresendő. Az avantgárdban az újításra való törekvés ellenére megjelenő 
ismétlődést ahhoz hasonlítja, amikor a papír alatt lévő egyenetlenség eltéríti a ceruza 
mozgását. Az avantgardisták tehát nem epigonok. Önkéntelenül követik a meglévő 
sémákat (MÜLLNER 2010). A hungarofuturizmus törekvését úgy is értelmezhetjük, mint az 
öröklött mintázatok kreatív és – a futurizmussal ellentétben – tudatos felhasználásának 
programját. 

A minták, a magyarság-attribútumok megmaradnak, ráadásul a sajátos kontextusba 
helyezéssel még koránt sem veszítik el a nacionalista ideológia szférájában – vagy máshol 
– hordozott jelentéstartalmukat. Az irritáció megvalósulásának feltétele az irritálandó 
attitűddel, eszménnyel való kontaktus. A hungarofuturista alkotásban kisajátított 
motívumok az új kontextusban is mozgósítják a korábbi kontextusban betöltött szerepüket. 
Ennek eredménye az eredeti kontextus felbolydulása. 

Vegyük szemügyre Kis Róka Csaba Hazatérőben című festményét (lásd a 2. ábrát). 
Az Alföld kanonikus jelképei (viselet, gémes kút, rónaság) lettek elbitorolva a romantikus 
festészettől. A kép meghökkentő voltát ugyanakkor az is megalapozza, hogy a látott 
attribútumok meghatározott elvárást támasztanak. Ez az elvárás magában hordozza régi 
kontextust mint legitimet, megszokottat. A képen található Alföld-motívumok tehát 
megidézik a korábbi kontextusukat s az azokban betöltött jelentésüket. E festmény 
kisajátított motívumai esetén nem is csupán egyetlen ilyen megelőző kontextus létezik. Bár 
Kis Róka Csaba a saját bevallása szerint sokat merített a magyar romantikus festészetből 
(NET4), az említett motívumok megidézik például Móricz Zsigmond novelláinak világát 
is (lásd CZINE 1958). 

                                                             
21 Vö. F. T. MARINETTI (1964)A futurizmus megalapítása és kiáltványa című írásával, valamint 
DAVID BURLJUK, ALEKSZANDR KRUCSONIH, VLAGYIMIR MAJAKOVSZKIJ ÉS VIKTOR HLEBENYIKOV 
Pofonnütjük a közízlést című kiáltványával (1964). 
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Kis Róka Csaba: Hazatérőben (NET5) 

Kis Róka Csaba a horrorvilág kliséjét is beemeli a romantikus alföldiség-attribútumok 
közé. Bár a rónaság fölött vámpírfogakkal röpdöső paraszt a hagyomány elmaradott, barbár 
voltára is utalhat, a kép effajta didaktikus allegóriaként való értelmezése elhamarkodottnak 
tűnik, hiszen Kis Róka Csaba egy, az Origónak adott interjúban úgy nyilatkozott, hogy az 
agressziót univerzális emberi vonásnak véli, és nem gondolja, hogy az a magyarságra 
jellemzőbb lenne, mint más népekre (NET5). 

A különböző kontextusok együttes jelenléte ennél explicitebb módon is 
megvalósulhat. A II. Lajos megtalálása a Csele-patakban című versben – miként arra 
BARANYI GERGELY (2015) is fölhívta a figyelmet – egybemosódik a II. Lajos holttestének 
megtalálása című festmény megfestésének és az azon ábrázolt jelenet megtörténtének 
ideje. A két kontextus összemosása révén a két motívum (Orlai Petrich Soma romantikus 
festménye, illetve a mohácsi csatavesztés) fantazmagória általi kisajátítása is megtörténik. 

Motívumok kisajátítása különböző kulturális terepekről 

Bár CSÁSZI 2014-es cikkében az azonosságot a magas kultúrához rendeli, a 
hungarofuturizmus kisajátító aktusának tárgyát nem csupán olyan magyarságtudatot képző 
elemek alkotják, amelyeket az intézményes, hivatalos kultúra képvisel. A Hungarofuturista 
Kiáltvány szövegében a magyarság szíriuszi eredetének kisajátítása is megjelenik (lásd 
HUFK 1.4.1., 1.4.2., 2.1.). Ez aligha nevezhető a kanonizált hagyomány részének. A 
hungarofuturizmus tehát nem pusztán a hivatalos kultúrával perel, de a hivatalos kultúrából 
kirekesztett nemzeti kultúra fantazmagórikus szegmenseivel is. 

Nemes Z. Márió: Mackóköltészet című videója (NET6)22 is kiváló példa arra, miként 
válik egy, a hivatalos nemzeti kultúrából kirekesztett magyarság-attribútum a művészi 
fantazmagória kisajátító aktusának tárgyává. E videón viszont ez az objektum nem a 

                                                             
22 Korábban a YouTube-on fellelhető volt egy másik performansz, amelyben Nemes Z. Márió a 
köztársasági elnököt igyekezett hungaromajommá változtatni. Sajnos a jelen tanulmány írásakor e 
videó már nem volt elérhető. 
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szélsőségesen fantazmagórikus volta miatt került az intézményes kultúra azonosságán 
kívülre, hanem éppen a hétköznapisága miatt. A macisajt – mint a magyar hétköznapok 
része – nyilvánvalóan a magyar identitástudatban is betölt egyfajta szerepet. Mivel a 
magaskultúrában nincs különösebb szimbolikus szerepe, a produkcióban való megjelenése 
úgy is értelmezhető, mint a hivatalos kánon által mellőzött, de szubjektív módon szinte 
állandóan észlelt életvilágbeli létező megmutatkozása. Ez egybevág azzal, amit CSÁSZI 
(2014) a bulvármédia szerepéről ír, vagyis hogy a hivatalos médiában elfojtott, de a 
tapasztalati világban észlelt tartalmak teret nyerhetnek benne. 

Itt a magyar kultúrának egy, a mindennapokban elrejtező eleme kerül a művészi 
produktumban való felhasználás által a magyarkultúra-értelmezés fókuszált pozíciójába. A 
macisajt több csatornán jelenik meg: verbálisan (Nemes Z. Márió beszél a macisajtjairól) 
és vizuálisan (a videón láthatók a sajtos dobozok). Emellett a medve a felolvasott 
szövegnek is központi eleme. A medvéről szóló vers a macisajtos dobozba van beleírva. A 
hétköznapi medvés tárgy a hordozója a fantazmagórikus medvés tartalomnak. 

 

Nemes Z. Márió Mackóköltészet című videójából (NET6) 

A Hungarofuturista Kiáltvány a nemzeti hagyomány kisajátításáról ír, elutasítva annak 
eltörlését. Ennek látszólag ellentmondó módon a versben a medve elpusztításáról van szó. 
Persze a vers végén szereplő „tüzelt” szó többértelmű. A szövegkörnyezet elsősorban 
a ’fegyverrel lövést leadni’ jelentését hívja elő, mégse zárható ki, hogy itt a tüzelés 
valójában az ejakulációra utal. Az utóbbi értelmezés az elpusztítással szemben a kisajátítást 
fejezi ki (NET7). 

Testi átalakulás 

Egyszerű viccelődésnek is tűnhet a Magyar Narancs riporterének az a kérdése, hogy a 
posztmagyarrá-válás jár-e valamilyen testi változással (NET7). E kérdés ugyanakkor 
rátapint a hungarofuturista művek egy fontos sajátosságára. Nemes Z. Márió a zavarkeltést 
nem pusztán a motívumok új kontextusba emelésével valósítja meg, hanem azzal a bizarr 
naturalizmussal is, amellyel meghökkentő biológiai működéseket mutat meg vagy sejtet 
lírájában. Jó példa erre a Tisza József eleget látott című vers, amelyben Hany Istók mintegy 
biológiai stratégiaként azért közösül nőkkel, hogy egy forradalom faji alapjait teremtse 
meg, tudniillik „Dózsát megégethették,/ a mocsári parasztok azonban nem fognak tüzet.” 
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Testi metamorfózist sejtet a II. Lajos megtalálása a Csele-patakban című vers is. A 
„királypolip” kifejezés megnyitja azt a lehetőséget, hogy II. Lajost a puhatestűvel 
azonosítsuk. II. Lajos kvázi-transzformációja az Orlai Petrich Soma festményen látható 
király testtartására is utalhat (lásd a 4. ábrát). A lehanyatló fejjel, ernyedt tagokkal ábrázolt 
uralkodó akár olyan benyomást is kelthet, mintha egy elpusztult polipról mintázták volna 
(lásd BARANYI 2015). A vers így segít előhívni a festmény fantazmagórikus 
interpretációját annak szemlélésekor. A versben a Petrich Soma által is érzett 

„csápirigység”
23

 – feltehetőleg a péniszirigység (vö. DARABOS 2002) analógiájára – a 
poliphoz való sajátos viszonyulást fejezi ki. A fantazmagóriában megjelenik a szó szoros 
értelemben vett fajgyűlölet. 

 

Orlai Petrich Soma: II. Lajos holttestének megtalálása (NET8) 

A szokott emberi adottságoktól eltérő biológiai sajátosságok megjelenítése a 
versekben egybe vág a Hungarofuturista Kiáltványnak azzal a pontjával, amely szerint: 
„Az űrlénnyé-változás idegenné tesz a saját hazádban, de ezzel csak lehetőséget kapsz, 
hogy találj egy újat, időben és térben szétszórva, egyszerre ugyanott és radikálisan máshol” 
(NET1). Továbbá – mint arra korábban is utaltam – a hungarofuturizmusnak az 
afrofuturizmussal szemben a saját fantazmagórikus világán belül kell a másságot 
megteremtenie, mivel nem egy eleve adott társadalmi-etnikai kívülállóságra épít (Lásd 
HUFK 2.). 

„Aki nem velünk van, az is velünk van!” (HUFK 2.5.) 

A magyarság-attribútumok nacionalista ideológiától való visszaperelésének egyik 
lehetséges módja, ha azok exkluzivitásán sikerül csorbát ejteni. Vagyis az idegenség felől 
olyan módon felhasználni, hogy ne csupán a magyarság egyezményes jelölői legyenek, 
hanem elérési utak az univerzális emberi tapasztalásokhoz, létállapotokhoz és 

                                                             
23 II. Lajos megtalálása a Csele-patakban, 61. oldal. 
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fájdalmakhoz. A Hungarofuturista Kiáltvány szövegében a Trianon-trauma 
túlhangsúlyozása (HUFK 1.1.) iróniaként is értelmezhető, felfedezhető ugyanakkor a 
nemzeti-történelmi veszteség analógiája az egyetemes emberi traumával. Az Eredetóceán 
a magzatvíz jelképe, és utalhat magának az életnek a vízi eredetére is. Trianon, illetve a 
tenger elvesztése ebben az értelemben olyan, a magyarság számára adott szimbólum, 
amelyen keresztül a létezés egyetemes tragédiáját – az ősállapotból való kiszakadást – éli 
meg. A szaporodás általi tengerré-válásban pedig az ezen állapotba való visszatérés rejtett 
vágya fejeződik ki. Igaz, e ponton egy különös ellentmondást fedezhetünk föl. Az önmagát 
a nacionalista ideológiával szemben meghatározó hungarofuturizmus a sokasodás vágyát 
a születés előtti állapot helyreállításának vágyaként interpretálva azt sugallja, hogy a 
nacionalista terjeszkedés roppant bensőséges dolog és mélyen emberi. Ezzel nem pusztán 
a magyarság revizionizmusát akceptálja, de minden a nemzet fizikai értelemben vett 
növelésére tett szándékot. Ugyanakkor a művészet fő mechanizmusa talán éppen az 
empátia, és nem pedig a stigmatizálás, ahogy Kosztolányi fogalmazott: „mindig kell 

valaki, aki megértse,/ az utcalányt s a tébolyultakat.”
24

 
Kis Róka Csaba festményein a különféle magyarság-attribútumok között az emberi 

erőszak univerzális jelképei jelennek meg. A vér mellett a képein az igen nagy volumenben 
ábrázolt hímtagok is a durvaság kifejezői. Kis Róka Csaba szerint az utcai graffitiken a 
péniszek vizuális káromkodások. Őt e trágárság festészeti lehetőségei érdeklik (NET5). A 
férfi nemi szerv megjelenítése és az agresszivitás közti kapcsolat rendkívül mélyen 
gyökerezik. CSÁNYI VILMOS (1999) humánetológiáról szóló könyvében arról ír, hogy a 
fallikus fenyegetés (amikor egy állat a merev péniszével fenyeget meg egy másik hím 
egyedet) az emberi viselkedésben is tetten érhető, egymástól igen távoli kultúrákban is, 
példaként hozza föl erre többek között a káromkodásokat. Tehát a sokféle magyarság-
attribútum közt valamilyen speciálisan magyar jellegzetesség helyett általában véve az 
ember áll a középpontban, aki „nem rózsaillatú kisbaba, hanem alapvetően agresszív lény” 
(NET5). 

Következtetések 

A dolgozatomban a hungarofuturizmus legalapvetőbb jegyének azt tekintettem, hogy 
bizonyos magyarság-attribútumokat sajátít ki fantazmagóriák számára. A „fantazmagória”, 
illetve „fantazmagórikus” kifejezést mind a Hungarofuturista Kiáltvány, mind CSÁSZI 

LAJOS 2014-es elméleti kiindulásként szolgáló tanulmánya használja. Egyik szöveg sem 
definiálja azonban a fantazmagórikusságot. Lehet, hogy ez nem is szükséges; és 
elfogadható, hogy azt, hogy mi és mitől fantazmagórikus intuitíve belátható dolognak 
tekintjük. Ugyanakkor részben e fogalom definiálatlansága is előidézője annak a 
helyzetnek, hogy minden fent elemzett vers egyetlen költőtől, Nemes Z. Máriótól 
származott, aki mint a Kiáltvány egyik szerzője és a mozgalom kapcsán interjúkat adó 
alkotó mindenképpen prominens alakja a hungarofuturizmusnak. Csakhogy a magyarság-
attribútumok fantazmagórikus kisajátítása alapján tömérdek a Kiáltványt nem csupán 
néhány évvel, de évtizedekkel megelőző művet is hungarofuturistának tekinthetnénk. Ady 
Endre költészetében is sajátos kontextusban jelennek meg kurucok, gémeskutak s a 

                                                             
24 A Számadás című versének 3. szonettjéből. 
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magyarság legkülönfélébb szimbólumai, mégse nevezhetnénk őt hungarofuturistának. 
Juhász Ferenc Tékozló országával kapcsolatban már elbizonytalanodhatnánk. A 
meghökkentő naturalizmus mindenképpen rokonítja azzal a költészettel, amelyet Nemes 
Z. Márió esetében minden további nélkül hungarofuturistaként kezeltem. Az efféle 
hasonlóság a két költő lírájában persze nem okozhat meglepetést, hiszen Nemes Z. Márió 
bevallottan sokat merített Juhász Ferenc költői világából (NET9). 

A Kiáltvány végén található Pantheon talán éppen azt az időbeli rendezettséget 
érvényteleníti, amely a korábbi alkotók hungarofuturizmushoz sorolását ellehetetlenítené; 
és a mozgalom az ott felsorolt alkotókat is befogadja vagy, ha úgy tetszik, elrabolja. Ancsel 
Éva egy bekezdésében még nehezményezte azt a helyzetet, hogy a régen élt költők teljesen 
igazságtalanul – pusztán időbeliségük okán – el vannak zárva az újabb nagyszerű irodalmi 
művek élvezetétől (ANCSEL 1999). A hungarofuturizmus az „imaginárius vonzásterében” 
e tragédiával nem néz szembe. Legalábbis a saját világán belül lehetővé teszi, hogy ne csak 
a múlt értelmezze a jelent, s a múlt és a jelen valószínűsítsen bizonyos jövőváltozatokat, 
de értelmezhessük a jövő vagy a jelen felől is a múlt lenyűgözően sok változatát. Ez az 
egyik legfőbb tényező, amelyet az afrofuturizmustól átvéve a hungarofuturizmus az 
alkotók és a művészet befogadói kezébe ad. Nem véletlenül kezdődik MARK DERY 1994-
es afrofuturizmussal foglalkozó írása azzal a George Orwell idézettel, amely szerint: 

„control the future: who controls the present controls the past.”
25
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Egy gyimesi boszorkányhiedelem, és ami mögötte 
van 

Bevezetés 

Már egy ideje foglalkoztatott a boszorkányság kérdésköre, amikor egy 
gyimesközéploki kirándulás során hozzájutottam ANTALNÉ TANKÓ MÁRIA (2004) gyimesi 
hiedelemgyűjteményéhez, amelyben szép számmal találhatók boszorkányhiedelmek is. 
Rögtön megfogott a történetek sokszínűsége. A legizgalmasabb az egyes cselekmények 
természetfeletti volta közti különbség volt. Voltak egészen elképesztők, de teljesen 
hétköznapiak is. Nem hiszem, hogy egy asszony képes tilolón repülni, vagy lóvá változtatni 
egy férfit azáltal, hogy kantárt vet a nyakába. Azt sem hiszem, hogy a szekér szarván 
keresztül meg tudná fejni valaki másnak a tehenét. Az viszont életszerűnek tűnik, hogy az 
erdő szélén járva valaki muzsikaszóra lesz figyelmes, majd szépen felöltözött, táncoló 
nőket vesz észre. Természetesen ezek az asszonyok nem ettől lettek boszorkányok vagy – 
ahogy a Gyimesben még nevezik őket – szépasszonyok. Az egymás közti tánc és muzsika 
a természetben csak egy volt a sok-sok attribútum közül, amely miatt az ördöngős jelző 
rájuk került. 

Ebben a tanulmányban az egyik legemberibbnek is nevezhető boszorkánytörténetről 
írok. Emberi, mert nem kell varázserő, az átváltozás vagy a repülés képessége ahhoz, hogy 
reprodukáljuk a cselekményt. A történet viszont épp ebben a hiedelemben a legkuszább, 
egyes részletei a kategória hiedelmeihez képest szinte semmitmondók. Először éppen ezért 
nem is ragadott meg. Aztán, szinte véletlenül, találtam hozzá egy fogódzót, amely segített 
megalkotni egy lehetséges megfejtést. A tanulmányom célja, hogy vázoljam ezt az 
értelmezést, és rávilágítsak arra, miért bélyegezhette boszorkánynak a falu népe a 
történetben szereplő anyát és lányát. 

Mi a hiedelem? 

A Magyar Néprajzi Lexikon meghatározása szerint: „A hiedelem olyan vallási képzet, 
amely nem tartozik a hivatalosan elismert egyházak vagy vallási rendszerek által elfogadott 
hittételek közé. E névvel illetik továbbá az európai (s a magyar) parasztság rendszert nem 
alkotó vallásos képzeteit, kozmogóniáját, előírásait, tilalmait. E paraszti hiedelmek 
többféle összetevőből jöttek létre, egy részük régebbi pogány világképek maradványa, 
mások egyházi hittételekből torzultak hiedelemmé. Új hiedelmek is létrejönnek feltűnő, 
felindulást keltő jelenségek magyarázataként, pl. természeti katasztrófák vagy háborúk 
alkalmából, vagy olyan esetekben, amikor érthetetlen vagy kikerülhetetlennek tűnő 
társadalmi jelenségekkel találkoztak” (ORTUTAY 1979). 
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A gyimesi emberek hiedelmeit többek között ANTALNÉ TANKÓ MÁRIA gyűjtötte. 
Ezekből kiolvasható, hogy a gyimesiek mit tudnak, mit mesélnek az őket körülvevő 
dolgokról, és szükség esetén milyen eszközeik vannak ezek megváltoztatására. Ebben a 
világban egyidejűleg hat a mágia, a keresztény vallás és a tapasztalatok során szerzett tudás 
(ANTALNÉ 2004: 5). 

A boszorkányokról 

A Magyar Néprajzi Lexikon két pontban tárgyalja a boszorkány szó fogalmát. Elsőként 
mint a népmesék szereplőjét értelmezi, és alakját különböző mesékben található 
jellemzések és cselekmények felhasználásával rekonstruálja. A második pontban a hozzá 
kapcsolódó hiedelemkört tárgyalja, amely a „népi hitvilág egyik leggazdagabb, 
legváltozatosabb, még a közelmúltban is eleven területe” (ORTUTAY 1979). 

A mesék oldaláról közelítve a boszorkány karakterét egy mára elhomályosult, 
sokoldalú szimbólumrendszer veszi körbe, ahol a történetek és a hozzájuk tartozó 
szimbólumok más népekkel való kapcsolatokra is utalhatnak. Már a megnevezésben is 
látható változatosság: boszorkány, vasorrú bába, banya. A karakter néha ambivalens, és a 
hős kérdésre adott válaszától, cselekedetétől függ, hogy segíti-e őt, vagy az életére tör. 
Általában természetfeletti képességekkel rendelkezik. 

A Magyar Néprajzi Lexikon második pontja szerint a boszorkány „élő személy, akinek 
részint a paraszti gyakorlatban előforduló gyógyító és rontó tevékenység bizonyos 
vonásait, részint bizonyos természetfeletti képességeket tulajdonítanak. A gyógyításnak és 
rontásnak a múltban valószínűleg szinte hivatásos specialistái voltak egyes kiemelkedő 
képességű személyek, az első magyar történeti adatok (pl. Szent István törvényeiből: »de 
maleficis, veneficis« stb.) rájuk vonatkoznak. Ehhez tapad még egy vagy több olyan 
természeti lény emléke, amelyek emlékét régebbi korokból őrzött meg a nép. Ezek fő 
ténykedése az éjszakai rontás (elsősorban nyomás) volt. A török eredetű boszorkány szó 
jelentése is ’nyomó’”(ORTUTAY 1979). 

