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József Attila: A hetedik

E világon ha ütsz tanyát, 
hétszer szűljön meg az anyád! 
Egyszer szűljön égő házban, 
egyszer jeges áradásban, 
egyszer bolondok házában, 
egyszer hajló, szép búzában, 
egyszer kongó kolostorban, 
egyszer disznók közt az ólban. 
Fölsír a hat, de mire mégy? 
A hetedik te magad légy!

Ellenség ha elődbe áll, 
hét legyen, kit előtalál. 
Egy, ki kezdi szabad napját, 
egy, ki végzi szolgálatját, 
egy, ki népet ingyen oktat, 
egy, kit úszni vízbe dobtak, 
egy, ki magva erdőségnek, 
egy, kit őse bőgve védett, 
csellel, gánccsal mind nem elég, – 
a hetedik te magad légy!

Szerető után ha járnál, 
hét legyen, ki lány után jár. 
Egy, ki szivet ad szaváért, 
egy, ki megfizet magáért, 
egy, ki a merengőt adja, 
egy, ki a szoknyát kutatja, 
egy, ki tudja, hol a kapocs, 
egy, ki kendőcskére tapos, – 
dongják körül, mint húst a légy! 
A hetedik te magad légy.
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Ha költenél s van rá költség, 
azt a verset heten költsék. 
Egy, ki márványból rak falut, 
egy, ki mikor szűlték, aludt, 
egy, ki eget mér és bólint, 
egy, kit a szó nevén szólít, 
egy, ki lelkét üti nyélbe, 
egy, ki patkányt boncol élve. 
Kettő vitéz és tudós négy, - 
a hetedik te magad légy.

S ha mindez volt, ahogy írva, 
hét emberként szállj a sírba. 
Egy, kit tejes kebel ringat, 
egy, ki kemény mell után kap, 
egy, ki elvet üres edényt, 
egy, ki győzni segít szegényt, 
egy, ki dolgozik bomolva, 
egy, aki csak néz a Holdra: 
Világ sírköve alatt mégy! 
A hetedik te magad légy.

(1932)
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Előszó

„Amit nem tudsz egyszerűen elmagyarázni, azt nem is érted egészen” – mond-
ta Albert Einstein.
„Aki nem tudja elmondani azt, amit tud úgy, hogy egy utcaseprő is megértse, 
az maga sem érti igazán” – mondta Öveges József.
,,Ha egy pincérnőnek nem tudod elmagyarázni a fizikádat, az valószínűleg 
nem is jó fizika” – Ernest rutherford fizikus szerint.

A 2000-ben alakult Bolyai Önképző Műhely – az egyetemközi szakkollé-
gium – 2013-ban Filep Gábor és Filep Tamás ötletére indította el a Gyalogos-
szemináriumait, konferenciát.

Miért gyalogos? Mert egy szegedi professzor azt kérte tanítványaitól, hogy 
előadásukat igyekezzenek úgy is elmondani, hogy egy utcán járó ember (gya-
logos) is megértse. Nekem azért tetszett meg ez a gondolat, mert tudomány-
kommunikáció dolgában nagyon rosszul állunk. Néha egy szakmán belül sem 
értjük meg egymást, a szakmák között pedig feltűnően nagy a kommuniká-
cióképtelenség. Tudományunk, tudományterületünk köznyelvi módon való 
kommunikálása alapvetően fontos. Nem pusztán nyelv okból. Ma a tudomá-
nyok nem szigetelődhetnek el egymástól: hiszen minden technológiai fejlesz-
tés humán következményekkel is együttjár. Tudnunk kell együttműködni más 
szakmák képviselőivel. És ez csak akkor lehetséges, ha meg tudjuk értetni 
magunkat a másikkal.

A Bolyai Önképző Műhelynek ez egyébként kezdetektől való alapvető tö-
rekvése. Hiszen azért egyetemközi szakkollégium, mert itt nem pusztán böl-
csészek, vagy közgázosok, vagy jogászok vannak, hanem minden egyetemről 
érkezhetnek hallgatók. És ez az elmúlt két évtizedben így is volt. A Bolyai 
Önképző Műhelyben a bölcsészek mellett mindig voltak jogászok, termé-
szettudományos érdeklődésűek, műszakiak, teológusok, tanárok, orvosok… 
s nem is sorolom tovább. Egykori hallgatóink ma az ország és a világ számos 
intézményében dolgoznak. Az alapítóknak azt volt a törekvése, hogy a jövő 
értelmisége számára legyen egy hely, ahol a művészetek nagy teljesítmé-
nyeinek megismerésével, azok megbeszélésével a különböző szakterületek 
hallgatói közös gondolkodási, világlátási keretet hozzanak létre. Feltételezé-
sünk, hogy az emberek Az ember tragédiája, a Toldi, Cervantes, Shakespeare, 
Tolsztoj művein, a világ legjobb filmalkotásain keresztül inkább beszélnek 
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azonos nyelvet, közelebb kerülhetnek egymáshoz, és jobban kiteljesíthetik 
alkotókészségüket.