A gyimesi nép 

A Gyimesi-szoros egy hosszú völgy a Tatros folyó mentén, a történelmi Székelyföld 
keleti részén, a mai Románia területén. Az itt élő, magyar nyelvű embereket csángóknak 
hívják, a hagyomány szerint azért, mert szülőföldjükről, nagyrészt Székelyföldről, kisebb 
részt Moldva magyar-, vagy románlakta területeiről elcsángáltak (elvándoroltak). Az 
általános vélekedés szerint a jobb élet reményében költöztek ide: az adó, a szegénység, a 
katonafogdosás, némelykor a büntetések miatt. A néprajzkutatók úgy vélik, hogy a 
földrajzi elszigeteltség következtében is a székely kultúra másfél-két évszázaddal régebbi 
változatát őrzik, mint a Székelyföldön maradt testvéreik (ANTALNÉ 2004: 6). 
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A Tatros folyó (rózsaszínnel kiemelve) Románia területén (NET1) 

 

A Tatros folyó gyimesi szakasza (rózsaszínnel kiemelve) Székelyföld területén (NET2) 
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A gyimesi hiedelmek tehát a székelységtől származnak. A székelyek a krónikákban 
szereplő 12. századi csatákban a besenyőkkel együtt a magyar sereg elővédjei voltak. Ez 
arra utal, hogy a székelyek alapnépessége később csatlakozhatott a magyarsághoz annak 
védelmét kérve, és a török népek korabeli szokása szerint segédcsapatokat alkottak. Az 
Árpád-korban még az ország több pontján éltek a gyepűvonalak közelében, később a 
megszaporodó besenyő támadások felfogására egy tömbben Erdélybe telepítették őket. 
Ekkor már mind magyarul beszéltek, mégis, eredetileg lehettek közöttük nem magyarul 
beszélő, törökös népelemek. (Ortutay 1979). 

Néprajzi szempontból a Gyimes igazi rezervátum: a gyűjtőknek a hangszeres zene, a 
tánc, a néphit, a fohászkodó énekek archaikus formáit sikerült dokumentálni. „A modern 
világ oly lassan csordogált be a gyimesi szorosba, hogy a modernizáció, az iparosítás, a 
technikai civilizáció terjedése, az iskola, itt csak az 1960-as évektől érezteti hatását” 

(ANTALNÉ 2004: 9). 

A Ráduly Miklósnétől gyűjtött hiedelem 

Az alábbiakban közreadom Ráduly Miklósné, 1917-ben született gyimesbükki lakos 
történetét változatlan formában, eredeti nyelvezetében. A hiedelmet Salamon Anikó 
jegyezte fel 1969-ben. 

„Nagyanyám mesélte, boldogítsa az Isten, hogy az ő nagyanyjának vót egy szógája, 
egy bükki legén. S az árvalegén vót, s meg akart kérni egy hideségi leánt, de annak az anyja 
guruzsmás, kantéros asszony vót. Mindenféle rossz dolgot megcsinált, amit akart. S akkor 
a legén eljárt vót vele a paphoz jelentkezni. A leán s az anyja erőst meg vótak szólva a 
faluban. A legénnek mondták, hogy arra vigyájzon, még se vegye el azt a leánt, met sok 
rosszat mondanak róla. Mondták azt es, hogy erőst meg vannak szólva a néptől. Régebb s 
még most es erőst jól kell viselkedjen az ember, hogy ne szólják meg. Azt má nem mesélte 
nagyanyám, hogy vót-e valamilyen boszorkányos nevik. A szegénlegén sokat 
gondolkozott réta, hogyha minden igaz, amit beszél a falu, akkor ő mit tudjon csinálni. 
Akkor megtanyitotta a legént a gazdája, hogy mit es csináljon. Tegye részeggé magát este, 
mikor menyen vizitába, s akkor úgy részegen figyeljen meg mindent, s akkor ő maga fog 
meggyőződni, hogy igaz-e, amit a népek beszélnek. Úgy es tette, ahogy őt megtanyította a 
gazdája. Elment a legén szombaton este a leánhoz, s az ajtón béesett, tette magát, hogy 
részeg. A leán, s az anyja azt mondták, hogy na ez a dög jól meg van részegedve. A leán s 
az anyja megfogták a két karjától és feltették egy ágyba, s bétakarták. A leánnak az apja le 
vót dőlve egy másik ágyba, s ott aludt. A legén elig várta, hogy lássa, mit fog ő látni. Hát 
egy darabig sugdosódtak, s hát eccer, hát le vannak vetkezve csóréra, s mondják, hogy el 
kellene menjenek ződszilvát enni. A legén ezt hallotta, s az feltűnt neki, hogy hogy tudnak 
ilyenkor, télbe ződszilvát enni. Mondtam, hogy levetkeztek, s valamit az asszon a leánnak 
a fejire felkötött, s azt végig lemosta réta, s akkor nem tudom mikor s mikor nem, essze-
vissza kevergettek valamit, s abból készítettek a legénnek édes pálinkát, hogy aludjék el 
jól. Avval a kotyvalékkal a leánt es végigmosta az anyja, s osztán, hogy mik vótak beletéve, 
nem tudom. Magához jött vót, felébredett a legén, megitatták avval a kötyvelékkel, s erre 
fel a legén tette magát, hogy aluszik. De rendesen ő ébren vót, jól a fejira húzta a takarót, 
de még es csak annyira, hogy a félszemivel mindent lásson. Na, ők ezután essze-vissza 
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szedelőzködtek s csórén kihaladtak az ajtón, s elmentek valahova. Jó üdő múlva 
visszajöttek, erőst meg vótak fázva, dideregtek, melegedtek a füttő mellett s felöltöztek. A 
leán vitte a pálinkásüveget s kénálta a legént pálinkával: kelj fel, s igyál, met erőst jó 
pálinkát készítettem neked. A legén nem ivott a pálinkából, hanem kivette az üveget a leán 
keziből, s úgy vágta a leán fejihez az üveget pálinkástól, ahogy neki jól esett. S azután 
felköltötte a leánnak az apját, s akkor elmondta neki, hogy ő mit látott. Hát maga tud-e róla, 
hogy a maga felesége s a leánya mifélék, mivel foglalkoznak? Az apa azt mondta, hogy ő 
semmiről, semmit se tudott mostanig. Erre azt mondta a legén, hogy akkor maga jól meg 
van vakítva. A legén akkor tudta meg, hogy a leánnak egy leántestvére oda a szomszédba 
vót férhezmenve, s az es az urát megölette vót. S akkor azt mondta, hogy ő tovább nem jár 
ahhoz a boszorkán leánhoz, el es ment haza, másnap elment a paphoz, s elmesélte neki es 
mit látott, s a pap semmisnek nyilvánította a jelentkezésiket” (idézi ANTALNÉ 2004: 105). 

Egy lehetséges értelmezés 

Az a feltevésem, hogy a fenti történet egy leánybúcsúhoz tartozó rituális tevékenység 
részleteit őrizte meg. Véleményemet FALVAY KÁROLY (2006) Nagyboldogasszony című 
könyvében leírt gondolatmenetére alapozom, amelyben célja a Kis kacsa fürdik című 
közismert népdal szimbólumainak „lefordítása”, szövegének értelmezése volt. FALVAY 
arra jutott, hogy a népdal a leánybúcsú estéjén esedékes rituális fürdést örökíti meg 
(FALVAY 2006: 228–232). Elméletét két felismerésre alapozza, mégpedig a népdal két fő 
szimbólumának felismerésére. Az egyik a leány, akiben egy menyasszonyt vél felfedezni. 
A másik pedig a leány Lengyelországba való készülődése, amely a férj családjához való 
költözést jelenti, ahol új „anyát”, anyóst kap. 

A népdal két versszakának ismert formáját: „Kis kacsa fürdik fekete tóban / Anyjához 
készül Lengyelországba / Síkos a talpa, aranyos a sarka, / Fordulj ki, fordulj ki aranyos 
Mariska.” A szöveg kezdetére több változat is létezik, íme egy példa: „Úszik a kacsa fekete 
tóba’, készül a fiú Lengyelországba”; és egy másik: „Fürdik a rózsa fekete tóba, készül az 
angyal Lengyelországba”(idézi FALVAY 2006: 228). DOBSZAY LÁSZLÓ egy olyan 
változatot is közread, amelyben a „fürdik” szó mellett a „mosdjál” szó is megjelenik: „Kis 
kacsa fürdik fekete tóba / anyjához készül Lengyelországba / Mosdjál, mosdjál, szép kis 
menyecske / Ölelj, csókolj, akit szeretsz, kapd be!” (idézi DOBSZAY 2007). 

FALVAY így rekonstruálja az egykori népszokást: „A nászeseményt mindenütt a 
világon »leánybúcsú« előzi meg, mint azt a saját hagyományainkból is széleskörűen 
ismerjük. Ehhez tartozhatott szertartásos fürdés, melyen a leány barátnőivel és 
asszonytársaival vett részt; csak egyházi tilalmazásként tűnhetett el, tehát már igen korán 
(legkésőbb az 1400-as években). A Fekete tó tartozhat az éjszakai időszakhoz, a már ismert 
női szimbólumhoz is. Lásd: Kalocsa környékiek és más dunántúliak fekete színű 
menyasszonyi ruháját, vagy másutt a leány hat ágba font haját. A leányt a fürdő után az 
asszony barátnők finom kesztyűkkel lemasszírozzák, afrodiziákkal (…) illatos füvekből 
készített főzettel bedörzsölik, s közben pajkos dalokkal és anekdotákkal szórakoztatják. A 
haját, kezeit, erre az alkalomra termékenységvarázslatként vörösre festik” (FALVAY 2006: 
228–229). 
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Az esküvő előtti leánybúcsún történő rituális testfestés egyes népeknél ma is 
megfigyelhető. Törökországban szokásban van a henna-éj, amely a leány testének 
hennával való szakrális kidíszítéséről kapta a nevét. Egy tiszteletreméltó asszony, aki a 
vőlegény családjából érkezik, ősi mintákat pingál a menyasszony kezére, lábára, mellére, 
eközben a lány barátnői menyasszonysirató dalokat énekelnek. A hennafestést rituális 
mosakodás előzi meg, amelyet rendszerint a hamámban (mohamedán fürdő) tartanak. 
(NET3). 

A menyegző előtti rituális fürdés Iránban is szokás volt, ahol ezt a Zarathustra-vallás 
hagyományaira vezetik vissza. A menyasszony és annak rokonai összegyűltek, elmentek a 
fürdőbe, ahol a nagy esemény előtti teljes napot a tisztulásnak szentelték. A leány alaposan 
megtisztálkodott, majd megmasszírozták, és lesúrolták róla az elhalt bőrrétegeket. A haját 
is megmosták, végül az egész testét olajjal és parfümmel dörzsölték be. A vőlegény is részt 
vett rituális fürdésen, de ez sokkal kisebb jelentőségű volt, mint a menyasszonyé. Az akkori 
szokások szerint ugyanis a férfi fogadja el, s azután veszi magához a menyasszonyt, és nem 
fordítva (NET4). 

A víz alá merüléssel jelképezett megtisztulás és áldás a zsidó vallásban is fontos 
szerepet töltött be, és tölt be ma is. A Bibliából tudjuk, hogy Jézus folyóvízbe merült 
megkeresztelkedése előtt, valamint a zsinagógában történő szombati imádkozásokat is 
rituális tisztálkodás előzte meg. Sopronban feltártak egy középkori mikvét, azaz zsidó 
fürdőt, Budapesten pedig jelenleg is működő fürdőegységek is találhatók egy-egy 
zsinagógában. Az ortodox zsidó hagyomány szerint a menyasszonynak az esküvője előtti 
négy napban meg kellett fürdenie a mikvében (NET5). 

Milyen bizonyítékok vannak arra, hogy a fürdés, a rituális vízbe merülés a magyar nép 
ősi szokásaiban is jelen lehetett? Nézzük a következő négy példát a gyermekdal és 
gyermekjáték szövegeinkből Első példa: „Fehér liliomszál, ugorj a Dunába, / Támaszd meg 
oldalad két aranypálcába! / Mosakodjál, fésülködjél, és megtörülközzél!” Második példa: 
„Fehér liliomszál, ékes liliomszál, / Sej, ugorj át a Rábán, sej ugorj át a Rábán! / 
Mosakodjál meg szépen, mosakodjál meg szépen, / Sej, az arany lavórba, sej, az arany 
lavórba!” Harmadik példa: „Ugorj ki Dunából, ugorj be Dunába! / Hej, rózsa, rózsa, piros 
rózsa, nyílj ki vasárnap, hajnalba.” Negyedik példa: „Fehér liliomszál, sej, ugorj egyet a 
Tiszába, sej, ugorj egyet a Dunába!” (idézi DOBSZAY 2007). 

Az előítéletről 

Tanulmányom befejezéseként, a boszorkányság hiedelemkörének jobb megértéséhez 
szeretnék fogódzókat adni. Ehhez Ráduly Miklósné történetének tanulságát veszem 
kiindulásként, majd más korok és más kultúrák boszorkányhiedelmeiből veszek példákat. 
Ebből kirajzolódhat egy irány, amelyet követve közelíthetünk a jelenség jobb 
megértéséhez. 

A történetből kiderül, hogy anyát és lányát a faluközösség már korábban 
megbélyegezte, megkülönböztetett jelzőkkel látta el. A legény azonban a figyelmeztetések 
ellenére eljegyezte a leányt. Feltehetőleg nem tudta elképzelni, hogy a pletykák igazak 
lehetnek, és nem volt mélyebb ismerete a „boszorkányságról” sem. Mégis kíváncsi volt, 
ezért megkérdezte a gazdáját, hogyan járhatna utána a dolognak. A lány házánál 
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tapasztaltak meglepték, talán meg is ijedt. Mivel nem tudta értelmezni azokat, a papnak is 
elmesélte a látottakat, tőle is tanácsot kért. A pap semmisnek nyilvánította az eljegyzést. 
Ez nagyon fontos mozzanat, amelyet a hiedelem megőrzött. A többi boszorkánytörténetre 
is jellemző, hogy a keresztény vallás, Jézus neve vagy az Istenhit a boszorkányok ellensége, 
így például az Isten nevének kimondása vagy a kereszt porba rajzolása elijeszti a 
szépasszonyt, megtöri a varázst. Ebben a történetben annak a lenyomatát találjuk meg, 
hogy egy élő egyházi személy elítéli a cselekményt. A falu plébánosa a közösség 
legtiszteletreméltóbb személye volt, akinek a szava meghatározó volt a faluban. Ha tehát ő 
boszorkánynak nyilvánította ezeket a nőket, akkor a lakosság, akinek a világképébe nem 
illett bele a fiú által elmesélt cselekmény, elfogadta, és magáévá tette az ítéletet. Ezt 
bizonyítja a hiedelem fennmaradása is. 

A boszorkánysághoz kapcsolódó hiedelmek és a megbélyegzés mára sem tűnt el 
teljesen. Még a felvilágosult, modernizált nyugaton is találkozhatunk egy-egy új példával. 
Nagy-Britanniában boszorkánysággal utoljára 1944-ben vádoltak meg egy asszonyt. A 
skót származású Helen Duncan egy rendkívül híres médium volt, az ország számos pontján 
tartott szeánszokat, még Winston Churchillel és VI. Györggyel is találkozott. A szóbeszéd 
szerint kapcsolatot tudott teremteni a szellemvilággal, és így jutott információkhoz. Akkor 
vált gyanússá, amikor közölte az eltűnt fiúkat kereső szülőkkel, hogy a fiú egy hajón 
tartózkodott, amely elsüllyedt. Az angolok szinte már mániákusan rettegtek, hogy a 
partraszállás titkos terve kiderül, és ebben a hangulatban összeesküvéssel, kémkedéssel, 
csalással és boszorkánysággal gyanúsították meg Duncant. Elítélése után kilenc hónapra 
börtönbe zárták, itt látogatta meg Churchill is, aki ostobaságnak nevezte a vádakat, de nem 
tudta megmenteni a zárkától (NET6). 

Van példa ugyanakkor az intézményi szintű bocsánatkérésre is, főként a 
modernizálódott társadalmakban. A skóciai Prestonpans városának ősi feudális tanácsa 
2004-ben felülvizsgálta a 400 évvel ezelőtti vallásháborúban hozott ítéleteit. Összesen 81 
boszorkányság vádjával elítélt személy hozzátartozóitól kértek bocsánatot mindenszentek 
ünnepén (NET7). 

A fejlődő országokban, azoknak is a vidéki területein, ahol falusi közösségek élnek, 
továbbra is jellemző a boszorkányvád. Legtöbbször idős asszonyokat gyanúsítanak meg 
azzal, hogy rontást küldtek a falura. 2015-ben Indiában egy falu lakói lefejeztek egy 63 
éves asszonyt. Purni Orang-ot boszorkánysággal vádolták, őt hibáztatták a települést sújtó 
betegségért. A rendőrség 16 embert vett őrizetbe, akiknek közük volt az asszony 
meggyilkolásához (NET8). 

A boszorkánysággal megvádolt személyek 90 százaléka nő, ami elgondolkoztató. 
Hüpátiát a 4. századi Alexandriában a boszorkánysághoz nagyon hasonló vádakkal illette 
Kürill püspök, akiről az a hír is járja, hogy az ő utasítására gyilkolta meg egy csoport a 
filozófusnőt. Hüpátián, aki jó kapcsolatot ápolt Kürill ellenfelével, a római városvezetővel, 
könnyű volt fogást találni. A hellenizmus híveként keresztény szemmel nézve pogánynak 
számított, és nem is akart áttérni az új hitre. A kereszténység ekkor azonban még csak 
pólusként jelent meg az egyiptomi város és a birodalom politikai és vallási életében, nem 
uralta úgy a közgondolkodást, mint 600 évvel később (NET9). 

Az eset fontos lenyomata, hogy Hüpátiát két tulajdonsága tette a püspök számára 
veszélyessé: hite és befolyása. Az ezekkel rendelkező nőktől pedig korábban is féltek már 
a hatalmukat építő, jellemzőn férfi politikusok. Egy jól dokumentált példa erre Paculla 
Annia Bacchus-papnő és hívei esete a római szenátorral Kr. e. 186-ban. Az addig megtűrt 
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Bacchus-rítusokat Paculla Annia papnő megreformálta: gyakoribbá tette, férfiakat és a 
legkülönbözőbb társadalmi osztályokból jelentkezőket is felvett a beavatottak közé. A 
kultusz rohamosan terjedt Rómában, végül több ezerre nőtt a hívők száma. A szenátus 
megrendült és megijedt, amikor egy beavatott az összejöveteleket jellemző, orgiákról 
tájékoztatta. A honatyák talán mégis inkább a hívők nagy számától rémültek meg 
leginkább. Bacchus kultusza távol esett Róma hivatalos birodalmi kultuszaitól, s így 
kevésbé lehetett kontrollálni. A bacchanáliákat ezért súlyos büntetés terhe mellett 
betiltották, Paculla Anniát és 6 ezer hívőt kivégeztek (NET10).  

A nők diszkriminálásának kezdetét Európában Marija Gimbutas litván régésznő a 
patriarchátus európai megjelenéséhez köti. A férfiak politikai, társadalmi és szakrális 
dominanciájának rendszerét szerinte az eurázsiai sztyeppékről a térségbe áramló, 
halomsíros kultúrát képviselő törzsek honosították meg, akik az itt élő, korai földművelő 
népeket leigázták (NET11). 

Következtetések 

Sok-sok történettel találkozunk életünk során, amelyben boszorkányok szerepelnek, a 
kisgyermekeknek írt meséktől a felnőtteknek szóló horrorfilmekig. Ezért a boszorkányok 
az emberi képzelet szerves részei annak ellenére, hogy nagyon ritka, hogy valaki azt állítja, 
látott vagy ismer boszorkányt. Úgy vélem, manapság Magyarországon az a jellemző 
vélekedés, hogy boszorkányok csak a mesében léteznek. Ezzel szemben még 100 évvel 
ezelőtt is – jellemzően falusi településeken – az általánosan elfogadott hiedelemrendszer 
részei voltak. A boszorkány alakját a különböző korokban rárakódott hiedelemrétegek 
alkotják, amelyben meghatározó szerepet játszik az ismeretlentől való félelem. A régi 
ember számára a hiedelmek és a mitológia szolgált a környezet megismerésére, 
megértésére, s az ezáltal elnyerhető belső egyensúly megszerzésére. 

A hiedelmekbe beépültek az egyházi dogmák és a propaganda is. Az európai 
boszorkányperekben jogi úton ítéltek el és végeztek ki több tízezer embert, főként nőket. 
A nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés és előítélet viszont a kereszténység 
megjelenése előtt is jelen volt. A hatalom tartott azoktól a nőktől, akik nem tagozódtak be 
az intézményesített vallási rendszerbe, ráadásul befolyásosak voltak. A jelenség Európában 
többezer évre vezethető vissza. Az egyenjogúság szempontjából a felvilágosodás, az 
egyház és az állam szétválasztása indított el jelentős folyamatokat. Napjainkban is 
tapasztalható a diszkrimináció, és az ezzel szemben fellépő, egyenjogúságért küzdő 
csoportok megjelenése. Ennek következtében a társadalom nemi szerepei folyamatosan 
változnak. Talán egy igazságosabb társadalom van kialakulóban, de sose tévesszük szem 
elől, hogy ehhez mindig tenni vágyó emberek munkájára van szükség. 
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FILEP GÁBOR 

Az illúzió valósága a valóság illúziója 

Hogyan látjuk a világot? Optimális esetben két szemmel. Persze ez közel sem ilyen 
egyszerű. Az ember világképének, látásmódjának megváltozását a művészet és a 
különböző ábrázolási technikák különös kavalkádjaként is vizsgálhatjuk. Ennek a legősibb 
formája a festészet, ahol a statikus, síkbeli ábrázolásba fokozatosan beépült a különböző 
térbeli hatások, mozgások megjelenítése. Nem meglepő módon a különböző megjelenítési 
technikákban az emberi térlátás komponenseivel találkozhatunk. 

„Az agyat be lehet csapni azzal, amit a szem lát.” Bármennyire is elcsépelt, de ez a 
megállapítás egyre inkább fedi a valóságot. Gondoljunk csak a 3D-szemüvegekre, a 
mozikra vagy a virtuális- és kiterjesztett valóság által nyújtott élményekre! 

A képzőművészet fejlődésének áttekintése 

Amikor valamit megpróbálunk vizualizálni, akkor az első elképzelésünk általában 
kétdimenziós képhez vezet. Ez a képzőművészetekben sem történt máshogy. Az egyiptomi 
síkművészet a festészet és domborműszobrászat összefoglaló neve, mivel az időt, a teret és 
a mozgást is síkban ábrázolták (KÁKOSY 1979: 286-297). 

 

Részlet a Kapuk Könyvéből, I. Széhti sírjából (NET1) 
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A görög festészet az emberábrázolást helyezte fókuszpontba, hiszen istenei 
antropomorfak. A későbbiekben megjelentek a mozgások, a színárnyalatok, a fény- és 
árnyékhatások. Az emberalakokat különböző színekkel különböztették meg, a mozgásukra 
az árnyalatokkal és a ruhák gyűrődéseivel utaltak. A különböző színárnyalatok alkalmazása 
lágyabbá tette az átmeneteket és elmosta az éleket, összességében élethűbbé tette az 
ábrázolást. Az árnyékok érzékeltetése sötétebb vagy világosabb árnyalatokkal történt, 
amelyekkel mélységet, illetve némi térhatást kölcsönöztek a képeknek (NET2). 

 

Philoxenos: Nagy Sándor és Darius harca (NET3) 

A római festészet a jól bevált görög mintát veszi alapul. A térbeliség érzékeltetése 
szintén árnyékokkal és fényekkel történt. Az egyre halványodó színezés a mélységek 
megfeleltetésére szolgál. Megfigyelhető, hogy a párhuzamosok ekkor még nem 
közelítettek egymáshoz, így az ábrázolást a mélységek ellenére síkszerűnek érezzük 
(NET4). 
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Csendélet Pompejiből (NET5) 

A gótika idején fokozatosan eltűntek az alakokat élesen elhatároló vastag kontúrok, 
ezáltal oldódott a képek merevsége. Megjelent a természethű ábrázolásmód iránti igény. 
Ennek eszközeként jellemzően a finom és lágy vonalvezetések, az érzelmek és a környezet 
ábrázolása szolgált. Mindennek természetesen mélyebb filozófiai-esztétikai okai voltak. A 
teológiai világkép rendje bomlani kezdett, és a centrális perspektíva (a rögzített emberi 
nézőpont) felfedezésével megszületett az ember által épített világ rögzítésének a lehetősége 
(DVOŘÁ 1980). A hagyományokból kiszakadva a reneszánsz festészet tudott valami 
egészen újat mutatni a világnak. Megjelentek festéstechnikai újítások, a szín és 
térperspektíva felfedezése (NET6). 

 

Hubert és Jan Van Eyck: Gent-i szárnyas oltár (NET7) 
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A tanulási folyamatok során a művészek feltárták a képek megértésének technikáit, 
azaz az olyan jelenségek megjelenítésének technikáját, mint a mélység, a felületek 
görbülete, a mozgások ábrázolása, illetve a fények és árnyalatok játéka. Ezeket az elemeket 
érdemes összevetnünk az ember képalkotásának elemeivel. 

Emberi látás 

Az emberi szem képalkotásáról általában és leginkább az alábbi szemről készült 
keresztmetszeti kép jut mindenkinek az eszébe. 

 

A szem mint optikai eszköz (NET8) 

Röviden összefoglalva a szemet optikai rendszernek tekintjük. A szemünkbe beérkező 
fénysugarakat egy nyílás, a pupilla „kiszelektálja”, majd a kettős lencserendszer (a 
szaruhártya és a szemlencse) a retinára fókuszálj a fénysugarakat. 

Egyszerű, nem? Valóban csak ennyi lenne? 
Természetesen ennél lényegesen többről van szó. A két szemünkből az információk 

az agyunkba jutnak, amely aztán összeállítja az általunk látott képet. De mégis, hogy lesz 
ebből térlátás? Hogyan mérjük fel a távolságokat? 

Nézzünk pár példát, hogy közelebb jussunk a felismeréshez! 
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Brunelleschi kukucskáló módszere 

  

Az elveszett táblakép (NET9) 

Az illuzionisztikus festmény a firenzei San Giovanni keresztelőkápolnát ábrázolja, 
amely élethűségének igazoláskép Brunelleschi a kapu egy adott pontján lyukat fúrt a 
festménybe. A néző az úgynevezett enyészponton át nézve az egyik kezében a képet a 
másikban tükröt tartva vethette össze a látott képet a valósággal. Ezt tekintjük az első 
bizonyítéknak arra, hogy kétdimenziós rajzelemekkel pontosan ábrázolható a 
háromdimenziós kép (NET10). 

Alberti módszere 

Alberti a perspektívák gyakorlati használatát fedezte fel, ezáltal lefektette a geometriai 
alapokat a tér síkban történő ábrázolásához. 

 

Az enyészpont meghatározása (NET11) 
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A módszer alapegysége 3 „braccio”, ami körülbelül egy ember magasságának 
feleltethető meg (kb. 1,8 m). A kép alapvonalát bracciókra osztotta fel. Az enyészpont 
meghatározásához az alapvonal középpontjából kiindulva egy 3 braccio hosszúságú, 
függőleges vonalat húzott. Ez a pont a művész szemével egy vonalban volt. Mindezek után 
„ortogonális” egyenesekkel kötötte össze az alapvonal beosztásait az enyészponttal. 

 

A térbeli hatás eléréséhez szükséges további szerkesztések (NET11) 
A további fázisok szemléltetésére olyan oldalnézetet vett fel, amelyen a képsík éle 

látszik. Felosztotta az alapsíkot bracciókra és a képsík élétől balra megjelölte a nézőpontot 
(meghatározva ezzel a látótávolságot). Következő lépésként látósugarakat reprezentáló 
egyeneseket húzott a nézőpontból az alapsík osztópontjához. A horizontális egyeneseket e 
vonalak és a képsík éleinek metszéspontjai jelölték ki. Ezeket Alberti rárajzolta az első 
fázis ábrájára, s így rövidülésben látszó kockás padlót kapott eredményül (NET10). 

Leonardo görbe vonalú perspektívája 

 

A perspektíva értelmezése (NET11) 

Ebben az esetben az azonos távolságra elhelyezkedő oszlopok szélességének arányai 
megmaradnak. Amennyiben a felülnézeti képnek megfelelően csak egyenessel metszenénk 
el az oszlopokat, akkor az oldalsó oszlopok szélesebbnek tűnnének a szemben lévőknél, 
viszont körívvel történő metszés esetén (a valódi látást modellezve) arányos eredményt 
kapunk (NET10). 
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A térlátás összetevői 

A világ háromdimenziós, de mi csak a visszaverődő fényből generált kétdimenziós 
leképezését látjuk. Két darab 2D-s képből természetesen összeállíthatunk egy 3D-s képet, 
de akkor mi magyarázza azt, hogy egy szemmel is viszonylag jó térérzettel rendelkezünk? 

A monokuláris („egy szemmel”) történő látást négy komponensre 
oszthatjuk fel (NET12):  

Árnyékolás és kontúrok 

   

 

Mélyedés vagy domb? (NET13) 
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Az árnyékolás térhatást kölcsönöz, a kontúrok pedig kiemelik ezt. Amennyiben a képet 
megfordítjuk, az agyunk ugyanúgy térbeli képet generál, de nem tudja egyértelműen 
eldönteni, hogy a mélyedés vagy a domb az eredeti alakzat. 

A tárgy mérete  

 

 

A tárgy elvárt mérete és a látószög közötti kapcsolat (NET13, NET14) 
A tárgy méretével szemben is vannak várakozásaink. A tárgyak méretét más tárgyak 

méretéhez igazítjuk az egymáshoz való vélt térbeli helyzetük alapján. Ez akkor 
eredményezhet zavaró végkimenetel, ha az objektumok távolsága különbözik, mivel a 
beesési szögtől is függ az alkotott kép mérete. 
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Lineáris perspektíva 

 

A lineáris perspektíva illusztrációja (NET15) 

Sokszor hallottuk már, hogy a párhuzamosok a végtelenben találkoznak. Ennek az 
elméletnek az alapötletét valószínűleg az emberi látásból meríthettük, ugyanis a 
párhuzamosokat a távolban összetartónak érezzük. 

Légköri torzítások 

A levegő szóródási hatásának köszönhetően a távoli hegyek képei életlennek 
látszanak, a színek fakók. Az agyunk ezt úgy értelmezi, hogy a kék színeket távolabbinak, 
a piros színeket pedig közelebbinek látja. 

Binokuláris, „két szemmel” történő látás 

A két szemünk által generált képek összeszerkesztése közel sem egyszerű feladat. Bár 
a szemünk által bezárt szög ad némi információt a távolság felmérésére vonatkozóan, 
ugyanakkor úgynevezett megfeleltetési problémába ütközünk, mivel több helyes megoldás 
is lehetséges, viszont ezek közül csak egy adja meg a tárgy valós helyét. 
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A megfeleltetési probléma illusztrációja 

Ezen lehetőségek leszűkítéséért felelősek az extraretinális hatások, amelyek a térlátás 
igen jelentős részét biztosítják. Ezek közé tartozik a szemünk mozgatása, illetve a 
fókuszpont változtatása, amely a feloldják megfeleltetési problémát (BALÁZSIK 2010). 
Nehezen hihető, de valójában egy nagyon gyors mérési sorozatot követő azonnali 
kiértékelés eredményeképp látjuk azt, amit. 

Hallunk is a térben? 

Ha egy picit belegondolunk, hang alapján is érzékeljük a teret. Példának okáért egy 
tányér törésekor a magas hang hirtelen megjelenésekor szinte mindenki a megfelelő 
irányba kapja fel a fejét.  

 

A fülünkbe jutott mérési adatok feldolgozása (NET16) 
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Ez az úgynevezett bineurális hallásnak köszönhetjük, ami lényegében az a 
különbségérzet, amelyet a hang és a füleinkbe érkező információ közötti eltérés 
eredményez. A fejünk, a fülünk, a fülcimpánk torzítja a hangot, ami már önmagában 3D 
pozicionálást tesz lehetővé (WERSÉNYI 1998). 

A 3D-s mozi, avagy hogy alkalmazzuk mindezt? 

Amikor belépünk a 3D-s moziba (vagy bekapcsolják a megfelelő tévét) azonnal a 
kezünkbe nyomnak egy szemüveget. Enélkül ugyanis élvezhetetlen mértékben leromlik a 
látványélmény, ráadásul a komfortérzetünk is csökken. Egyszer érdemes kipróbálni, hogy 
mit látunk szemüveg nélkül, illetve szemüvegben egy-egy szemünket letakarva. 

Így tudunk fényt deríteni az agyunk megtévesztésének mozzanataira, ugyanis jól 
láthatóan el tudjuk különíteni az éleket. A két különböző él eredményeképpen a már 
ismertetett sztereo megfeleltetési problémába ütközünk. A kép további feldolgozásához 
szükséges mozzanatokat pedig a szemünk és az agyunk önkéntesen, az eddigi 
szokásainknak megfelelően megoldja. A szemüveg csupán egy eszköz, amellyel mindezt 
elérjük. 

 

A két szemünk által látott, jól elkülönített képek (NET17) 

A szemüvegek között megkülönböztetünk aktívakat és passzívakat. A passzív 
esetében a lencséken elhelyezett vékony fóliák szűrőként funkcionálnak, emiatt az egyik 
szemünk a páros, a másik pedig a páratlan számú sorokat látja. Majd a két képet az agyunk 
„egymásra tolja”. Az aktív esetében e működésért az elektronika felel, annyi módosítással, 
hogy a tévénk és a szemüveg egyszer a bal, egyszer pedig a jobb szem számára mutatja a 
képet a teljes képernyőn, amíg a másik szemet letakarja. A takarásért a „lencsék”, a kis 
LCD kijelzők felelnek, amelyek feszültség hatására a pálcikás szerkezet irányultságát 
változtathatják, ami a fényáteresztési képességeit befolyásolja (BALÁZSIK 2010, NET18). 
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A divatos virtuális valóság 

Egyre többet halljuk a virtuális valóság kifejezést, de mit is értünk ez alatt pontosan? 
A virtuális valóság egy olyan, számítógépes környezet által generált mesterséges, a 
valóságban nem létező világ, amelyet a felhasználó nem tud megkülönböztetni a 
valóságtól. (Persze az utóbbi feltétel még távoli célnak tűnik.) 

A felhasználók olyan élményeket tapasztalhatnak meg, amelyek bizonyos szinten a 
science ficton világát idézik. Jelenleg a fejlesztőgárdák leginkább a játékok fejlesztésével 
foglalkoznak, ugyanakkor ennek potenciális veszélye a digitális eszközöktől való függőség 
fokozódása. Ha sikerül elhitetni a felhasználóval a virtuális világ valóságérzetét, akkor 
könnyen előfordulhat, hogy az illető jobban érzi magát a virtuális, mint a valós világban. 
A veszély ellenére a másik oldal is igen kecsegető érveket sorakoztathat fel.  

 

A VR szemüveg és a felhasználó által konfigurálható felület (NET19) 

Felhasználásakor sérülések nélkül gyakorolhatjuk a váratlan vészhelyzetekre adott 
válaszreakciónkat; legnagyobb félelmeinkkel, komplexusainkkal szembesülhetünk 
terápiás céllal, a szakmai tudásunkat fejleszthetjük a „gyakorlatban” például egy-egy 
tervezés, vagy akár orvosi műtét kapcsán. Ugyanakkor meg kell jegyeznünk, hogy a 
technológia elterjedését jelenleg az anyagi feltételek gátolják, bár ez a gond az 
okostelefonoknak köszönhetően némiképp feloldódni látszik. A piac jelenlegi álláspontja 
szerint rendkívüli élményt nyújtanak elérhető áron, így majd az élmény hatására további 
igények merülnek fel, amelyeket a piacon található komolyabb eszközök már 
maradéktalanul képesek kielégíteni. 

A VR (Virtual Reality) szemüvegek működése igen komplex, ugyanakkor a kép 
megjelenítésük igen hasonló a 3D-s mozikéhoz. Viszont itt a valóságérzetünk részét képezi 
a fejünk állása és mozgatása. Ezt giroszkóppal és gyorsulásmérőkkel biztosítják. Továbbá 
már vannak olyan megoldások is, amelyek a szemünket követik, hogy annak megfelelően 
mozgassák a képet. A valóságérzet további növelésének érdekében némely megoldások a 
vibrációt, a hangot, illetve a kezünk mozgását is továbbítják a virtuális térbe (NET20). 
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A kiterjesztett valóság fejlődési lehetőségei 

A valóság kiterjesztése abban áll, hogy egy képet vetítünk a látóterünk elé, ez így 
nagyjából olyan, mintha egy átlátszó papírt lógatnánk be a szemünk elé, amelyet 
tetszőleges információtartalommal tölthetünk meg. Mindez a magas szintű képfeldolgozási 
és mesterséges intelligencia alapú ismereteknek köszönhetően a döntéstámogatást, az 
aktuálisan elvégzett feladatainkhoz adott segítséget, a tekintetünk irányítását jelenti, persze 
ennek is csak a képzeletünk szab határt. 

 

Az okostelefonnal működő AR szemüveg működése (NET21, NET22) 

A megjelenítéshez elsősorban fényvisszaverődést használunk valamilyen félig 
áteresztő tükröt, így a szemünk előtt „lebeg” a kiterjesztés. A tükör jellegéből adódóan át 
is látunk magán a tükrön, azaz a mögötte lévő valós világot is észleljük. 

 

A Vuzix Blade AR3000 kiterjesztett valóság szemüvege (NET23) 

A másik elterjedőben lévő technika az LCD kijelzők használata, ami a 3D-s 
szemüvegekhez hasonlóan a látott képet a megfelelő időzítéssel vetíti szemünk elé 
(NET24). 

A felhasználási körök a leghétköznapibb dolgoktól egészen a legspecifikusabb 
alkalmazásokig terjed(het)nek. Legyen szó például egy lakberendezés során virtuálisan 
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megjelenő bútordarabról, egy interaktív városnéző platformról vagy egy gyártósor hibásan 
működő elemének kiemeléséről. Ezen technológia jelenleg olyan kapukat dönget, 
amelyekről még elképzelésünk sincs. 

A „kevert” valóság 

Az MR (Mixed Reality) nem meglepő módon a fent említett a két fogalomnak a 
vegyüléseként jött létre. Összességében azt jelenti, hogy a látóterünkben már nem csak a 
látni kívánt információk, ábrák, vagy akár filmek 2D-s kivetülései jelennek meg, hanem a 
virtuális valóság térbeli objektumai is. 

Hogy mire lehetne használni mindezt? Természetesen a játékpiac egy hatalmas 
felvevőpiac, de ennél lényegesen több szegmenst érint. Az impulzusszegény környezeteket 
interaktívabbá lehet tenni, példának okáért egy hétköznapi tanórán az adott élőlény 
szervezete, viselkedése, egy veszélyes kísérlet „elvégzése”, vagy térbeli alakzatok 
megjelenítése azonnal elérhetővé válik különösebb megerőltetés nélkül.  

Az MR napi szintű alkalmazása a technológia kiforratlansága miatt még várat magára. 
Viszont egyre több önmagában is alkalmazható eszköz lát napvilágot, növelve a piaci 
versenyt, amely némi árcsökkentést is eredményez. E terület az előbbiekhez képest 
kiforratlan, igen szűk termékkínálattal rendelkezik. Az elterjedést érdekes módon a gyártók 
is gátolják, ugyanis olyan árkategóriába esnek a piacon elérhető termékeik, amelyek 
nehezen elérhetők egy átlagos felhasználó számára. A cégek elsődleges célja jelenleg a 
felhasználói és fejlesztői tapasztalatok begyűjtése, nem pedig a tömeges árusítás. 
Ugyanakkor általánosságban kimondható, hogy az ezekhez az eszközökhöz szükséges 
fejlesztési platformok igen nagy számban kerülnek napvilágra. továbbá Továbbá egyes 
helyeken a technológiához tartozó hardvert is igényelhetünk fejlesztési céllal. Ilyenkor 
pályázatjelleggel az ötleteink alapján kölcsönözhetünk eszközt a fejlesztéseink idejére. 

A piacon megjelenő legújabb termékek alapján már a következő évre jelentős 
fellendülés jósolható, ami a fejlesztők táborát is népesíti és ezáltal előidézi a technológia 
kifinomodásának folyamatát is (NET25). 

Záró gondolatok 

A digitalizáció egyik lenyomataként kialakult információs társadalomban egy átlagos 
nap lényegesen több impulzus ér minket a világból, mint valaha. Ezen információkat, ha 
nem is tudatosan, de feldolgozzuk. Hozzászoktunk az élményekhez, dinamikusabb 
dolgokra, interakcióra vágyunk. A folyamatosan szélesedő piac számunkra ismeretlen 
lehetőségeket tartogat. A technológia kezd kiforrni, az Y-, Z- és az Alfa-generáció 

képviselői pedig biztosan élni is fognak a lehetőséggel. 
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NÁTZ KATALIN 

A gyöngyösi öntöde története 

Édesapámnak 

„Az üvegöntők nagy tüzeket raknak 
És vérükkel, meg verítékükkel 

Összekeverik az anyagot, 
Mely katlanukban átlátszóvá forr. 

Azután meg táblákba öntik 
s erős karjuk fogyó erejével 
egészen simára hengerlik.” 

(József Attila) 

A tanulmány tárgya és célja 

A szerző jelen tanulmányában a gyöngyösi öntöde történetét mutatja be. A tanulmány 
első részében rövid áttekintést ad a magyar vasöntészet 1840 és 1920 közé eső szakaszáról. 
Ezután egy történelmi áttekintés következik Heves megye vas- és fémfeldolgozó iparáról. 
A dolgozat gerincét a gyöngyösi öntöde történetének részletes elemzése teszi ki. Ebben a 
fejezetben kitér az üzem korai alapítására, a gazdasági világválság, illetve a második 
világháború alatti működésére, az 1970-es évek virágkorára és a rendszerváltás utáni 
hanyatlásra. A kutatómunka befejező részében arra keresi a választ, hogy miért ment tönkre 
ez a valaha virágzó vállalat. 

A tanulmány elkészítéséhez felhasznált források három fő csoportba oszthatók: 

1. A levéltári kéziratos és nyomtatott források 

Az öntödetörténet kutatói és a levéltárosok körében ismert az, hogy e témának 
nincsenek csak egy helyen található, együttkezelt iratai, hanem azok több helyen maradtak 
fenn. A költségvetések, elszámolások rovataiban jobbára a Heves megyei vas- és 
fémfeldolgozó ipar egészére vonatkozó adatok fordulnak elő, viszont azokról, akik a 
munkát végzik, a munkájuk módjáról s nagyságáról legfeljebb utalást találni. A 
legritkábban a létszámadatok érhetők el. 

Az anyaggyűjtés során a szerző áttekintette az egri Heves Megyei Levéltár26 anyagát, 

a megyei közgyűlési, közigazgatási és a cégbírósági peres iratokat. Igyekezett 
összegyűjteni a Vachott Sándor Gyöngyös Városi Könyvtárban és a Mátra Múzeumban 
fellelhető, az ipari üzemekre vonatkozó leltárak és összeírások anyagát, amelyek már 

                                                             
26 Dr. Nemes Lajos, a Heves Megyei Levéltár munkatársa volt segítségére. 
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utalnak egy-egy kisebb létesítmény teljesítőképességére s a kutatott gyöngyösi öntödére. 
Ezen kívül felhasználta az Országos Levéltárban található forrásokat.27 

2. Publikációk 

Eleinte az írott források sorát kutatta, hogy feltérképezze: egyáltalán milyen írások 
születtek erről a témakörről. Felhasználta a más öntödék történetével kapcsolatban 
megjelent monográfiákat és tanulmányokat is. Számtalan apró adattal egészítette ki az 
összeállítást, amikor az újságcikkek, a múzeumi adattárak és a kézirattárak hol gazdag, hol 
néhány soros anyagára támaszkodott. 

3. Személyes visszaemlékezések 

Felkereste a még élő s valaha ott dolgozó öntőmestereket, művezetőket, 
segédmunkásokat, akik pontos adatokkal szolgáltak a gyöngyösi öntöde történetéről. A 
velük folytatott beszélgetéseit diktafonnal rögzítette. De a szerző felhasználta a korábban 
ott dolgozó édesapja s saját gyermekkori élményeit is. 

Tanulmányának megírásában tanácsával, véleményével Dr. Nemes Lajos volt a 
segítségére, akinek kritikai észrevételeit külön köszöni. 

A magyarországi vasöntészetről – 1840-től 1920-ig 

Miként Európában mindenütt, úgy Magyarországon is változásokat hozott a gőzgép 
feltalálása. Az addig vízi erőre berendezett üzemek fokozatosan áttértek a gőzerőre, amihez 
szorosan kapcsolódott a szivattyúk és egyéb szállítógépek üzembe állítása. Ezeknek a 
gépeknek a legyártáshoz öntvényekre volt szükség, így újabb öntödék létesültek, a 
régebbieket pedig tovább fejlesztették. Létrejött az Első Duna-gőzhajózási Társaság óbudai 
hajógyára, és megkezdték a Pesti Hengermalom építését, amelyhez egy vasöntödét is 
felállítottak (MÉREI 1951; SÁNDOR 1954). A svájci születésű Ganz Ábrahám 1845 elején 
megalapította azt a vasöntödét Budán, amelyből a 20. század elejéig kifejlődött az ország 
egyik legjelentősebb gépipari egysége, a Ganz és Társa cég. 

Az 1850-es években Magyarországon 27 vasöntöde volt Ebből 18 Felső-
Magyarországon és Erdélyben, 9 Budán és Pesten, amelyekben a nagyolvasztókon kívül 9 
lángkemence és 11 kupolókemence volt üzemben (FELNER 1978). 

Az 1867-es kiegyezés után a már elavult Diósgyőri-Hámori Vasműt megszüntették, s 
helyén új vasgyárat építettek fel, a Diósgyőri Magyar Királyi Vasgyárat (későbbi Lenin 
Kohászati Művek) (SOÓS 1960). Ugyancsak 1870 körül indult meg a Salgótarjáni 
Vasfinomító Társaság gyára, ahol vasöntödét is felállítottak (LIZSÁNSZKY 1968; KISZELY 
et al. 1970). 
                                                             
27Az Országos Levéltár számítógépes adatbázisában ugyan szerepel az 1998 és 2003 közötti, a 
Gyöngyösi Öntöde Kft-re vonatkozó bejegyzés, de a dokumentumok ezidáig nem kerültek elő. A 
kutatásban a szerző segítségére volt a Magyar Öntészeti Szövetség vezetője, dr. Hatala Pál és a 
budapesti Öntöde Múzeum igazgatónője, Lengyelné Kiss Katalin is; azonban a gyöngyösi öntödére 
vonatkozó adatok – meglepő módon – nem szerepeltek egyik archívumban sem. 
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1874-ben a Ganz-gyár megvásárolta a Wegmann-hengerszékek gyártásjogát. A 
porcelánhengerek helyett Mechwart András kéregöntésű rovátkolt hengereket kísérletezett 
ki a budai öntödében. Az ezekkel felszerelt hengerszékeket szabadalmaztatták, s ezzel 
európai hírnevet szereztek. 1898-tól a vasúti kerekeket az amerikai Griffin-eljárás szerint 
gyártották, a kéregöntödét az ő javaslatai alapján új berendezésekkel látták el. Ezen 
berendezésekkel 1964-ig dolgozott az üzem, amely még ma is látható a budapesti Öntödei 
Múzeumban.28 

Az 1890-es évek végén a vasipari telepek a vasöntészet terén elvesztették régi 
fontosságukat. A vezető szerepet az egyes ipari központokban kialakult vasöntödék vették 
át. Az országban ekkor összesen 79 öntöde működött 25 nagyolvasztóval, 8 láng-, 18 
tégely-, 147 kupolókemencével29 és 125 formázógéppel. Az évi öntvénytermelés 1898-ban 
67°422 tonna volt. A főbb termékek: gépöntvények, kereskedelmi és műöntvények, 
építészeti öntvények, csövek, kéregöntvények, rezsi-, kovácsolható és egyéb gépészeti 
gyártmányok öntvényei voltak. A hiányzó vasöntvényt, 13°200 tonnát behozatalból 
fedezték (EDVI 1901). 

Bár az öntödék száma növekedett a századforduló után, mégsem tudták az országos 
szükségletet kielégíteni. 1906-ban 99 öntöde működött 168 kupolóval, 163 formázógéppel. 
Az évi öntvénytermelés 10°7613 tonna, az öntvénybehozatal 16°807 tonna volt (EDVI 
1911). 

A 20. század elejétől az 1990-es évek végéig a legjelentősebb öntödék rohamos 
fejlődésnek indultak, illetőleg akkor alakultak. A diósgyőri vasgyárban 1904-ben új 
vasöntödét állítottak fel (SOÓS et al. 1960). A győri Magyar Vagon- és Gépgyár új 
vasöntőjében 1908-ban volt az első csapolás. 1911-ben létesítették a Weiss Manfréd 
csepeli gyárának vasöntödéjét. Ez volt a Csepel Művek Vas- és Acélöntödéjének első 
egysége. Salgótarjánban 1906-ban a régi, kis teljesítményű öntöde helyett új, korszerű 
vasöntödét helyeztek üzembe (LIZSÁNSZKY 1968). 

A Magyar Királyi Államvasutak Gépgyárában, amely 1880-ban a diósgyőri vasgyárral 
egy vezetés alá került, a mozdonygyártáshoz szükséges öntvények formázásához modern 
famintaműhelyt hoztak létre. Az ország többi öntödéjében, ahogy a felsoroltakban is, a 
háborús szükségletek kielégítése érdekében folyamatos fejlődés következett be. 

Az öntészet felvevő piacának a század elejétől tartó fellendülését az 1920-as évek 
elején évtizedek óta nem tapasztalt mélypont, majd stagnálás követte. Csak a második 
világháború előtti időszak – a katonai felkészülés ideje – hozott javulást. 

A vas- és fémfeldolgozó ipar Heves megyében – történelmi 
áttekintés (BORSOS 1909; SZEDERKÉNYI 1890) 

A vas- és fémfeldolgozó ipar Heves megyei újkori történetét 5 létesítmény képviseli. 
Közülük a legrégebben alapított, az egri várbeli vashámor és öntőműhely múltja a 

                                                             
28 A budapesti Öntödei Múzeumban látottak és hallottak alapján. 
29 A kupolókemence a beadagolt vasbetét megolvasztására szolgál, koksz és mészkő segítségével. A 
fúvószél hőmérséklete szerint megkülönböztetünk hidegszeles és forrószeles kupolókemencét. 
Szerkezete szerint előgyűjtős és előgyűjtő nélküli lehet (VARGA 1964). 
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hódoltság előtti korszaktól a Rákóczi-szabadságharcig követhető; míg a legkésőbbi, csak 
1922-ben létrehozott gyöngyösi öntöde történetének sok részletét homály fedi (CSIFFÁRY 
1996). 

A 18. században a barokk Eger felépítése, illetve a püspöki mecenatúra vetette meg az 
alapját a több mint fél évszázadig fennálló Fazola-féle vasműhelynek (HECKENAST 1973). 
Fazola Henrik egy állandó alkalmazottakat foglalkoztató kovács- és vasműhelyt létesített 
a mai Eger belvárosának területén, amelyet 1758-tól 1769-ig vezetett. A feldolgozandó 
nyersvasat a gömöri hámorokból szerezte, de az építkezéshez szükséges rúdvas tömeges 
gyártására nem volt berendezkedve. Ezért próbált a környéken, a Bükk és a Mátra 
hegyeiben vasércet találni. Bányászati kutatásai eredményesek lettek, az életét más irányba 
vitték, mert a bükki vasércre alapozva a Szinva-völgyében épített vashámorokat és 
olvasztókat. Ezért 1768-ban az öccsét hívta Egerbe, hogy a püspöki építkezések 
vasmunkáit elvégezze. Fazola Lénárd a mai belváros egy másik telkén állította fel a 
műhelyét, amelyet 1805-ig, haláláig üzemben tartott. 

A 18. század végén és a 19. század elején a gazdaságok növekvő vasszükséglete és a 
háborús konjunktúra élénkítő hatást gyakorolt a hazai vastermelésre. Ezzel együtt a 
kincstári, de a földesúri magántőke is jelentős vasipari beruházásokat pénzelt.30 A nagyobb 
kincstári és magánvállalkozások mellett a jelenkori Heves megye területén 1792-ben 
Szilvásváradon gróf Keglevich Ádám földesúr először vashámort létesített, majd 1802-ben 
vasolvasztót állított fel (KOLACSKOVSZKY 1953). 

A szintén földesúri kezdeményezés nyomán létrejött nagyvisnyói vashámor létezése 
1849 és 1864 között igazolható. Az üzemet a dédesi és tapolcsányi vasgyárak látták el a 
szükséges nyersvassal. 

A szilvási vasolvasztó 1848-ig termelt, a hámor megszűnése 1873-74-re tehető. Ehhez 
kisebb részben az vezetett, hogy akkorra már elavult a felszerelése, s ráfizetésessé vált a 
termelése. A szilvásváradi üzem fokozatos felszámolásának döntő okai a borsodi 
iparvidéken bekövetkezett változások voltak. 1846-ban Ózdon vasgyár épült, felállították 
a Borsodnádasdi Lemezgyárat, Diósgyőrben 1870-ben felépítették a nagyolvasztót, 1871-
ben üzembe helyezték a hengerművet. A diósgyőri vasgyártás felfutását az 1873-as 
gazdasági válság megakasztotta, de megtörni nem tudta, mert 1879-ben termelésbe 
állították a martinacél-gyártó üzemet (SOÓS 1960). 

Az 1867-es kiegyezés utáni hazai iparfejlődés eredményeként az ipartelepülés 
területileg is átrendeződött. A Bükk szűk völgyeiből és kismedencéiből a vasipar és az 
üvegipar áttelepült a Sajó völgyébe, ahol az egyik legnagyobb hazai ipari bázis 
koncentrálódott. 

Az egri Fazola műhelyt az egri püspöki uradalom jelentős megrendelései tartották 
életben, regionális jelentősége az uradalom területén értékelhető. A szilvásváradi 
vashámort és olvasztót földesúri kezdeményezés hozta létre a háborús konjunktúra 

                                                             
30 A jelentősebb magánvállalkozások között:Redova, Dobsina, Betlér, Munkács, Pohorella, 
Felsőremete, Javorina, Gölnicbánya, Dédes és Szilvásvárad található. A 19. század elején a magyar 
vasipar fejlődését a napóleoni háborúk következtében előállított nagyobb vasfogyasztás segítette elő, 
amelynek hatása alatt az árak gyors ütemben emelkedtek. 1795-1798 között 1 bécsi mázsa vasért 5-
6 forintot fizettek, ugyanez a vas 1805-ben már 16 forintba került, sőt a pénzromlás következtében 
250-300 forintra is felemelkedett. Az 1811. évi pénzügyi pátens kibocsátása után 15-20 bécsi forintra 
esett a vas ára (Zsámboki 1982). 
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éveiben. A szilvási és nagyvisnyói hámoroknak addig volt regionális szerepük, amíg a 
hazai vasipar a gyáripari korszakba lépve nem hozta létre a borsodi nehézipari centrumot. 

A megye területén alapított ipari létesítmények ismeretében leszögezhető, hogy a 
fentebbi korszakban tartós tőkehiány volt, s ez szabott korlátot az iparfejlesztésnek. Az a 
viszonylag kevés tőke döntően a nagy egyházi és világi uradalmakban képződött. 
Kizárólag ezek az uradalmak tudtak időtálló vagy hosszabb-rövidebb ideig működő ipari 
vállalkozásokat létesíteni és fenntartani. A polgári tőke erőtlen volt, ezért ipari 
létesítményei közül csak egy-kettő bizonyult tartósnak. 

Heves megye iparáról csak a gyáripari korszaktól, 1867 után beszélhetünk, s akkor is 
csak néhány nagyüzem kivételes példájára hivatkozva. Valószínűleg a korai kapitalista 
jellegű vagy földesúri birtokon létesült ipari kezdeményezések is hozzájárultak a gazdaság 
a 19. század második felében, illetve a 20. század elején kibontakozó modernizálódásához.  

1849 végére történelmileg kialakult adottság lett, hogy a megye életét a terület közepén 
(a 3-as főközlekedési út mentén) végighúzódó fejlett területsáv határozza meg. Ebbe a 
sávba koncentrálódnak a városok és a legtöbb jelentős település. Ez a sáv ugyanakkor 
kettéválasztja a megyét, mivel ettől északra fekvő hegylábi, illetve hegyvidéki terület vált 
iparosodottabbá, míg a délre eső alföldi jellegű táj életében az agrárgazdaság tett szert 
döntő jelentőségre. E két jól elkülöníthető terület határában, a Mátra lábainál fekszik 
Gyöngyös városa, a szerző kutatásainak helyszíne. 

A gyöngyösi öntöde története 

Mechanika Vas- Fém- és Faipari Rt3132 
A Magyar Pénzügyi Compassban olvasható: „Mechanika vas, fém- és faipari rt. 

(1922); Telefon: 271–272. Sürgönycím Mechanica Bkfolyószámla Gyöngyösi Népbank. 
Gyár Gyöngyöspüspöki—1921 decemberében magába olvasztotta a Mechanica rt. és a 
Victoria bútor- és faáru gyár rt.; Gyöngyösi népbank alapítása. A PHETE érdekeltsége—
Alaptőke: 7.500.000 K, 750 db 1000K részvény (felemelve 1920-ban 750.000K-ról). 
Igazgatóság: Heuduska Rezső elnök (Bp), Barna Dezső (ügyvezető-igazgató), dr. Valkó 
Sándor ügyész, dr. Valkó Károly ügyész, dr. Borhy György földbirtokos, Büchler 
Zsigmond, Barna Lipót, dr. Dőry Gyula, Frank Jenő, Heuduska Gyula, Hajdú Dezső, dr. 
Horovitz Alfréd, Kallos Leo, Makra Géza, Nagy Dezső, Molnár Gusztáv, Pruzsinszky 
István, Tisch Gyula, Zsiga Aladár. Felügyelőbizottság: Gáspárdy Gyula, Engel Hermann, 
dr.Trindt József, Kemény János, Kunek Oszkár, Könyves Árpád, Schaar Miksa, Somogyi 
József, Wydler Tivadar, dr. Zaborczky Gyula. Főtisztviselő-ügyvezetőigazgató: Nagy 
Dezső, Barna Dezső; műszaki igazgató: Gecse Viktor; üzemvezető: Bálint Jenő; 
főkönyvelő: Neczin Jenő; péntáros: Gecse Paula; ügyész: dr. Valkó Károly” (KORMOS 
1922). 

1921. december 10-én alakult meg a Mechanika Vas- és Fémipari Rt, amelynek 
később része lett a gyöngyösi öntöde. Még ebben az évben a Kereskedelmi Bank Rt 

                                                             
31 Gulyás János öntőmester visszaemlékezései alapján. 
32 218/7. lap CT. 593: Mechanica Vas-Fém- és Faipari Rt. 
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megvásárolta a veszteséges részvénytársaságot, s beolvasztotta a Viktória Bútor- és 
Faárugyár Rt-t is. 

Az új vállalkozás többféle tevékenységet folytatott: faipari részlegében épület- és 
bútorasztalosokat foglalkoztatott, akiknek igényes munkáit a helyi kereskedők és a 
módosabb családok vásárolták. A vas- és fémipari terület megrendeléseit először döntően 
gépjavítások tették ki. Azonban a javításokkal nem tudták kielégíteni a vásárlók igényeit, 
ezért már 1922-ben felmerült az a gondolat, hogy egy „vas- és fémkészítő helyet” kellene 
Gyöngyösön létrehozni. 

1922 decemberében sikerült is üzembe helyezni a vasöntödét, amelynek 
működtetésével különféle gépek nagybani gyártását akarták megalapozni. A műhely első 
vezetője Lehoczky Pál öntőmester lett. Életéről keveset tudunk: Balassagyarmatról 
származott, s valószínűleg ott is született 1882-ben. 1920-ban költözött Gyöngyösre 
családjával együtt. Fiatalkorában, mint mesterlegény a Monarchia országaiban szerzett 
öntési tapasztalatokat, illetve édesapjától tanulta mesterségét, aki dolgozott a már korábban 
említett Heves megyei öntőműhelyekben is (LEGÁNYI é.n.). 

Az üzem a mai Pesti út 61–62. szám alatt létesült, amely a volt gyöngyösi malom 
melletti területet jelenti, az akkori Viktória-munkáskolóniában kezdett el működni. A 
munkaerő megtartására vették át a Viktória munkáslakásait, s emellé új lakásokat is 
építettek. Kezdetekben a családtagok (4-5 fő) s rajtuk kívül 3 segédmunkás dolgozott a 
telepen. Elsősorban mezőgazdasági szerszámokat és alkatrészeket készítettek, például 
szőlőpréseket, ellensúlyokat és kovácsalkatrészeket. 

A termelés gyors felfuttatása érdekében a Mechanika Rt a géppark nagyarányú 
növelését tervezte, s fedezetként többszörös alaptőke-emelést hajtottak végre. 

1922-23-ban hetente csak egy napon öntöttek. 1926-27-ben egy héten már 3-4 napon 
is dolgoztak. Eleinte a heti öntés nem haladta meg a 15-20 mázsás mennyiséget, de 1927-
28-ban ez már 68-70 mázsa volt. Ugyanis 1927 körül a Gyöngyösi Vízművek jelentős 
megrendelővé vált, miután Gyöngyös városában elkezdődött a csatornázás. Az öntöde 
készítette a csatornaszerelvényeket illetve a vízelvezető fedlapokat. 

1929-30-ban nagy törés következett be a Mechanika Rt fejlődésében. 1930-ban a 
többségi tulajdonos, a Kereskedelmi Bank Rt tönkrement. A gazdasági világválság ide is 
elért. A megyei törvényszék 1930. november 18-án meghirdette a „csődönkívüli 
kényszerfelszámolási eljárást”. A bukás okai részben a nagyarányú beruházások voltak, 
másrészt pedig a - gazdasági világválság következtében fizetésképtelenné vált 
megrendelők és beszállítók. A társaság nagyon sok ügyfélnek tartozott, ezért többéves 
pereskedés után a megyei törvényszék 1938. január 19-én elrendelte a társaság törlését a 
cégbíróságnál. 
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Lehoczky-féle Vas- és Fémöntöde33 

1936-ban a csődeljárás során a Kereskedelmi Bank Rt. kénytelen volt eladni az 
épületeit, a gyár épületét, a teljes munkáskolóniát és a kantint, amelyeket Mór János 
gödöllői lakatosmester vett meg. 

Mivel Lehoczky Pál öntödevezetőnek nem tudott fizetni a Mechanika Rt., az öntöde 
is fizetésképtelenné vált; bár pénzbeli követelései helyett természetben megkapta a 
járandóságait. A gödöllői lakatosmesternek azonban nagymennyiségű öntvényigénye volt. 
Elsősorban kézi kerekeskút öntvényekre volt szüksége. Felajánlotta Lehoczky Pálnak, 
hogy tartozását öntvények szállításával fizesse meg. 

1936-ban az öntöde a Hermann Zsigmond-féle fakereskedés kantinhelységébe 
költözött. A közelgő világháború miatt megnövekedett a hadiöntvények termelése. 1941 és 
1946 között német hadiigényre tábori kemencéket öntöttek állami megrendelésre. Hetente 
egyszer-kétszer dolgoztak, s ez kb. 4-5 tonnányi mennyiségnek felelt meg; az éves termelés 
pedig megközelítette a 220-250 tonnát. A háború alatt a nyersanyagbeszerzés nehézségei 
ellenére nem ment csődbe az öntöde, sőt: 1944-ben a családtagokon kívül már 10 fő 
segédmunkás dolgozott az üzemben. 

1942-től volt öntőinas Gulyás János az öntödénél. Ő az egyetlen élő szemtanúja a 
Lehoczky-féle vasöntöde indulásának. 1928-ban született és a korábban említett Viktória 
munkáskolóniában nőtt fel. Az ő elbeszélése alapján vázolta fel a szerző az öntöde korai 
történetét. 

1944 telén Gyöngyös városát elfoglalták a szovjet csapatok. Mivel ekkor Budapesten 
nem működött egyetlen vasöntöde sem, ezért lefoglalták a Lehoczky-féle Vasöntödét. 
1945-ben Vorosilov marsall, aki a szovjet megszálló csapatok parancsnoka volt, 
személyesen járt itt. 

A Dunán ideiglenes hidakat építettek a megszállók, s ehhez kellett úgynevezett ponton 
összekötő bábukat önteni. Egy-egy vasbáb súlya 1200 kg volt; az öntödében semmilyen 
gépi eszköz nem állt még ekkor rendelkezésre, mindent kézzel készítettek el. A vasbábuk 
kiöntését csak ráöntéssel, illetve az öntőtégelyek mozgatását, a tényleges öntést, majd a 
leöntött forró bábuk rámolását, mozgatását 20-25 szovjet sorkatona segítségével tudták 
elvégezni. A műhely sikeresen végrehajtotta a parancsot, így az öntöde dolgozóit s azok 
családtagjait ezután semmilyen támadás nem érte a megszállók részéről. A későbbiekben 
is öntöttek az oroszoknak gépkocsialkatrészeket, dugattyúkat, illetve 
harckocsitartozékokat, amelyekért fizetséget is kaptak.  

Az 1947-49-es évekre fizette meg Lehoczky Pál Mór Jánosnak az öntvényekkel a 
tartozását. Az öntöde ekkor már 12 fővel dolgozott, de továbbra is besegítettek a 
családtagok. 

A kisüzemek államosításakor, 1949. december 27-én összevonták a Lehoczky-féle 
vasöntödét és a Szijjártó-féle rézüzemet. Fő feladatának a szeszfőzdék alkatrészekkel való 
ellátását, illetve egyes berendezéseinek javítását jelölték meg. Az öntöde ekkor még a 
Viktória telepen működött Lehoczky Pál Vas- és Fémöntöde néven. 1950 végéig a Kohó- 
és Gépipari Minisztérium, majd a gyöngyösi Városi Tanács felügyelete alá tartozott. 

1950-től felvetődött az öntöde elköltöztetésének kérdése, elsősorban 
környezetvédelmi okok miatt: kedvezőtlen széljárás esetén az itt keletkező füstpor felhő 
                                                             
33 Gulyás János öntőmester és Gyimesi László öntő visszaemlékezései alapján. 
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bejutott a belvárosba. Több telephely is szóba került, végül 1952-ben a Spiegel 
szüretelőtelep elhagyott épületeit kapták meg Ez a mai Vasöntő út 1.-nek felel meg 
Gyöngyösön. Ekkor még nem volt kiépített út ezen a részen; de a belvárostól elég távol 
esett, viszont közel volt a vasútállomáshoz. 

Az üzem 1952-től a Városi Tanács felügyelete alá tartozott 1955-ig. Munkáslétszáma 
ekkor már elérte a 20 főt. Igazgatói gyorsan váltották egymást: a vezetőket politikai 
megbízhatóságuk alapján nevezték ki, szakmai és öntészeti ismeretekkel nem rendelkeztek. 
1-2 hónapig egy kocsis, bizonyos „Bandi bácsi” volt az igazgató, aki elitta a bevételt; 3-4 
hónapig egy postás, Petes István, aki később járási párttitkár lett; s nem egészen egy évig 
egy mozdonyvezető, Prókátor Antal. 

Az öntöde létszáma ekkor már 30-35 fő volt, a vállalat létszáma pedig 110-120 fő. 
Közben egy ipari tanulókat oktató forgácsoló-tanműhelyt is létesítettek, megteremtve ezzel 
egy ipari forgácsolóüzem indulásának feltételeit. Évente 20-25 tanulót oktattak, akik 
három-3-4 év után öntőszakmunkás bizonyítványt kaptak.34 

 

Csapolás a kemencéből 1959 körül (balra). A két kupolókemence 1980 körül (jobbra) 

1953-56-ban két hidegszeles kupolókemence épült, így már nagyobb mennyiségű és 
jobb minőségű szürkevas öntvényeket35 gyárthattak. 
  

                                                             
34 Gulyás János megjegyzi, hogy 30-40 tanuló dolgozott a keze alatt, akik közül már csak két-három 
fő él. 
35 A 2,0 százaléknál nagyobb karbontartalmú vasötvözetek legtöbbje egyáltalán nem vagy csak 
nagyon rosszul kovácsolható; ezek tehát lényegében csak öntéssel hozhatók a kívánt alakra. 
Osztályozásuk elsősorban töretük szerint lehetséges: a szürkevas karbontartalmának nagyobb részét 
elemi állapotban grafitként, a fehérvas karbontartalmát teljes egészében karbidként, megkötve 
találjuk. A feles vasban grafit is, karbid is van. A szürkevasat átolvasztás után öntvénnyé dolgozzák 
fel: ezt az öntvényfajtát vasöntvénynek, szürkeöntvénynek, anyagukat öntött vasnak nevezzük. Az 
öntöttvas minőségét a grafit alakja, elrendeződése és nagysága, valamint a fémes alapanyaga 
határozza meg (VARGA 1964). 
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Heves Megyei Vas- és Fémipari Vállalat36 

1954-ben újabb összevonásra került sor. Több szolgáltatást és javítást végző kisüzem 
csatlakozott a vállalathoz: órások, rézművesek, lakatosok és építőmesterek. Az összevont 
szervezet neve Heves Megyei Vas- és Fémipari Vállalat lett (GÁL 1984). 

Az 1950-es években kijelölt munkahely volt a vállalat a börtönviselteknek, a 
köztörvényeseknek, s e körülmény nagyon sok nehézséget okozott a minőségi munkában. 
Ekkor az öntödei munkások létszáma 75-80 fő, ebből szakmunkás 20-25 fő formázó volt, 
akik az 1950-es évek elején végeztek Vácon, az Ipari Szakmunkásképzőben. 

A vállalat folyamatosan öntött a Diósgyőri Gépgyárnak (DIGÉP), a Beszkartnak, a 
MÁV-nak, a Laboratóriumi Gépgyárnak, majd az akkor alakuló Egyesült Izzó gyöngyösi 
gépgyárának; de továbbra is készített csatornaöntvényeket. 

 

Az öntöde hátsó udvara a csatornaöntvényekkel (balra). Pálosi Tamás technológus az öntöde 
udvarán 1960 körül (jobbra) 

A napi termelés ekkor már folyamatos volt, s elérte a 80–200 mázsát is, ami éves 
szinten 300-400 tonnát jelentett. 1956-tól a pipishegyi Egyesült Izzónak a Hoffer-
traktorokhoz, majd az ampullagyártó gépsorokhoz öntöttek különböző alkatrészeket. 

Az ötvenes években használt kézi-gépi formázógépeket szerzett be az öntöde, de még 
mindig döntően kézi formázás folyt: házilag öntött öntvény formaszekrényekben, illetve 
földformázással.37 A fejlődés 1955-56-ban lelassult, s az induláshoz hasonlóan 
kimondottan helyi jellegűvé vált. 

Az 1956-os forradalom alatt a vállalat működött, ha szerényebb kapacitással is. Az 
energiaellátást egy Hoffer-traktor beindításával biztosították. Az igazgató ekkor már egy 
jogász volt, dr. Pápay Gyula; az első igazgató az öntöde történetében, aki alkalmas volt a 
vezetői poszt betöltésére. Támogatta a korábbi mennyiségi szemlélettel szemben a 
minőségi öntvénygyártásra való áttérést.  

                                                             
36 Bakondi Tibor öntőtechnikus, Gulyás János és Gyimesi László öntő, id. Nátz Károly asztalos és 
ifj. Nátz Károly metarullgus üzemmérnök visszaemlékezései alapján. 
37 A talaj- vagy földformázás csak nagy öntvények gyártására és csupán akkor gazdaságos, ha az 
öntvényből kevés kell. A művelet végezhető mintával, sablonnal vagy mintavázzal. 
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1957-től kiszélesedett a végzendő munkák köre, előtérbe került a forgácsoló és 
lakatosipari tevékenység, amely azután erőteljes fejlődést indított meg a vállalat életében. 
A felfutás azonban nem tartott sokáig, hisz a termelés 1958 elejére visszaesett. Kevés volt 
a megrendelés, minden fontosabb megbízást más öntöde kapott. Növelte a gondokat, hogy 
voltak olyan termékek, amelyek felhalmozódtak, s eladatlanul hevertek az egyes 
részlegekben. 

Ebben a helyzetben a legsürgetőbb feladattá az üzem átszervezése vált. Új társak 
mellett új megrendeléseket kellett szerezni. A vállalat fő exportcikke ebben az időszakban 
a szürkevas öntvény volt. 1958 végére már annyi megrendelés volt, hogy bevezették a 
kétműszakos munkarendet; ez annyit jelentett, hogy elkülönült az öntés és a formázás.38 
Az első műszakban folyt a formázás és a magkészítés,39 a másodikban az öntés. Az 
öntvények kirámolását az öntés után 10-12 órával – jellemzően éjszaka – egy 7-8 fős 
rámoló brigád végezte. 

 

A formák előkészítése és a magkészítés 

1958 és 1969 között a gyár létszáma 90 fő40 volt, amelyből 27 fő volt a műszaki 
állományú dolgozó.41 A termelés értéke 1959-ben 7 millió, 10 évvel később már 47 millió 
forint. E 10 év termelésének nagy részét az üstházak és a lemezből készült kubikus 
talicskák adták.  

                                                             
38 A formázás azoknak a műveleteknek az összessége, amelyek a forma részeinek (az öntvény 
negatívjának) és az öntvény üregeit kialakító magoknak az elkészítéséből, a forma és a magok 
összerakásából, illetve az öntéshez való előkészítésből állnak. 
39 Az öntvény üregeit magokkal képezzük ki. Amíg a folyékony fém a formában csak a forma falával 
érintkezik, addig a magokat a magjelek kivételével teljes egészében körülveszi. Ezért a magok jobban 
ki vannak téve a folyékony fém hő- és statikai hatásának, tehát a magokkal szemben fokozott 
követelményeket kell támasztani (VARGA 1964). 
40Gulyás János és Gyimesi László visszaemlékezése szerint: 1959-ben az öntöde éves termelése már 
megközelítette a 900 tonnát, s létszáma elérte a 100 főt. (A termelési adatokat több évben a Heves 
megyei Statisztikai Évkönyvben valószínűleg korrigálták.) 
41 Bakondy Tibor visszaemlékezése alapján. 1959-ben kezdett el az öntödében dolgozni, korábban 
szakmunkásvezető volt. 
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Helytörténeti szoba a Heves Megyei Vas- és Fémipari Vállalatnál, 1959. szeptember 1. (balra). 
Heves Megyei Vas- és Fémipari Vállalat kocsija az 1964. május elsejei felvonuláson (jobbra) 

1960-tól lehetőség nyílt az öntöde további fejlesztésére is: más nagy vállalatoktól 
könyvjóváírással kaptak használt gépeket, gyakorlatilag ingyen. Ezeket teljesen 
felújították, majd termelésbe állították. Megoldották a homoklazítást majd kézi 
fordítólapos gépeket, illetve Zimmermann-féle rázó-préselő formázógépeket szereztek be. 
A rázó-préselő formázógép a következőképpen működött: a rázással való tömörítéskor a 
mintalapra helyezett és homokkal megtöltött formaszekrényt a sűrített levegővel 
működtetett rázódugattyú felemelte, majd a kiömlőnyílás elérése után, ahol a levegő 
hirtelen eltávozik, visszaesett. Az ütközéskor a homokszemcsék mozgási energiája 
nyomóerővé alakult át, és a felső homokrétegek egyre nagyobb nyomást gyakoroltak az 
alsóbb rétegekre. Minél magasabb a szekrény, annál nagyobb a tömörítés mértéke. 
Bizonyos ütésszám vagy rázási idő után a keménység stabilizálódott. 

1965-66-ban jutottak hozzá először egy pár Foromat 10-es rázó-préselő géphez, ami 
újabb lépés volt a mennyiségi- és minőségi öntvénygyártás fejlesztéséhez. Közben 
megépült egy villamos darupálya is, amely az öntés fizikai részét könnyítette meg. A 
darupálya előtt az öntést kézzel végezték. Az 1960-as évek közepére a termelés elérte az 
évi 2500 tonnás öntvénymennyiséget. 

Megindult a brigádmozgalom a hatvanas években, s megjelent a . „kommunista 
szombat, illetve műszak”: a dolgozók tömegesen vettek részt a szak- és közmunkákban – 
önként, amiért ellenszolgáltatást nem kaptak. A munkájukat közcélokra ajánlották fel. 
Emellett a munkakörülményeket is javították. 

1959-től 1966-ig Kapaló Sándor volt a vállalat igazgatója. Eredeti foglalkozása 
mozdonyvezető volt. Politikai megbízhatósága alapján nevezték ki a posztra; ennek 
ellenére becsületes embernek tartották, s nem akadályozta a munkát. 

1966-ban Veres Albint nevezték ki a vállalat élére. Foglalkozása gépésztechnikus volt, 
de közben elvégezte a műszaki főiskolát is. A Heves Megyei Vas- és Fémipari Vállalat 
forgácsoló üzemének fejlesztése az ő idejében történt. Ekkor tértek át a kompresszorok 
javítására, majd gyártására is. A kompresszor öntvények elkészítése nagy kihívást jelentett 
az üzem számára. Eleinte nagyon magas selejtszámmal öntöttek, ezért újabb technológiai 
fejlesztés vált szükségessé –  mind a formázásban, mind a magkészítésben. 
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Az 1970-es években az öntöde túllépte az évi 3000 tonnás termelést. Mindezt úgy 
érhették el, hogy megtörtént az üzem teljes gépesítése, s technológiai újításokat vezettek 
be, például a vízüveges magkészítést,42 a héjmagkészítést,43 a kokillaöntést44 – a 
csatornaszerelvények, aknatetők kereteit készítették el ilyen módon – vagy a módosított 
öntöttvas45 előállítását. Elkészült a kupolókemence rekonstrukciója az akkori időknek 
megfelelően. Az öntöde létszáma ekkor már elérte a 100-120 főt, élén az 1970-es évek 
elejétől Semsey István kohómérnök állt. A technológiai fejlesztésekért Bakondy Tibor és 
Sarlósi Jenő öntőtechnológusok feleltek. 

1973-74-ben 4 darab Foromat 10-es és két db Foromat 40-es gép került a vállalat 
tulajdonába, amelyeket hamarosan üzembe is állítottak. Egy éven belül a gépi 
formaszekrények mozgatását is megoldották fix vasgörgőpályákkal. 

Ipari Szerelvény- és Gépgyár46 

1976. január 1-jén a Heves Megyei Vas- és Fémipari Vállalat megszűnt, s beolvadt az 
Ipari Szerelvény- és Gépgyárba. Új elnevezése az Ipari Szerelvény- és Gépgyár Gyöngyösi 
Öntöde- és Gépgyára lett. A budapesti vállalat óriási mennyiséget igényelt 
szerelvényekből, kézikerekekből és csaptelepekből, miközben megmaradtak a gyöngyösi 
üzem korábbi hagyományos megrendelői is: a DIGÉP, a MÁV és az Egyesült Izzó. 

A kereslet kielégítéséhez további fejlesztésekre volt szükség. Átadásra került néhány 
év alatt egy TIFE-1500-as elektromos olvasztókemence,47 egy I-100-as kísérleti hálózati 
frekvenciás olvasztókemence,48 egy komplett homokelőkészítő mű, kettő hőkezelő 
kemence s egy öntvénytisztító mű. Tökéletesítették a vízüveges magkészítést, kidolgozták 
a héjmagkészítés ott alkalmazható technológiáját. Megoldották az öntöde sűrített levegővel 

                                                             
42 Az öntödék önköltségcsökkentésre, méretpontos öntvénygyártásra, a termelés fokozására és a 
selejt csökkentésére való törekvése vezetett a vegyi kötésű magok alkalmazásához. A vízüveges 
magokkal bármilyen súlyú és bonyolultságú öntvényt lehet gyártani. A magok tömeggyártását csak 
vízüveg-szénsavas homokkeverékkel lehet biztosítani. 
43 Nagy sorozatban gyártandó kis- és közepes súlyú, különféle rendeltetésű és bonyolultságú 
öntvények gyártására használják. Az eljárás automatizálható, s így a tömeggyártás gazdaságosságát 
is biztosítja.  
44 Kokillaöntésre azok az ötvözetek alkalmasak, amelyeknek kicsi a zsugorodásuk, kicsi a 
melegrepedési hajlamuk és hígan folyók. 
45 A magnéziummal, cériummal, alkálifémekkel, illetve alkáli földfémekkel vagy azok keverékével 
sikeresen kezelt (módosított) öntöttvasban a grafit gömb alakban jelenik meg. A gömbgrafitos 
öntöttvas (módosított öntöttvas) fémes alapanyaga megegyezik a hasonló összetételű öntöttvaséval, 
csupán a magnézium grafitgömbösítő és karbidstabilizáló hatása érvényesül. 
46 Bakondi Tibor és Nátz Károly visszaemlékezései alapján. 
47 A villamos fűtésű olvasztókemencékben a villamos áram hőhatását használjuk föl a kemencék 
melegítésére illetve a beadagolt vasbetét olvasztására. A TIFE-1500-as hálózati frekvenciás 
tégelyrendszerű kemence a légtranszformátor elvén működik. A megolvasztandó fém a vízhűtéses 
tekercsen belül a döngölt tégelyben foglal helyet. A tekercs váltakozó mágneses tere a 
megolvasztandó fémben örvényáramokat indukál. A vasbetétet a létrejött nagy áramerősség okozta 
meleg olvasztja meg (VARGA 1964). 
48 A szerző megjegyzése: 100 kg vasbetét adagolható bele csak, míg az előző TIFE-1500-ba 1500 
kg. 
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való ellátását, amely szintén minőségi ugrást jelentett. Mindezen újítások eredményeként 
a következő években az öntöde elérte az évi 4000 tonnás öntvénytermelést. 

 

4. ábra: TIFE-1500-as kemencéből csapolás (balra).Öntőminta műhely 1970 körül (jobbra) 

Az 1970-es évek végén megteremtődtek a feltételek a gömbgrafitos vasöntvény és az 
acélöntvény gyártására. A két elektromos kemence teremtette meg ehhez az alapokat, de a 
formázási és öntési technológiák fejlesztése, illetve a hőkezelő kemence beállítása is 
hozzájárult a bevezetéshez. 

  

6. ábra: Öntvénytisztítás (balra). Az öntöde olvasztómű épülete (jobbra) 

A gömbgrafitos vasöntés kezdetben In-Mold eljárással (formában oltás) történt.49 Ez 
a módszer nem vált be, s sok selejtet eredményezett. Ezért áttértek az ún. üstben való 
módosításra50 (beoltásra). Ez az eljárás már sikeres volt, de az eredményes öntéshez szigorú 

                                                             
49 Az öntőforma egy kis kamrájába van adagolva a módosító (gömbösítő) anyag, s a forma 
összerakása után történik meg a folyékony vas formába való leöntése. Különösen nagy sorozatszámú 
gyártásnál használják. 
50 Üstben való módosításkor az üst alján kialakított kis kamrácskába helyezik el a módosító anyagot, 
s erre öntenek kb. 500 kg folyékony vasat. A gömbösödés az enyhén lezárt öntőüstben történik meg. 
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emberi és technikai fegyelemre volt szükség. Közben az ún. szürke öntöttvas öntése is 
eltolódott a magasabb minőségi igények felé. 

 

Gömbgrafitos öntvénybeoltás 

Beindult az acélöntvények kis mennyiségben történő öntése is. Elsősorban magasan 
ötvözött saválló minőségű csaptelepeket, szelepházakat és -tányérokat öntöttek. 

1984-ben Veres Albin igazgató nyugdíjba vonult, utóda Szendrei László 
gépészmérnök lett. 1985 után az Ipari Szerelvény- és Gépgyár egyre nagyobb anyagi 
nehézséggel küzdött, majd teljesen eladósodott. 

Gyöngyösi Ipari Armatúragyártó Kft51 

1990-ben, a rendszerváltás évében a gyöngyösi gyárat leválasztották a budapesti 
központról, s Ipari Armatúra Gyártó Kft néven működött tovább 1993-ig, örökölve a 
korábbi adósságokat is. Vevői közül egyre többen fizetésképtelenné váltak. Csökkenteni 
kellett az öntödében dolgozók létszámát. 

                                                             
Hátránya az, hogy gyorsan formába kell önteni a folyékony vasat, de megbízható eljárás (VARGA 
1964). 
51 Cseh József kohómérnök, ifj. Nátz Károly metarullgus üzemmérnök és a szerző visszaemlékezései 
alapján. 
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8. ábra: Az öntöde anyagtároló csarnoka, 1989. január 

GUR Hungária Ipari Armatúragyártó Kft 

Még az 1980-as években jelent meg az öntöde életében megrendelőként a bécsi 
székhelyű GUR Rt,52 amely egyre növekvő mennyiségben rendelt ipariszerelvény-
öntvényeket. Minden minőség érdekelte az osztrák céget: szürkevas öntvényből ÖV-200, 
ÖV-250, ÖV-300; gömbgrafitos vasöntvényből GÖV 400, GÖV 400.3, GÖV 500, GÖV 
600, GÖV 700; acél vasöntvényből erősen ötvözött minőségi öntvényeket rendeltek 0–50 
kg-os súlyhatárral.53 

 

Exportöntvények (balra), pillangószelep-öntvények (középen) és szivattyúház-öntvények (jobbra) 

                                                             
52 Az Otto GUR Kft-t, a GUR cégcsoport legrégebben létrehozott tagját 1950-ben alapították 
Ausztriában. A kereskedelmi tevékenységet folytató cég főleg technikai alkatrészek forgalmazásából 
tartotta fent magát. De tevékenységi körét hamar bővítette: 1964-ben már GUR Ipari Armatúragyártó 
Kft-ként nemcsak az öntvények és alkatrészek értékesítésével, hanem azok gyártásával is 
foglalkozott. 
53 Az öntöttvas minőségét a grafit alakja, elrendeződése és nagysága, valamint a fémes alapanyaga 
határozza meg. Fajtái: gömbgrafitos (ferrites, perlites, austenites); lemezgrafitos (ferrites, perlites, 
austenites). Az öntöttvas minőségét szabványok rögzítik (VARGA 1964). 
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A privatizációs program keretében a gyár eladásra került, majd 1993-ban megalakult 
a GUR Hungária Ipari Armatúragyártó Kft. Az öntöde létszámát tovább csökkentették, de 
továbbra is minőségi öntvényeket gyártottak. Fejlesztések minimális mértékben történtek, 
s egyre nagyobb gondot okoztak az elavult olvasztóberendezések, amelyek fogyasztása 
igen magas volt. 

1994-től az öntöde vezetője Cseh József kohómérnök volt. A létszám 1997-re 45 főre 
csökkent, s a gyári munkások száma is az 1960-as évek szintjére esett vissza. 

 

Cseh József (balra) és Kakas Gyula (jobbra) kohómérnökök öntés közben 

GUR Hungária Ipari Armatúragyártó Rt (Gyöngyösi Öntöde Kft) 

1998-ban megalakult a GUR Hungária Ipari Armatúragyártó Rt, s a 
részvénytársaságon belül a Gyöngyösi Öntöde Kft, mintegy 25 fővel. A GUR Hungária Rt 
létszáma ekkor már 100 fő alá csökkent. Az öntöde vezetője ekkor még mindig Cseh József 
kohómérnök volt, aki a végső felszámolásig, 2003-ig töltötte be ezt a pozíciót. 

2003 novemberében a kft ellen egyik hitelezője a felszámolási eljárást indított el, 
amely 2004 szeptemberében befejeződött. A felszámoló értékesítette az öntödét. A vételi 
árból minden hitelezőt kifizettek, s végkielégítéssel tudták elbocsátani a belső 
alkalmazottakat és a dolgozókat. 

Miért ment tönkre ez a valaha nyereséget termelő vállalat? 

Az öntöde 1985-től kezdve állandó fizetési nehézségekkel küzdött; a megrendelő 
cégek egy része felszámolásra került, másik részük fizetésképtelenné vált. A csőd egyrészt 
azért volt elkerülhetetlen, mert a TIFE-1500-as olvasztókemence vasolvasztási fajlagos 
önköltsége olyan magas volt, hogy nem lehetett nyereségesen üzemeltetni; helyette nem 
szereztek be korszerűbb berendezést. Másrészt az osztrák tulajdonos az újabb 
beruházásokat és fejlesztéseket nem támogatta a 90-es években, s így már az öntöde nem 
vehette fel a versenyt a kisebb költséggel dolgozó üzemekkel. 

Az új tulajdonos, aki a felszámolás után megvette az üzemet, az öntödét szétszereltette: 
az olvasztókemencéket, hőkezelő-kemencéket, a homokművet, a formázógépeket és az 
öntvénytisztítóművet értékesítették. Az egyéb vasanyagokat- és hulladékokat eladták. Az 
egykori vasöntödéből már csak az épületek állnak. 
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JANKOVITS KRISZTINA 

Szempontok a fenntartható turizmusfejlődéshez 

A turizmus a világgazdaság egyik legjelentősebb ágazata. Nem pusztán ökonómiai, de 
társadalmi és kulturális szempontból is fontos, hogy hosszú távon működőképes legyen. A 
dolgozatomban a fenntartható turizmusfejlődés témaköréhez adok figyelemre és 
továbbgondolásra méltó szempontokat. Célom, hogy hozzájáruljak ahhoz, hogy nagyobb 
összefüggésében lássuk a turisztikai iparág működésének és fejlődésének a gazdaságra, a 
társadalomra és a természetre gyakorolt hatásait. Részletesebben bemutatom, hogy melyek 
azok az állami szervek, amelyeknek Magyarországon jelentős szerepük van a 
környezetvédelemben, és hozzájárulhatnak a fenntartható turizmusfejlődés 
megalapozásához. 

Bevezetés 

A turizmus egy roppant nagymértékben fejlődő gazdasági ágazat. Erre utal az is, hogy 
1950 és 2000 között a nemzetközi érkezések száma évente 7 százalékkal növekedett. A 
fejlett országokban a szolgáltatási szektor erősödése, az általános gazdasági fejlődés okozta 
diszkrecionális jövedelmek emelkedése, a szabadidő és a fizetett szabadságok 
mennyiségének növekedése, továbbá a szabadidő tartalmas és változatos eltöltése iránti 
igény fokozódása mind-mind olyan tényezők, amelyek a turizmus növekedését segítik elő. 

A Brundtland Bizottság 1987-es megfogalmazása szerint a fenntartható fejlődés 
„olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné 
a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik kielégítésére” (WCED 1987). Az 
1995. évi LIII. a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény 4. paragrafusa 
szerint a társadalmi-gazdasági viszonyok és tevékenységek rendszere, amely a természeti 
értékeket megőrzi a jelen és a jövő nemzedékek számára, a természeti erőforrásokat 
takarékosan és célszerűen használja, ökológiai szempontból hosszú távon biztosítja az 
életminőség javítását és a sokféleség megőrzését. Mindkét definícióból tartalmazza az 
emberek jövőbeni szükségletei kielégítésének igényét. A fenntarthatóság tehát nem csak a 
természet, a bolygónk, a környezet számára fontos, de rendkívüli jelentőségű saját magunk, 
azaz az emberiség számára is. 

Fenntartható turizmusfejlődés 

A Tourism Concern (1992) meghatározásában a fenntartható turizmusfejlődés „az 
adott desztináció természeti környezetének teherbíró képességét szem előtt tartva lehetővé 
teszi a természeti erőforrások megújulását, felismeri, hogy a helyi közösségek, szokások, 
életmód a turisztikai terméknek rendkívűl fontos összetevőjét jelentik, ennek 
következtében elfogadja, hogy a helyi lakosság arányosan részesedjen a turizmus pozitív 
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gazdasági hatásaiból és tiszteletben tartja a fogadó területek lakosságának érdekeit és 
kívánságait a turizmus fejlődésére vonatkozóan”. WALL szerint (1997) maga a turizmus 
szektor akkor fenntartható az adott desztinációban, ha a fejlődése olyan ütemű, amivel még 
a desztináció képes kedvezőtlen társadalmi és fizikai változások nélkül befogadni, turizmus 
nem szorítja ki a korlátozottan rendelkezésre álló erőforrásokért vele versenyben lévő többi 
gazdasági tevékenységeket. 

A turizmus és a környezet kapcsolata konfliktusos viszony. E tekintetben komoly 
problémát okoz, hogy nem nincsenek széles körű ismereteink a fizikai környezet 
törvényszerűségeiről, nem ismerjük a turisztikai tevékenységek környezetre gyakorolt 
hatásait. A pozitív és a negatív hatások megjelenésének időtartama eltérő, és jelentős a 
közvetett hatások aránya. Probléma még az azonos természeti adottságú területek eltérő 
kezelése, szabályozása, valamint a team-munka hiánya is. A gazdasági és a környezeti 
érdekek között e téren is konfliktus áll fenn. Ráadásul a környezetvédelem gyengébb 
érdekérvényesítő mechanizmussal bír. 

Fenntartható turizmus alapelvei és feladatai 

A fenntartható fejlődés alapja a helyi életmód, kultúra, természeti környezet, gazdasági 
szerkezet és politikai struktúra tiszteletben tartása. A megőrzési vagy fenntartható fejlődési 
stratégiának része kell legyen a turizmus tervezése, fejlesztése és működése. A 
fenntarthatóság eléréséhez minden érdekcsoport (például helyi lakosság, civil csoportok és 
kormányzati szervezeteknek) részvételére szükség van. Tiszteletben kell tartaniuk a 
fejlődésre vonatkozó etikai irányelveket, amelyeket a viselkedési kódexek tartalmaznak. A 
turizmus fejlesztéseinek költségeiből és a turizmus pozitív hatásaiból is egyenlően kell a 
desztináció lakosságának és a turisztikai szektornak részesednie. 

A helyi lakosokat és a desztinációba látogató turistákat el kell látni a turizmusra és 
annak a környezetre gyakorolt hatásairól. Minden fejlesztési projektet megelőz egy 
komplex fizikai, társadalmi, gazdasági hatás vizsgálat. Minden szakaszban szükséges a 
folyamatos monitoring tevékenység és a változó környezeti feltételek értékelése, hogy 
megállapítható legyen a negatív hatások kialakulása. 

Az állami szervek szerepe a fenntartható turizmusfejlődésben 
Magyarországon 

A turizmusért felelős országos vagy regionális szervezet szakmai hozzáértése és 
aktivitása fontos egy desztináció sikerességében. Jelentős szerepük van a turizmus 
fejlesztésében. Egységes fejlesztési koncepció szükséges a spontán, nem tudatos fejlődés 
negatív következményének megakadályozásához. A tervezés mellett a megvalósítás 
kontrollálásában is részt kell venniük: a szolgáltatások ellenőrzése és szabályozása, a 
turisztikai befektetők vonzása, turisztikai vállalakozások és a lakosság közötti 
együttműködés élénkítése is feladatuk. Marketingtevékenységüknek fontos szerepük van 
abban, hogy a turista megkapja azokat az információkat a desztinációról, amelyek 
segítségével képes választani a kínált termékek és szolgáltatások közül. 
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Hazánkban 1977-ben alapították meg az Országos Környezet- és Természetvédelmi 
Hivatalt. Nemzeti Környezetvédelmi Program tartalmazza: 

– környezet állapotának bemutatását; 
– az elérni kívánt környezetvédelmi célokat és célállapotokat; 
– a célok és célállapotok elérése érdekében végrehajtandó feladatokat; 
– azok megvalósításának sorrendjét és határidejét; 
– a kitűzött célok megvalósításának eszközeit, ideértve a pénzügyi igények 

forrásának tervezett megjelölését is; 
– azoknak a területeknek a kijelölését, amelyeken különleges környezetvédelmi 

intézkedések szükségesek; valamint 
– az intézkedések tartalmát. 
A Nemzeti Környezetvédelmi Programmal összhangban regionális és önkormányzati 

környezetvédelmi programok is készíthetőek. 
A következőkben azokat az állami szerveket, illetve feladataikat, hatásköreiket 

ismertetem, amelyek a fenntartható fejlődés turizmusban való elérésében jelentős szerepük 
van. 

Országgyűlés környezetvédelmi tevékenysége a jogalkotáson keresztül a Kormány és 
a helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatainak meghatalmazása, a költségvetés 
elfogadása, Nemzeti Környezetvédelmi Program jóváhagyása. 

A Kormány összesíti és testesíti meg az állam környezetvédelmi feladatait mint a 
jogalkotás előkészítője, jogalkotó ,ahol a törvényeknek biztosítania kell a környezeti 
érdekeket és figyelemmel kell lennie az életminőséget befolyásoló jelentőségére. Másrészt 
a közigazgatás legfőbb szerveként meghatározó szerepe van abban, hogy miként 
érvényesülnek az általános jogi előírások a gyakorlatban. A nemzetközi szerződések 
teljesítése is kormányzati funkció. 

A környezetvédelmi kérdésekben a Kormány tanácsadó szerve az Országos 
Környezetvédelmi Tanács. Tagjai egyenlő arányban kerülnek ki a környezetvédelmi céllal 
alakult bejegyzett társadalmi szervezetek, tehát egyesületek, alapítványok, szövetségek, 
szakmai és gazdasági érdekképviseleti szervek, valamint a tudományos élet képviselői 
közül. Feladata a Nemzeti Környezetvédelmi Program és regionális programok elvi 
kérdéseinek áttekintése, a környezetvédelemmel összefüggő jogszabályok és más állami 
döntések értékelése, illetve vizsgálati elemzések véleményezése és egyéb 
környezetvédelmi ügyek. 

Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium a környezet- és 
természetvédelem, a területfejlesztés, az építésügy és a műemlékvédelem közigazgatási 
szerve. Két hatósági felügyeletrendszert felügyel: Környezetvédelmi Főfelügyelőséget, 
amelynek felügyelőségei is vannak, és a Természetvédelmi Hivatalhoz kapcsoltan működő 
természetvédelmi, nemzeti parkok igazgatóságait. A környezetvédelmi feladatai a 
levegőtisztaság-, a vízminőség-, a természet-, a zaj- és a rezgésártalom elleni, a táj-, a káros 
sugárzás elleni és az erdővédelem. A hulladékgazdálkodás felügyeleti és irányítási jogkörei 
is hozzátartoznak. 

Hírközlési- és Vízügyi Minisztérium a vízgazdálkodás és a vizek mennyiségi védelme 
terén tevékenykedik. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság pedig regionális igazgatóságok 
segítségével gyakorolja az államigazgatási hatásköreit, vízügyi engedélyek kiadását. 

Más minisztériumok is szerephez jutnak a környezetvédelem terén: 
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– a Népjóléti Minisztérium: az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálaton 
keresztül; 

– a Földművelésügyi Minisztérium: a növényvédelem, az erdőgazdálkodás, a 
halászat-vadászat felügyeletével; 

– a Belügyminisztérium az önkormányzatok segítője, a településigazgatás feladatai, 
a polgári védelem és a tűzrendészet katasztrófa elhárítási feladatai miatt; 

– az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium az ásványi erőforrások gazdájaként és 
energiaügyek felelőseként; 

– az Országos Atomenergia Hivatal: atomenergia felhasználásának, biztonsági 
kérdések gazdájaként. 

Az országos vagy regionális hatáskörű államigazgatási szerveknél minisztériumokban 
Környezetvédelmi biztos dolgozik. Áttekintheti és bekérheti az iratokat, adott esetben 
eljárást folytat le. A döntéshozatal előtt ki kell kérni a véleményét. 

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának szerepe a turizmus 
fenntarthatóságában a közigazgatás feletti általános ellenőrzéssel valósul meg. Az 
ügyészségeké pedig büntetőeljárási szerepe révén. Utóbbiak általános társadalomvédelmi 
szerepéhez tartozik a környezetveszélyeztető tevékenységgel okozott kár megtéríttetése. 

Helyi önkormányzatoknak is nagyon komoly szerep van a környezetvédelemben, 
hiszen a hatáskörükbe tartozik többek között a környezet védelmét szolgáló jogszabályok 
végrehajtása. Hozzájuk tartozik a környezetvédelmi információs rendszer és a tájékoztatás 
és a környezeti adatok a nyilvántartásai. 
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VARGA ANDRÁS 

Városi léptékű fejlesztések ingatlanpiacra 
gyakorolt hatásai 

A települések élete – jó esetben – maga a folytonosság. A lakók által formált épített 
környezet formálja a lakókat. A régi fejlesztések rétegei adják a keretet a mai 
tevékenységnek, utóbbiak hatására ma és holnap újabb és újabb rétegek rakódnak a 
városra. Az egyes rétegek a korszellem lenyomatai a hosszú, lassú, ugyanakkor folyamatos 
átalakulásban. A változások hatással vannak szűkebb környezetükre, egyes esetekben az 
egész város arculatára is. 

Milyen mértékben hatnak a fejlesztések a környezetükre? 

A 2010-es évek második felében tapasztalható ingatlanpiaci fellendülés nagy léptékű 
fejlesztések elindítását hozta magával. Részben az állami ösztönző-intézkedéseknek 
köszönhetően 2018-ra az új lakások építésének üteme közelíti a 2008-as válság előtti 
időszakot, azonban – mivel a válság éveiben kevesebb lakás épült – az újszerű lakások 
kínálata még nem elegendő a globális fellendülés miatti megnövekedett kereslet 
kielégítésére. A Központi Statisztikai Hivatal kimutatása szerint a 2010-es kormányváltás 
óta jellemzően évi 7–20 ezer közé esett az újonnan átadott lakások száma, miközben a 
lakásállomány becsült élettartama alapján az optimális szám a korábban jellemző 20–40 
ezer közötti volna (NET1). 

Napjaink fejlesztései jellemzően városi alulhasznosított – kismértékben, vagy nem 
megfelelő funkcióval beépített – telkeken valósulnak meg az ott található régi épületek 
bontása után. Egyes helyszíneken – ahol magas a fejlesztések száma – utcák és városrészek 
alakulnak át. Ez ingatlanérték-emelkedést okozhat, ha az átalakulást a piaci szereplők 
pozitívan ítélik meg. Az ilyen jellegű arculatváltás nem példátlan, a történelem során 
számtalanszor tapasztalható volt, hogy bizonyos lépték felett a fejlesztés közvetlen és 
közvetett hozadékai nem korlátozódtak a fejlesztési területre. Ebben a fejezetben ismert 
példákra és szakmai forrásokra támaszkodva vizsgálom a piaci szereplők preferenciáit és 
a tapasztalható értékváltozásokat.  

Ingatlanpiaci tényezők, mozgások 

Ahhoz, hogy pontosabb képet kapjunk a fejlesztések piaci hatásairól, érdemes 
áttekinteni az ingatlanpiac jellemzőit, kiemelten annak keresleti és kínálati oldali 
működését. „Az ingatlanpiac olyan egyének, illetve vállalatok csoportja, akik egymással 
kapcsolatban állnak ingatlanügyletek lebonyolítása céljából” (AIREA 1987). 
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Magyarországon és az alapvetően kapitalista berendezkedésű országokban az 
ingatlanok adás-vétele – egyes állami beavatkozások torzító hatásától eltekintve – 
szabadpiaci alapon történik, azaz a cél a kereslet-kínálat egyensúlya. Túlzott kereslet, vagy 
túlkínálat esetén árváltozással korrigál a piac, azonban a dinamikus kereslet rugalmatlan – 
lassan változtatható, időben elcsúszva reagáló – kínálattal találkozik, ami a hagyományos 
termékfajtáknál nagyobb, egyben időben hosszabb piaci kilengéseket okoz. 

Ingatlanpiaci kereslet 

„Az ingatlanpiac keresleti oldalát alapvetően a használók és azok igényei jelentik” 
(KPMG 2018).   

Megkülönböztetünk saját használatra vásárlókat és befektetőket, utóbbiak az ingatlant 
általában bérbeadással hasznosítják.  

Az ingatlanpiaci keresletet befolyásolják egyrészt a befektetési- és a hitelezési piac 
trendjei – alacsony, 0–3 százalékos jegybanki alapkamatok mellett az ingatlanpiac időben 
állandó, de viszonylag biztonságos 2–10 százalékos hozamai felé fordulnak a befektetők, 
miközben a finanszírozást segíti az alacsony alapkamatok miatt olcsóvá vált a hitelezés. 
Másrészt hatnak a keresletre a lakossági jövedelmi viszonyok és gazdaságföldrajzi 
tényezők. Vannak a kereslet alakulását befolyásoló tényezőknek szubjektív összetevői is. 
melyek akár kisebb területek arculatát is befolyásolhatják,ezáltal vonzóbbá tehetik azt. 
Ilyen például a zöldfelületi arány, a biztonságérzet, vagy a zajszint.  

Ingatlanpiaci kínálat 

A kereslet megjelenésével a kínálati oldal hosszú reakcióidővel válaszol, mivel a 
fejlesztések években mérhető időigényűek. Ez a rugalmatlan kínálat az ingatlanok helyhez 
kötöttségével együtt okozza az ingatlanpiacon tapasztalható nagy kilengéseket.  

 

Ingatlan reálérték 
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Az iparág egyéb tényezők miatt is tökéletlen piacnak számít. Az ingatlanpiac 
rendkívül inhomogén, szinte minden egyes terméke egyedinek tekinthető, és ez önmagában 
megnehezíti a körültekintő tájékozódást. Továbbá viszonylag alacsony a transzparencia, 
ami azt jelenti, hogy ma Magyarországon az adás-vételi adatbázisok nem tartalmaznak 
kellően részletes információt, így a potenciális vevők jellemzően kínálati árak alapján 
tájékozódnak, ami akár 5–20 százalékkal a tényleges tranzakciós ár felett lehet. 

További speciális tényező az ingatlanok hosszú élettartama, az alacsony előállított 
darabszám, a nagy érték, valamint az a tény, hogy szinte minden szinten az emberi élet 
színterei. Ezek miatt az ingatlanok azon felül, hogy megfelelő karbantartottság mellett 
hosszútávon megőrzik – ideális esetben növelik – az értéküket, bérbeadás útján hozamot is 
képesek termelni, így befektetési eszközként is működtethetők. 

Piaci értéket befolyásoló szubjektív tényezők 

A Kortárs Építészeti Központ és a KPMG együttműködésében elvégzett kérdőíves 
felmérés alapján a lakókörnyezet megítélésében az alábbi szempontok játsszák a 
legfontosabb szerepet, közel egyforma jelentőséggel: közbiztonság, zöldfelület minősége, 
zajszint, épített környezet minősége, elérhetőség. Közepesen fontos volt a megkérdezettek 
számára a szolgáltatások elérhetősége, azonban minden egyéb – a lokációhoz köthető – 
szempont sokadlagosnak bizonyult (KPMG-KÉK 2018). 

Hasonló eredményre jutott a CBRE ingatlantanácsadó cég is, mely 2017-es Global 
Placemaking című tanulmányában védelem, komfort és élmény kategóriákba csoportosítva 
szerepeltette a biztonságérzet, mikroklíma, elérhetőség, látvány, gyaloglás, tartózkodás, 
beszélgetés, funkciók, emberi lépték, identitás és minőségérzet szempontokat. A 
tanulmány ezen szempontok alapján értékelte a világ 12 jelentős közterület-fejlesztési 
projektjét, valamint az általuk okozott változásokat (NET2). 

Közbiztonság 

A biztonságérzet a Maslow-piramis második szintje, tehát nagyon fontos emberi 
szükséglet. Amennyiben egy városrészben nem tapasztalható a modern civilizációnkban 
megszokott szintű biztonság, az a lakók olyan magasabb szintű igényeinek kielégítését 
akadályozza, mint például a komfortérzetére vagy a mozgás-szabadság.  

Semmi sem képes annyira nagy ingatlan-érték differenciákat okozni – akár szűkebb 
területen belül – mint a biztonságérzet hiánya. Remek bizonyíték erre a 2018-ban még 
mindig létező, Budapest X. kerületi Hős utcában található gettó. Az utca jó elérhetőségű, 
minden szolgáltatás megtalálható a környéken, mégis a jellemző budapesti árak töredékéért 
hirdetik az ottani lakásokat. Már néhány sarokkal odébb – a Pillangó utcai lakótelepen 2–
4-szeres áron kínálnak lakásokat, ami még az ingatlanok és környezetük állapotát 
figyelembe véve is óriási különbség (NET3). 
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Zöldfelület 

Elsősorban sűrűn beépített városi környezetben válik felértékeltté a zöldfelület 
megléte, mely látványával, közterületi jellegével és a nyári melegedést visszafogó 
hatásával egyaránt kellemes hatást gyakorol a környező területekre és lakosaikra. LUTTIK 
holland városokban elvégzett kutatása alapján a parkra néző lakóingatlanok értéke 8%-kal, 
míg a park közelében lévőké 6%-kal volt magasabb, mint a parkoktól távolabb 
elhelyezkedő lakásoké és házaké (LUTTIK 2000). A Chicagói parkoktól számított 2 tömb 
mélységben átlagosan 1,5%-kal magasabb ingatlanértéket mértek, mint a távolabb lévő 
ingatlanok esetében (UHLIR 2016). A hatás a bérleti díjakban is megjelenik – PHILIPS 
tanulmánya alapján a Post Office Square-re néző ingatlanok bérleti díja átlagosan 10%-kal 
volt magasabb, mint a hasonló, de nem parkra néző bérleményeké (PHILLIPS 2000). Ha a 
zöldfelület minőségének köszönhetően a park a látogatók célpontjává válik, az a 
kereskedelmi ingatlanok piacán ennél is magasabb forgalomnövekedést okozhat. 

Zajszint 

A zajszint emelkedését okozhatja a járműforgalom növekedése, vagy – jellemzően – 
a vendéglátóhelyek későesti működése. Mind a VII. kerületi „bulinegyeddel” kapcsolatos 
népszavazás, mind a közelmúlt kutatásai kimutatták, hogy a szolgáltatások kínálata, 
minősége és az általuk okozott forgalomnövekedés csak egy bizonyos szintig pozitívum a 
helyi lakosság számára. A nem lakó funkciójú ingatlanok esetében a használók kevésbé 
érzékenyek a zajszint emelkedésére. Egyes belvárosi utcákban a kereskedelmi- és 
gépjármű forgalom növekedése a lakhatást kellemetlenebbé teszi, miközben a 
kereskedelmi célú, vagy irodai használatra az ilyen ingatlanok továbbra is alkalmasak. 
Ezért a forgalomnövekedés általában az épületek funkcióváltását vonja maga után – 
megváltozik az optimális hasznosítás (highest and best use). 

Épített környezet 

A burkolt felületek és az épületek látható homlokzatai képezik azt az épített 
környezetet, ami alapján a szemlélő megítéli a környék (város) építészeti minőségét. A 
londoni Association of Town Centre Management javaslata alapján a jól tervezett 
közterületek jelentős hatással vannak a kereskedelmi szektorra – a belvárosi közterületek 
rehabilitációja akár 40%-os forgalomnövekedést generálhat és a befektetői keresletre is 
pozitív hatással bír (DOE 1997). Az épített környezet változása részben tovagyűrűző 
folyamat. A közterület rehabilitációja a kereskedők, bérlők és tulajdonosok cserélődésével 
járhat együtt, ami kihatással van a földszinti üzlethelyiségek kinézetére és az épületek 
karbantartottságára, melyek végül visszahatnak a terület arculatára.  

Elérhetőség 

A terület megközelíthetősége és a jellemző elérési idő tipikusan nagyvárosi közegben 
válik igazán fontos – egyben jelentős ingatlanérték-befolyásoló – tényezővé. Bár ezek 
infrastruktúra-fejlesztések, és általában nem közvetlenül ingatlanfejlesztéshez köthetők, e 



Városi léptékű fejlesztések ingatlanpiacra gyakorolt hatásai 

137 
 

két beavatkozási típus között mégis erős az összefüggés. Legtöbb esetben az infrastruktúra 
elérhetővé tétele indít el jelentős ingatlanfejlesztéseket, azonban van példa a fordítottjára 
is, amikor – a nagy léptékre tekintettel – egy ingatlanfejlesztő lobbizik az infrastruktúra 
fejlesztéséért. 

Szolgáltatások 

A piaci szereplők eltérően ítélik meg az elérhető szolgáltatások fontosságát. A helyi 
lakosság – és annak főként idősebb rétege – tolerálja legkevésbé a szolgáltatások túlzott 
mértékű jelenlétét, míg a távolabb lakókat és a turistákat kifejezetten vonzza a színes 
kiskereskedelmi és vendéglátóipari kínálat. A kereskedők és vengéglátók számára előnyt 
jelenthet az erősödő kínálat, mivel kereskedelmi lokációk, tengelyek alakulhatnak ki egyes 
tereken, utcákon. A gyalogosforgalom – ingatlanpiaci kifejezéssel „footfall” – 
növekedése, és az úgynevezett mágnesbérlők megjelenése újabb és újabb egységek nyitását 
hozhatják magukkal. Az irodapiac számára a helyi szolgáltatások jelenléte inkább a 
dolgozók elégedettsége, a „well-being” miatt fontos szempont. 

Történelmi példák a XX. század végéig 

Manhattan 

Gyakran emlegetett példa telekvásárlásra napjaink legdrágább new yorki 
városrészének, az 59,1 négyzetkilométeres Manhattennek 1624-es tranzakciója. A területet 
helyi indiánoktól vették holland telepesek 60 guilderért (NET4), melyet 1846-ban John 
Romeyn Brodhead történész 23 dollárra konvertált és ma is ezt a számot emlegetik (NET5). 
Később eltérő becslések láttak napvilágot, a legmagasabb szám máig a brandy árfolyama 
alapján megállapított 15.600 dolláros ár, azaz mai értéken fajlagosan 0,2 cent 
négyzetméterenként. 2014-ben egy tanulmányban 1,74 ezer milliárd dollárra becsülték a 
sziget összes fejlesztési telkének értékét, ami közel 30.000 dollár négyzetméterenként 
(NEVIUS 2009, 2014). Ez egy rendkívül jó üzletnek tűnik, azonban a föld értéke nem 
magától változott meg – a területen lakóknak jelentős beruházásokat kellett végrehajtaniuk, 
mire a kopár legelőből egy vonzó és óriási forgalmat bonyolító gazdasági-, kereskedelmi-, 
pénzügyi-, kulturális-, turisztikai központ és közlekedési csomópont lett (NEVIUS 2009, 
2014).   

Amszterdam és Velence 

A két süllyedő európai város – Manhattanhez hasonlóan – egyaránt lakóinak sikeres 
gazdasági-kereskedelmi tevékenységének köszönheti erejét és hírét. Önmagában – 
földterületként – a tőzeges-agyagos altalajú Amsterdam, és a mozgó-tömörödő üledékes 
kőzetre épült Velence értéke sem lenne jelentős, mert nem ideális építkezéshez. Valójában 
gazdaságföldrajzi és politikai okok miatt terjeszkedtek ezek a városok a víz felé. Ahogy a 
korabeli kereskedelemnek köszönhetően megerősödött és meggazdagodott a lakosság, úgy 
az ingatlanok iránti fizetőképes kereslet is nőtt, s ez felfelé hajtotta az árakat. Az építészeti 
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és kulturális változások hatottak a presztízsre, ami – többek között a gazdasági és turisztikai 
forgalom miatt –máig tartja magát, annak ellenére, hogy az ott élők folyamatos harcot 
vívnak a vízzel és a mozgó altalajjal (NET6).  

Champs Elysées, Andrássy út, Bulevardul Unirii 

Jelentős, városrész léptékű közterület-fejlesztések voltak a sugárút építések. Mind a 
párizsi Champs Elysées, a budapesti Andrássy út és a bukaresti Bulevardul Unirii (Unió 
sugárút) létrehozásához városrészek lebontására volt szükség, ahhoz, hogy a korábbinál 
jóval nagyobb közterületi aránnyal építkezhessenek a helyükre. Ezek a grandiózus 
közterületek kellemes térarányaikkal és fásított sétányaikkal vonzzák a sétálókat és a 
reprezentatív épületeket, utóbbiak általában jelentősen hozzájárulnak a sugárutak 
presztízséhez. Ezek az önmagukban rendkívül erős imázzsal rendelkező utak lényegesen 
eltérnek a környezetüktől, és ennek megfelelően alakulnak az ingatlanértékek is. 
Megfigyeléseim szerint minél több – történeti és építészeti – réteg rakódott a területre, 
annál felértékeltebb lesz a környezetéhez képest. Az ingatlanértékek mindhárom vizsgált 
út esetében nagyjából a városi átlagtól kezdődnek, azonban az értéksávok minimum és 
maximum összegének aránya eltérő. A Champs Elysées apartmanjainak 10–30 ezer eurós 
négyzetméterára a párizsi átlag 125–400 százaléka (NET7), az Andrássy út lakásainak 2,5–
4 ezer eurós négyzetméterára a budapesti átlag 100–160 százaléka (NET8), míg a 
Bulevardul Unirii esetében a 1–2,5 ezer eurós fajlagos ár a bukaresti átlag 80–200 
százaléka (NET9). Érdekes elméleti kérdés, hogy mekkora ingatlanérték különbözet esetén 
éri meg több épület helyett a szélesebb sugárút építése a fejlesztőnek. Ha feltételezzük, 
hogy az út menti 1 épülettömb mélységben – 100–100 méter szélességben – tapasztalható 
magasabb fajlagos érték, mint egy egyszerű utca esetében, akkor azzal, hogy 25 méter 
széles telekterületet feláldoznak – tehát 225 helyett 200 méter szélességben építenek csak 
épületeket – 12,5 százalékkal kevesebbet építhetnek. Azonban általában ennél jóval 
nagyobb az értékeltérés, tehát sűrű városi szövetben érdemes nagyobb és zöldebb felületek 
kialakításán fáradozni. Természetesen ez a hatás kevésbé jelentkezik kertvárosias, vagy 
lakótelepi környezetben, ahol kezdetektől úgy tervezték a beépítést, hogy magas maradjon 
a zöldfelületi arány. 

A világ leghíresebb közparkja – Central Park 

Manhattan egy 2017. évi elemzés szerint az Egyesült Államok egyik legdrágább 
városrésze, ha a lakásárakat vesszük figyelembe. A fajlagos árak 3,900 és 92.700 EUR/m2 
között szórtak, az átlag 15.900 EUR/m2 volt. Az 1858-ban megnyitott Central Park 
presztízse – és a tény, hogy Manhattan közelében ez az egyetlen nagy felületű és 
egybefüggő természetes környezet – együtt jár a luxuslakások megjelenésével a parkot 
övező térfalon. Ez jelentős árfelhajtó hatással bír, számításaim szerint a Central Parkot 
határoló épületekben a fajlagos lakásárak átlaga másfél-kétszerese a manhattani átlagnak. 
Természetesen nagy a szórás a lakások minőségének, illetve a park melletti pontos 
elhelyezkedésnek a függvényében, továbbá a hatás a parktól távolodva exponenciálisan 
csökken. Ezt nevezzük térfal-hatásnak (NET10). 
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Parkok és közterek Budapest reformkori városrészeiben 

Budapest belső kerületeiben érzékelhető, hogy mennyire eltérő karaktert adhat egy-
egy városrésznek a zöldfelületek aránylag sűrű megléte, vagy teljes hiánya. A terek és 
parkok jelenléte a sűrű belvárosias területen akár 3-4 háztömbnyire, azaz 5-10 perces 
gyalogló távolságra érezteti értéknövelő hatását. Emiatt a parkok, terek egymástól 5-6 
háztömbnyire történő elhelyezése tekinthető optimálisnak, ahogyan az például a VII. 
kerületi Középső Erzsébetvárosban megfigyelhető, ahol 5 park helyezkedik el. A mellette 
fekvő Ligetvárosban ugyanakkora területen csupán a Bethlen tér található. Bár utóbbi 
távolabb esik a belvárostól, ez önmagában nem indokolja a 10-15 százalékkal alacsonyabb 
árakat. A két negyed megjelenése és szolgáltatásai, ezzel együtt imázsa, jelentősen eltérő. 
Ennek oka részben a közterek és parkok száma és működése, amely befolyásolja a terület 
arculatának alakulását is, visszahat a szolgáltatásokra és az árra. Ligetváros esetében a 
közterek és közparkok lefedettsége inhomogén, ami a teljes ingatlanállomány jelentős 
részének értékére hatással van. Ha elméleti síkon elemezzük az eltérést Középső-
Erzsébetvárosban az építési telkek valamivel több, mint 5 százalékát hagyták üresen, ami 
arányos a parkok által okozott összes értéknövekedéssel. Tehát nagyobb léptékű városi 
ingatlanfejlesztések esetében kisebb felületek közparknak történő átadása esetén is tartható 
lehet az azonos bevételi szint. Nagyon fontos azonban, hogy a kimutatható 
értékkülönbözetnek csak egy eleme a közhasználatra átadott terület, nagyon fontos a tér 
burkolatainak, növényzetének, térfalainak és szolgáltatásainak minősége. Az átadott 
területek arányát és kialakítását mindig egyedi paraméterek alapján kell optimalizálni 
(NET8). 

Ezredforduló utáni példák 

Az utóbbi néhány évtized fejlesztései és azok piaci hatásai alaposabban 
dokumentáltak, mint az évszázados beavatkozások, ezért áttekintem a jelentősebb 
példákat.  

A manhattani High Line 

A Manhattan nyugati felén található High Line Parkot a korabeli West Side Line vasút 
pályáján alakították ki. Ezzel egy vonalszerű zöldfelületet tudtak integrálni Manhattanbe a 
városi közlekedés zavarása nélkül. Az összesen 2,33 km hosszú, 1,6 km2 alapterületű park 
kivitelezése 2006 és 2014 között zajlott több fázisban. Az első szakasz átadása óta eltelt 
idő elegendő volt az ingatlanpiaci hatások mérésére. A StreetEasy piackutató cég 
kimutatása alapján ezen a szakaszon a medián tranzakciós ár 2,1 millió dollár volt, amely 
több mint 100%-kal magasabb, mint a teljes New York-i kontrollterület átlaga és 75%-kal 
magasabb, mint Manhattan belvárosának átlaga. 2011 júniusa óta a High Line 1. szekciója 
mentén 50,6%-kal, 2. szekciója mentén 48,2%-kal emelkedtek az ingatlanok árai, szemben 
a kontrollterület 31,4%-os növekedésével (NET11).  
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High Line Park, New York (NET12) 

A Millenium Park Chicagóban 

A Chicago Park District tanulmány szerint a parkok 1,5%-kal emelik átlagosan az 
ingatlanok értékét a parkot körülvevő 2 tömb mélységben. Ezen felül a parkok 
turizmusserkentő hatása és az ott szervezett rendezvények tovább növelik a gazdasági 
hasznot. A tanulmány kimutatása szerint a turista költések 8%-a parkokhoz köthető 
(NET13). 

A „mágnes parkok” a fent leírtaknál jelentősebb hatással bírnak mind a város 
bevételeire, mind az ingatlanértékekre. A mágnes parkok egyik jellemző példája a chicagói 
Millenium Park, mely a Michigan tó közelében található közel 10 hektáros zöldterület. A 
park 2004-es átadása óta annak közelében 4.800 új lakást és 7 új hotelt építettek. A lakások 
36%-a a területen található, korábban irodaként működő épületek átalakításával jött létre. 
A beavatkozások eredményeképp a negyed lakossága 71%-kal, a szállodai szobaszám 
18%-kal nőtt. Minőségváltozás okozta keresletnövekedés eredményeképp a bérleti díjak 
22,4%-kal emelkedtek, és a felmérés időpontjában Chicago többi területénél magasabb, 
94,1%-os kihasználtsági rátával működnek a bérbeadással hasznosított ingatlanok (UHLIR 
2016). 

Soul River Cheonggyecheon 

A Cheonggyecheon folyó szöuli 10,9 km-es szakaszának rehabilitációjára 281 millió 
dollárt költöttek, ami számos kritikát és negatív visszhangot kapott. 2005-ös átadása után 
azonban a környék lakói és a város látogatói egyaránt megbarátkoztak vele és a terület 
turisztikai és üzleti célponttá vált. Érdekesség, hogy a városrész közvetlen közelében az 
átlaghőmérséklet 3,6 Celsius fokkal alacsonyabb, mint Szöul egyéb területein. A 
Világbank megvizsgálta és összehasonlította a folyó 100 és 600 méteres sugarú környezetét 
a projekt megkezdése előtt és után. 2003-ban a két mintaterület között 15%-os volt a 
különbség, néhány évvel később, a projekt elkészülte után már 30%-os. (NET14).  
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Corvin negyed 

A Budapest VIII. kerületi Práter utca a rendszerváltás környékén hírhedt volt rossz 
közbiztonságáról, lakóinak szociális és anyagi problémáiról. Óriási merészséggel mégis 
ezen a területen indította el 2004-ben a Futureal csoport az azóta is zajló nagy léptékű 
Corvin-negyed fejlesztést. A beruházást a jó tömegközlekedésre és a teljes negyed 
arculatváltására alapozták. A 22 hektáros területen korábban számtalan rossz állapotú 
szociális bérlakás és magánlakás volt található, melyek ütemezett megvásárlásáról a 
fejlesztő és az önkormányzat keretszerződésben állapodott meg. A fejlesztő ily módon üres 
telkekhez, míg az önkormányzat városrehabilitációs forráshoz jutott. A beruházás magában 
foglalta lakótömbök, egy bevásárlóközpont, irodaházak, parkoló házak, és egy sétány 
építését, melyek összességében egymást erősítő hatásukkal teljesen más minőségű 
környezetet hoztak létre, mint korábban. Azzal, hogy kialakították a járműforgalomtól 
elzárt Corvin-sétányt, olyan közösségi teret hoztak létre, mely látványában és 
szolgáltatásaiban értéknövelő tényező. A Corvin-negyed ingatlanárai napjainkban a 
beljebb fekvő Palotanegyed áraival vetekednek (NET8). 

 

 

A Corvin-negyed területe a fejlesztés előtt (balra, NET15) és napjainkban (jobbra,(fNagyapáti 
Istvántól) 

Középső-Ferencváros 

Budapest IX. kerületének Középső-Ferencváros negyedében a szomszédos Corvin-
negyedétől teljesen eltérő koncepciót alkalmaztak. A városrész rehabilitációját alapvetően 
önkormányzati irányítással indították el az ezredfordulón. Ennek elemei voltak a régi, rossz 
állapotú tömbházak elbontása, a közterületek felújítása és növelése, valamint az 
infrastruktúra fejlesztése. Volt olyan eset, ahol szinte a teljes tömböt le kellett bontani. A 
régi házak elbontásával nyert telkeket egyenként értékesítették ingatlanfejlesztőknek. Ahol 
nagyobb „leradírozott” terület állt rendelkezésre, ott az önkormányzat új – a tömbbelsőt 
üresen hagyó, úgynevezett keretes – beépítést irányzott elő. Ezekben az esetekben a 
tömbbelsőkben parkosított területek és játszóterek jöhettek létre. A terület átalakulásával 
átalakult annak népessége is és javult a közbiztonság, főleg a Nagykörút felé eső 
területeken.  
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Balatonfüred, Zákony Ferenc sétány 

Akár a többi nagyobb Balaton-parti település, Balatonfüred is tipikus szocialista 
üdülőváros volt az ezredfordulóig. A Tagore-sétányon és a Vitorlás téren lapostetős, kőből 
és vasbetonból épült butikok sorakoztak, a tér másik oldalán két, raktáráruházként 
hasznosított hajóhangár élte utóéletét. Az egykori tiszti üdülő kertjében egy orosz katonai 
szálló állt, néhány utcával feljebb a Hurai utcában kínai piac sátrai sorakoztak, Tihany felé 
autózva pedig két magasház, tipikusan szocialista szállók álltak. A felsoroltak közül ma 
már csak – az azóta felújított és újrapozícionált két szálló áll. Ha ma Balatonfüreden járunk 
olyan, mintha nem is a környező országoktól egyre inkább leszakadó Magyarországon 
lennénk. A Vitorlás tér és a Tagore-sétány magas igényszintű térburkolattal burkolt, 
rendezett parkkal van körül véve, a tiszti üdülő kertje – az orosz épület elbontása után – 
újjászületett, a hangárok helyét a Zákony Ferenc sétány és új lakóépületek vették át, a Hurai 
piac részben parkolónak, részben új ingatlanfejlesztésnek adott helyet. A valamikor nagy 
felzúdulást kiváltó fejlesztés gyümölcse beérett, ma Füred a Balaton egyik legmagasabb 
presztízsű települése. A Zákony Ferenc sétány a Tagore meghosszabbításaként hatékonyan 
működik, a lakóépületek földszintjén üzletek nyíltak. A régi szocialista arculat helyébe a 
magas minőségű nyaralóhely arculata lépett. Ennek természetesen voltak negatív hatásai 
is, az új mágnesterület kialakulásával a parttól távolabb eső területek kereskedelmi 
forgalma némileg csökkent és Balatonfüred – Siófokhoz hasonlóan – ingatlanértékek 
tekintetében kettészakadt. A főút és a part közötti területeken a fajlagos négyzetméter árak 
a felsőbb területekhez képest két-háromszorosak (NET3). 

 

A balatonfüredi kikötő egyik régi hangárépülete, az 1960-ban készült (bal oldali) kép (balra, 
NET16) és ugyanez a terület napjainkban (jobbra, a Balatonfüredi Yacht Clubtól) 
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A következő évtized 

A közeljövőben több olyan fejlesztés fog megvalósulni, melyek újrapozícionálnak 
területeket, vagy egészen új negyedeket hoznak létre. Ezek közül mutatom be röviden a 
legjelentősebbeket. 

BudaPart 

Bár a Kopaszi-gát fejlesztés a 2008-as válság utóhatásai miatt kevésbé volt sikeres, jól 
megágyazott a BudaPart projektnek, mely a Corvin-negyedhez fogható méretű területen és 
léptékben fejleszt – 27 hektáron összesen közel 600.000 négyzetméter alapterületű 
épületet. A 2000 lakás és 75.000 négyzetméter irodaterület eladhatóságát rendkívüli módon 
javítja a Kopaszi-gát zöldfelülete és szolgáltatásai. Természetesen a Kopaszi-gáton 
található szolgáltatók, és a bérlemények tulajdonosai számára is kedvező lesz a 8-10 éves 
távlatban megjelenő jelentős keresletnövekedés (NET17). 

Városliget 

A sokat vitatott és sokadik alkalommal megnövelt költségkeretű Liget Budapest 
projektnek negatívumai – mint túlméretes Nemzeti Galéria épület, túlzott fásítás, 
megkérdőjelezhető intézmények – mellett határozott pozitívumai is lesznek. A Liget 
épített- és természeti környezete lényegesen javul, kutyafuttatóval, tematikus játszótérrel, 
felújított sportpályákkal, futókörrel, rózsakerttel, valamint új vendéglátóhelyekkel 
gazdagodik. A projektgazda határozott célja a nagy zajjal járó rendezvények száműzése. 
Ezek a változások a környező lakóterületekre egyértelműen kedvezően fognak hatni, a 
KPMG 2018-ban készített piaci tanulmánya alapján a növekedés mértéke a 200 hektáros 
közvetlen hatásterületen 1,5–1,9%-os lesz, ami 15–18 milliárd Forint többletértéket 
jelenthet a terület 25.000 lakásos ingatlanállományára nézve. Ez egyben a környező 
területek minőségbeli javulásához és a lakosság bizonyos mértékű lecserélődéséhez is 
vezethet – különösen a nagy presztízsű, térfalon található ingatlanok esetében (KPMG 
2018). 

M1, M2 metrófejlesztések 

A metrófejlesztések minden esetben számottevően javítják az érintett területek 
elérhetőségét, ami vonzóbbá teszi a lakók számára, keresletnövelő hatású és így közvetve 
beindítja az ingatlanfejlesztéseket. A közelmúltban az M4 kiépítése kapcsán 
tapasztalhattuk, hogy az amúgy lenézett Népszínháznegyedre – II. János Pál pápa tér 
megálló – és a Csarnoknegyedre – Rákóczi-tér megálló – mennyire nagy hatással bír. A 
területek lakosságának összetétele változóban van, megjelentek a fiatal értelmiségiek. Az 
M4 metró vonalának másik végén, Kelenföld vasútállomás mellett nagyszabású iroda- és 
plázafejlesztés zajlik.   

E fejezet írásakor két jelentős metróépítésről tudunk: az M1-es vonal Hungária körúti 
megálló kialakítása és Szegedi útig történő meghosszabbítása, valamint az M2 metró és a 
H8-H9 hév vonalának összekötése. Mindkét esetben csökken az érintett szakaszok 
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környezetében az elérési idő, ami a területek felértékelődését vonhatja maga után. 
Arculatváltás külsőbb kerületekben kevésbé valószínű, különösen amiatt, hogy ezekre a 
területekre nagy forgalmú közúti közlekedési tengelyek – M3 kivezető és Kerepesi út – 
hatnak negatívan. 

Agora 

Az M3 metró Árpád-híd megállójában megkezdett Agora projekt közel 130.000 
négyzetméter irodaterülettel bővíti a Váci úti irodafolyosó állományát, ráadásul egy fontos 
közlekedési csomópontban – Váci út-Hungária körút – és teremt magas színvonalú 
épületeivel és közterületeivel új minőséget ezen az elhanyagolt területen (NET18). A 
projekt része egy 30 emeletes magasház is, melynek ellenpontjaként a csomópont  
szemközti oldalán – a rendőrpalota mellett – egy másik magasház, a 23 emeletes Twist 
Budapest City Tower fog megépülni (NET19). Az Agora projekt épületei a közelben 
található, már létező magasházakkal együtt – Metlife és Erste székházak, Rendőrpalota, és 
a Samsung feliratát viselő öreg irodaház – Budapesten eddig nem látott hangulatot 
adhatnak a környéknek, valamint lényegesen növelik a területen dolgozók számát. Ez 
várhatóan a negyed lakóingatlan-piacán is változásokat fog generálni.  

Az fejlesztések hatásai 

Dzsentrifkáció 

A felsorolt példákban közös, hogy a fejlesztések eredményeképp, a vizsgált területek 
új rétegek számára váltak vonzóvá. A kereslet növekedése – változatlan, vagy 
kismértékben bővülő kínálat mellett – árfelhajtó hatással bír, ami a korábbi lakosság 
számára felvetheti az értékesítés lehetőségét. Az így befolyt bevételből a korábbi lakosság 
külsőbb kerületbe költözik, mindeközben az új lakosok igényeit kielégítő kereskedelmi- és 
vendéglátóhelyek nyílnak. Természetesen az átalakulás minden esetben lassú, akár több 
évtizedes folyamat, de a piac bizonyos mértékben ezt már előre beárazza. A lakosság ily 
módon magasabb jövedelműre történő cserélődését nevezzük dzsentrifikációnak, ennek 
egyetlen komoly hátránya az, hogy a régi lakosság csak részben – anyagilag – profitálhat 
ebből, mivel „kiszorul” a területről.  

Arculatváltás 

Az előző bekezdésben leírt lakóközösség-változás részben eredménye, részben 
elindítója a nagy léptékű fejlesztések környezetében lezajló arculatváltásnak. Ennek része 
a lokálpatriotizmus támogató megjelenése, az épületek állapotának javulása, a 
szolgáltatáskínálat eltolódása a magasabb igényszintű irányba. Ezen változások 
eredménye, hogy kellemesebb az időtöltés a negyedben, javul az általános minőségérzet, 
és ez lassan beépül a városlakók tudatába és presztízst jelent, ha egy magánszemély, vagy 
iroda irányítószáma oda szól.  
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Tovagyűrűző hatások (KPMG) 

Az elemzett hatások a közvetlen hatásterületen fokozatosan fejtik ki ingatlanérték-
növelő hatásukat. Az ilyen jellegű átalakulások általában több körben történő visszahatás 
útján, egyfajta láncreakcióként valósulnak meg, és ehhez több év, egyes esetekben akár 
évtizedes időtartam szükséges. Azonban a hatás nem csak időben, térben is 
továbbgyűrűzik, ugyanis a területen megjelenő magasabb vásárlóerő – mind az 
ingatlanpiacon, mind a szolgáltatások piacán – más területekre szorítja a kevésbé tehetős 
rétegeket, akik ennek a folyamatnak a vesztesei. 

Összességében a fejlesztések hatása mérhető és szubjektív módon is tapasztalható, 
tehát érdemes a fejlesztőknek, önkormányzatoknak átgondolt koncepció mentén 
pozícionálni a fejlesztéseket. Így a pontszerűen, vagy vonalszerűen elvégzett 
beavatkozások hosszú távon a teljes várost élhetőbbé, esztétikusabbá és értékesebbé teszik. 
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(Utolsó letöltés: 2018. 11. 03.) 
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(Utolsó letöltés: 2018. 11. 03.) 
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(Utolsó letöltés: 2018. 11. 03.) 
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(Utolsó letöltés: 2018. 11. 03.) 
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battle-against-sea-1516 
(Utolsó letöltés: 2018. 11. 03.) 

NET7: leboncoin.fr 
(Utolsó letöltés: 2018. 11. 03.) 

NET8: ingatlannet.hu 
(Utolsó letöltés: 2018. 11. 03.) 

NET9: immobiliare.ro 
(Utolsó letöltés: 2018. 11. 03.) 

NET10: http://www.neighborhoodx.com/blog-national-comparing-prices-across-major-
US-cities-august-2017  
(Utolsó letöltés: 2018. 11. 03.) 

NET11: https://streeteasy.com/blog/changing-grid-high-line/ 
(Utolsó letöltés: 2018. 11. 03.) 
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Bemutatkozunk 

BARANYAI KATALIN 

2011 óta vagyok a Bolyai Önképző Műhely 
mentortanára, amelynek munkájába alapítónk, Kőhalmi 
Ferenc mellett kapcsolódtam be. Ebben a zárókötetben 
második saját csoportomtól búcsúzom. 

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
társadalomtudományi főszerkesztőjeként alkalmam van 
széleskörű érdeklődésem kielégítésére, de a Bolyai 
Műhely pótolja számomra azt, amit három évtized 
tanári/oktatói gyakorlatában annyira szerettem. A 
tanítás párbeszédjellegét, interaktivitását és izgalmasan 
változó emberi viszonyait. Különösen alkalmas erre a Műhely közege, mert tehetséges, 
olykor különc vagy útját kereső, de mindenképpen értékes, felfedezésre váró hallgatók 
sorsát kísérhetem három éven át. 

Irodalomtörténészi munkámhoz is kapcsolódó esszémet 2015-ben indult csoportom 
kitartó magközösségének ajánlom. Ezzel köszönöm meg nekik, hogy tudták szeretni, 
meghallgatni és támogatni egymást, hogy nem zárkóztak el a feladatoktól és a bolyais 
lehetőségektől, hogy figyeltek rám is. Velük örültem a diplomáknak és az új kihívásoknak; 
házasságoknak és gyermekszületésnek, most pedig annak, hogy ez az érdekes kötet is – 
lám! – megszületett. 

FILEP GÁBOR 

Tanulmányaim a debreceni épületmechatronika 
elvégzése után a BME-n folytattam és folytatom intelligens 
beágyazott (mechatronikai) rendszerek szakirányon. A 
némiképp erős irányváltás az érdeklődési köröm 
szűkülésének köszönhető, mivel az egyetemi éveim alatt 
közelebb kerültem a mikrovezérlők világához. Emellett az 
innovatív technológiákkal, megoldásokkal is szívesen 
kísérletezek kisebb-nagyobb hobbiprojektek alkalmával. 
Jelenleg fő csapásvonalként a robotok, a virtuális- és 
kiterjesztett valóság, illetve az IoT világát jelölném meg, 
ahol az újdonság-jellegének köszönhetően kreatív, egyedi 
ötleteket igényel a megvalósítás. Igény szerint a jelenlegi 
megoldásokról, hatásairól igen sokat tudok mesélni 
társadalmi vonatkozásban is. A maradék szabadidőmet az 
önképzés-mozgás-főzés szenvedélyes hármasa tölti ki. 
Immáron hatodik éve vagyok a Bolyai Önképző Műhely aktív tagja, ahol az elmúlt 3 
évemet mentorsegítőként töltöttem. 
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FILEP TAMÁS 

Fizika Bsc szakos tanulmányaim a DE-en elméleti fizika és 
alkalmazott fizika szakirányon, Fizikus Msc szakos 
tanulmányaim az SZTE-en Elektronikai mérések és 
adatfeldolgozás, illetve Számítógépes fizika és adatfeldolgozás 
specializáción végeztem. Ezenkívül a Mérnök-informatikus 
Msc (SZTE) szakos végzettséggel is rendelkezem. Az iskolai 
és egyetemi tanulmányaim alatt rendszeresen eredményesen 
szerepeltem hazai és nemzetközi versenyeken. Vonzanak a 
kihívások, a feladatok megoldása során feltárulkozó 
összefüggések szépsége. Jelenleg egy innovációs csoport 
vezetője vagyok, a csoporton belül önvezető járművekkel, 
Smart city-vel, Ipar 4.0-val és AR/VR szemüveg alkalmazási 

területével foglalkozunk. Fontos számomra a tehetséggondozásban való aktív részvétel, 
különböző szakmai és civil szervezeteknél töltöttem be meghatározó, vezető szerepet, az 
elmúlt időszakban számos új kedvezményezést tehetséggondozó tábort, konferenciát, 
szakmai találkozót, versenyt indítottam el. 

HÉRA BÁLINT 

Szombathelyen születtem 1987-ben. Családi örökségem a 
hagyományok szem előtt tartása. Ipari formatervezés 
szakon szereztem mesterdiplomát a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetemen. A tervezői identitás 
keresésének időszakára tehető a tradicionális tárgykultúra 
jelentőségének felismerése, a folytonosság lehetőségének 
vizsgálata. Már felnőtt fejjel kezdtem néptáncot tanulni, 
amely után érdeklődésem a hagyományok szellemi oldala 
felé irányult. 2015-től, a BOM tagjaként, hónapról hónapra 
lehetőséget kaptam arra, hogy a diáklapban feldolgozzak 
egy-egy érdekes témát. Az ekkor elsajátított megismerő, 

oknyomozó szemlélet a gondolkodásom meghatározó részévé vált. A BOM tematikája, az 
olvasmányok és filmek közös megvitatása számos távlatot nyit meg a Műhely tagja előtt, 
így vált az érdeklődésem részévé a mitológia és a hiedelmek. Jelenleg elektronikus-
tananyag szerkesztőként dolgozom egy informatikai cégnél, ahol főként matematika e-
learning tananyagokat készítek. 
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JANKOVITS KRISZTINA 

Az ELTE BTK-ra járok, olasz fő és angol minor 
szakirányra. Az angol jobban megy, ezenkívül 
tanultam németül és oroszul is. Korábban 
idegenforgalmi közgazdászként végeztem. 
Idegenvezetőként és hostessként már dolgoztam. 
Szabadidőmben tanultam 10 évig zongorázni és 
énekelni zeneiskolában régen. Szeretek zenét hallgatni, 
most már inkább pop és rock dalokat hallgatok. Egy 
pixelképemet kiállították nagyban az Erzsébet téren 2 
éve. Szív alakú minta volt rajta. Szerettem festeni, egy 
képemet a gimnáziumban is kiállították. 

KOMÁROMINÉ BALOGH RÉKA 

Nagycsaládból származóként mindig is 
társaságban éreztem jól magamat, fontos számomra, 
hogy mély kapcsolatokat építsek ki, ezért törekszem 
alapos figyelmet szentelni a körülöttem lévők 
érzéseire. Az érzelmi intelligencia témája egészen 
kis korom óta foglalkoztat, bár magát a fogalmat 
csak felnőttként ismertem meg. 

Tanító szakon végeztem az Apor Vilmos 
Katolikus Főiskolán, és egy évet tanítottam a budai 
Szent II. János Pál Iskolaközpontban. Talán nem 
tűnik soknak ennyi tapasztalat, de bizonyos 
szempontból meglepően tartalmasnak bizonyult. 
Huszonnégy gyereknek voltam a napközis tanítója, 
és érdeklődve figyeltem, hogyan telnek mindennapjaik, milyen helyzetek milyen reakciót 
váltanak ki belőlük, mely érzéseket hogyan mutatnak ki. Legjobb képességeim szerint 
igyekeztem megérteni őket, és a segítségükre lenni. Arra törekedtem, hogy a tudásukon 
kívül a személyiségüket is fejlesszem, és minél több élményt nyújtsak nekik a 
mindennapok színesebbé tételére. 

Jelenleg másfél hónapos gyermekemet dajkálom, és az anyaságba csöppenve még 
személyesebben érint az érzelmi intelligencia kérdése.  
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MARCZIN I. BENCE 

Debrecenben születtem 1990-ben. A helyi Ady 
Endre Gimnázium tanulója voltam. 2009–2012 
között szabadbölcsészet alapszak után esztétika 
szakiránnyal folytattam, majd esztétika 
mesterszakon végeztem a Debreceni Egyetemen 
2014-ben. Jelenleg a Humán Tudományok Doktori 
Iskola Modern filozófia programjában vagyok PhD-
hallgató. Az egyetem mellett általános festő OKJ-s 
végzettséget szereztem 2010–2012 között. Tagja 
vagyok a Pálffy István Művészettudományi 
Szakkollégiumnak, ahol 2014–2015-ben elnökként 
tevékenykedtem. Ágazati esztétika, Társművészetek 
és Műelemzés kurzusokat tartok a DE BTK-n. 
Gyakornokként dolgoztam a Csokonai Színházban 

2014–2015-ben, illetve a Modern és Kortárs Művészeti Központban is. 
A képzőművészet, az irodalom és a színház elmélete és gyakorlata egyaránt 

foglalkoztat. 2013–2015-ben részt vettem a DE TEK Hallgatói Konferenciáján, ahol 
Képeket olvasni – „olvasni a játékot” címmel adtam elő, valamint A játék mint szervező 
elv a színházban és egyéb művészeti ágakban témában hallattam hangomat. Több helyen 
jelentek meg különféle publikációim (Szkholion, Egyetemi Élet, KULTer, Danubius 
Noster, Szín-játékos, Spanyolnátha, Amúgy, Zempléni Múzsa). Tagja vagyok többek között 
a Debreceni Egyetemi Színháznak, a DE Irodalmi Körnek (2014-től elnökségi tag, DEIK 
Teátrum-vezető), valamint a LÉK Irodalmi Körnek is. Elnyertem a DE Művészeti 
Ösztöndíját 2013-ban és 2014-ben, a Gubis Mihály-díjat 2011-ben. 2016-ban nyílt első 
önálló kiállításom Játszóterek címmel.  

2015 óta vagyok a Bolyai Önképző Műhely tagja. 

MOLNÁR DÁVID 

1990-ben születtem Budapesten. 2015-ben műszaki 
menedzser szakon végeztem az Óbudai Egyetemen, 2017-ben 
pedig az ELTE magyar szakán szereztem diplomát. Jelenleg 
ugyanitt beszédtudomány mesterképzésen tanulok. Főként a 
regionális nyelvváltozatok akusztikai és percepciós vizsgálata 
érdekel. Közel egy éven át a Médiakutató folyóirat 
olvasószerkesztőjeként dolgoztam. Alkalmanként cégeknél 
tartok MS Office Word és Excel oktatásokat. A Várad, a Híd 
és a Szózat folyóiratokban verseim jelentek meg. 
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NÁTZ KATALIN 

Zongoristának készültem, mégis közgazdász-gazdálkodási 
diplomát szereztem a Budapesti Corvinus Egyetemen. Több 
mint 12 évig dolgoztam kontrollerként a kisvállalkozásoktól a 
multinacionális vállalatokig – végigjárva a ranglétrát. Kutatási 
területem épp ezért a saját generációm helytállása és 
beilleszkedése a hazai munkaerőpiacon, illetve a szoftverek 
funkciópont-analízise. A zene most sem áll tőlem távol, hiszen 
alapítótagja voltam az Inferno Minor kórusnak, énekeltem a 
Műegyetemi kórusban és a zongorámon is felcsendülnek 
Chopin, Brahms és Liszt hangjai, ha elfoglaltságaim 
megengedik. 2005 óta tagja vagyok a Bolyai Önképző 
Műhelynek, mint alumnus igyekszem segíteni a tanári kar illetve 
mentorsegítők munkáját - felhasználva a magántanárként szerzett tapasztalatokat. 
Mindemellett aktívan sportolok: a salakcipőt épp bukósisakra cseréltem, a füves pályát 
pedig felváltották a mátrai dombok. 

SCHRONK EDINA 

25 éves vagyok. Lassan egy éve dolgozom főállásban, 
mérnökként. Az ez előtti időt tanulással töltöttem, de rá 
kellett jönnöm, hogy az élet iskolája még csak most 
kezdődik. Folyamatos ambivalens érzések között 
hánykolódom a külföld-hazai pálya, a karrier-
családalapítás, a pihenés-kötelességek, pozitív és negatív 
emberi hatások tengerében. Nem tudom pontosan, mit 
akarok, de leginkább mindent, egyszerre, könnyen, 
lehetőleg tegnapra. Ez a fajta hozzáállás pedig sajnos 
következményekkel jár. Szerencsére vannak bátorítóim, 
támogatóim, vigasztalóim és olyanok is, akik lassításra, átgondoltságára bíztatnak. Igazán 
szerencsés vagyok, de mégsem tudok mindig megbékélni azzal, amim van. Szerettem 
volna néhány gondolatomat megosztani arról, mit jelent számomra a folytonosság, 
fogadjátok szeretettel. 
  



Bemutatkozunk 

154 
 

SÜMEGI RÉKA TÜNDE 

Okleveles pszichológus és közgazdász vagyok. A 
pszichológia szakot a Károli Gáspár Református 
Egyetemen végeztem el. Szakdolgozataim, 
műhelymunkáim és kutatásaim témája: a mesék 
pszichológiája. Jelenleg a Pest Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Gyáli tagintézményében dolgozom 
pszichológusként. 

Másodállásban korrepetáló, ifjúságsegítő tanárként 
dolgozom egy migráns hátterű gyermekekkel 
foglalkozó szervezetnél. A magyar nyelv oktatása és az 
iskolai felzárkóztatás mellett aktívan részt veszek az 
integrációt elősegítő tevékenységekben is. 

A Bolyai Önképző Műhely képzését 2015 és 2018 között végeztem el. Rendkívüli 
módon élveztem és élvezem a mai napig, hogy a Műhelyben különböző szakterületen 
működő tehetséges fiatalokkal van lehetőségem az alapítvány és a tagok által szervezett 
programokon részt venni. 

Varga András 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Építészmérnöki Karán végeztem, 
Svájcban töltöttem Erasmus- és szakmai 
gyakorlati féléveimet. Jelenleg 
ingatlantanácsadóként dolgozom egy az egyik 
„big4” cégnél. Elsősorban a sokszínű közösség és 
az izgalmas kulturális programok vonzottak a 
Bolyai Önképző Műhelybe. A közösség 
nyitottsága és sokrétű érdeklődése, valamint a 
hétvégi foglalkozásoktól a többnapos 
kirándulásokig terjedő programválaszték 
túlszárnyalta az elvárásaimat. Izgalmas és 
inspiratív beszélgetéseknek voltam részese, mind 
szakmai, mind kulturális téren. A Bolyai 

rávilágított, hogy az egyetemen és munkahelyen tanult szakmához képest milyen sok 
aspektusból vizsgálhatók az építészeti, valamint ingatlanszakmai kérdések. Nagyon fontos 
tanulság volt látni a foglalkozásokon és táborokban a társaság hozzáállását, illetve 
megvitatni a tapasztalatokat Baranyai Katalin Tanárnő férjével, a szintén építészmérnök 
végzettségű Sugár Péterrel. A Bolyai lehetőséget adott arra is, hogy szakmai-
ismeretterjesztő jellegű írásban – elsősorban cikkek formájában – kamatoztassam és 
fejlesszem a tudásomat. 
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A három évünk képekben 
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A Bolyai Műhely Alapítvány identitása 

2000-ben a Bolyai-díj-átadás első ünnepségén látva a fiatal tehetségek seregét, néhány 
értelmiségiben megfogalmazódott: segíteni kell a fiataloknak, hogy felismerjék saját 
tehetségük természetét, és igényesen kiműveljék azt. Ennek otthona lett a Bolyai Műhely 
Alapítvány Bolyai Önképző Műhelye, voltaképpen egy egyetemközi szakkollégium, amely 
a leendő értelmiség társadalmi hálóját kívánja építeni. Az egyetemközi szakkollégium 
művelődés-, értékközpontú hálózat. A hallgatók tanulmányaik, munkájuk mellett három 
évet töltenek el ebben a sajátos, hazánkban egyedülálló közegben: műalkotásokon 
keresztül, önképzéssel, tutorális segítséggel, művészeti élmények befogadásával, 
megbeszélésével, elemzésével, ország- és népismereti táborokkal. A három év elteltével 
pedig egy Esszencia néven megjelenő könyvsorozat általuk írt tanulmánykötetével. A 
Műhelynek saját honlapja (www.bolyaimuhely.hu), lapja (Bon-BOM), önszerveződő 
klubja (Bolyai Szalon), énekkara is van, a végzettek pedig alumnusként tagok 
maradhatnak. A Műhely gondolata Kőhalmi Ferenctől származik, az alapítvány első elnöke 
Somody Imre volt, majd Bendzsel Miklós és Roska Tamás látta el az elnöki feladatokat. 

A Bolyai Önképző Műhely eddig megjelent kötetei 

Esszencia-sorozat 

SZALAY ZSÓFIA – VARGHA MÁRK szerk. 2005. Esszencia I. A Bolyai Önképző Műhely 
2005-ben végzett évfolyamának tanulmánykötete. Budapest. 256 oldal. 

BARÁTH GÉZA – BOKROS BALÁZS – GÁBOR PETRA szerk. 2006. Esszencia II. Kavicsok. 
A Bolyai Önképző Műhely 2006-ban végzett évfolyamának tanulmánykötete. Budapest. 
502 oldal. 

CSATÁRI BÁLINT – KARABA TÜNDE – MONTVAI ESZTER – SÓS JUDIT szerk. 2007. Esszencia 
III. Borsó. Apró szemek egy burokban. A Bolyai Önképző Műhely 2007-ben végzett 
évfolyamának tanulmánykötete. Budapest. 189 oldal. 

FÖRKÖLI GÁBOR – JUHÁSZ ANDRÁS – PAÁR ÁDÁM – SZEBÉNYI SZABOLCS szerk. 2008. 
Esszencia IV. Család. A Bolyai Önképző Műhely 2008-ban végzett évfolyamának 
tanulmánykötete. Budapest. 330 oldal 

SIPOS ESZTER – TOMCSÁNYI KRISTÓF szerk. 2009. Esszencia V. Nézőpontok és 
értelmezések. Közösség. A Bolyai Önképző Műhely 2009-ban végzett évfolyamának 
tanulmánykötete. Budapest. 361 oldal + képmelléklet. 

DEÁK ZS. VILLŐ – GÖRÖG MÁRTON szerk. 2010. Esszencia VI. A legjobb szándékok. 
A Bolyai Önképző Műhely 2010-ben végzett évfolyamának tanulmánykötete. Budapest. 
239 oldal. 
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BARANYAI KATALIN – MUCSI MÁRTON szerk. 2012. Esszencia VII. Otthon – ITTHON. 
A Bolyai Önképző Műhely 2012-ben végzett évfolyamának tanulmánykötete. Budapest. 
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