Ez volt a kiindulópont. És erre épültek rá a Gyalogos-szemináriumok.  
Az első szemináriumok (konferenciák) anyaga 2015-ben, 2017-ben és 2018-
ban megjelent. (A kötet végén található bibliográfiában részletes adatokat 
közlünk.) Most a 2018-as Mozaikok, a 2019-es Fogaskerekek és a 2022-es 
Online-tanulmányok hallgatói konferenciák válogatott anyagát adjuk közre. 
A 2018-as és 2019-es konferenciát rácz Márk és Herbst rebeka szervezte,  
a 2022-es konferenciát Balázs Géza.

Fogadják szeretettel ezeket a szerteágazó területekről származó, de hitünk 
eszerint egy irányba tartó tanulmányokat, gondolatkezdeményeket – a leendő 
értelmiség szárnypróbálgatásait.

És várjuk a Bolyai Önképző Műhelybe az érdeklődőket.

A szerkesztők



MozAIKoK (2018), FoGASKErEKEK (2019)
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Arnótszky Judit Janka 

József Attila költészetének adaptálása  
a komolyzenétől az undergroundig

Bevezetés

A zene és az irodalom peremterületén végzett vizsgálat során főként a ’70-
es évektől kezdődően tekintem át a zenészek törekvéseit a különböző hang-
zásvilágú és stílusú versfeldolgozásokban, melyeknek alapjául József Attila 
költeményeit választották. A magyar zenészek munkásságának bemutatásán 
keresztül a korkép is körvonalazódik, melyben pontosabban elhelyezhetők 
a versfeldolgozások keletkezéseinek körülményei. Az összehasonlítás szem-
pontjai többek között, hogy a versek szövegében történt-e változtatás, a zenei 
közeg hogyan viszonyul a költemények szövegének hangulatához, a tartalom 
módosult-e az előadó által. Fontosnak tartom továbbá megvizsgálni, mi a cél-
ja a művészeknek a versek felhasználásával, hogyan hatnak egymásra a már 
meglévő átdolgozások.

„Az igazán nagy alkotók tényleg kimeríthetetlenek” – fogalmazza meg  
a József Attila-kutatások kapcsán Tverdota György egyik interjújában 
(NET4). Ezzel írható le leginkább az, miért érdemes újra és újra foglal-
kozni olyan szerzők munkásságával, akik bár népszerűek, életművük teljes 
egészének értelmezése talán sosem nyer szilárd keretet. Változatos politikai 
szemléletei, életének szélsőséges kilengései lehetővé tették, hogy a nem iro-
dalomtörténészként szemlélő művészek József Attila verseihez a legkülönbö-
zőbb módokon nyúljanak hozzá, hangzásvilágban és akár értelmezésekben is 
továbbgondolva, újabb tartalmakkal feltöltve egy-egy adott művet.

Irodalom és zene találkozása

Egy dal szövege, legyen az bármennyire egyszerű, lírai alkotásnak tekinthető.  
A zenész eldöntheti, csak részeket emel be egy versből, és a többi sort saját 
szerzeményeivel tölti ki, vagy autentikusabban egy teljes vers megzenésítésé-
ben gondolkodik. Az előbbire egészen változatos módokon reagál a jelenkor 
újító szellemű szubkultúrája, kezdve a slam poetrytől a kifejezetten erre a vo-
nalra specializálódott és megalakult együttesekig.
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A prozódia egy másik nagyon fontos szegmense a dalszövegeknek, így 
kész művek válogatása közben fontos, hogy a zenész megfelelően nyúljon 
a versekhez, hiszen azok nem minden esetben alkalmasak a megzenésítésre. 
A zene és a dalszöveg nyelvi tagolásának egy igényes dalnál szinkronban 
kell mozognia, más esetben kirívóan magyartalanná, helyenként érthetetlen-
né, értelmetlenné válhat egy-egy sor. Sajnos erre egyre gyakrabban hívják 
fel manapság az énekesek, dalszerzők figyelmét, a tendencia mégsem mutat 
javulást (NET3). József Attila rengeteg verse önállóan is nagyon ismert, nép-
szerű szövegkorpusz, a prozódia miatt így kisebb változtatások is feltűnőek  
a szövegben, melyek rontják a szövegminőséget. Az olyan egyszerűbb 
szerkezetű írásai, mint a Kertész leszek vagy a Tiszta szívvel, a rövid so-
rok és a rímek miatt lüktetésükben közel állnak a népdalokhoz, így mind  
a megzenésítés, mind a közönség számára történő befogadás tekintetében jó 
választásnak bizonyulnak. A drámaiságot mégis gyakran úgy próbálják meg-
oldani – például Földes lászló (Hobo) vagy lovasi András is –, hogy recitál-
va adják elő a verset, azaz az ének és beszéd közé helyezik a szöveget, énekes 
elbeszélésként megformálva azt.  

Egy költőnek nagyon fontos, hogy jó érzéke legyen a zeneiséghez is, hi-
szen egy verset muzikalitása, lüktetése tesz élvezetessé, érdekessé a hallga-
tóság számára. Ez feltételezi azt is, ha egy kész műnek (a maga irodalmi 
értelmében) már sajátos zeneisége van, ahhoz megfelelő érzékkel kell párosí-
tani dallamot, esetenként hozzátoldásokat, különben szétesik a vers, értelmét 
veszti a megzenésítés. A zeneszerző több módon is megközelítheti a folyama-
tot: a szöveget használhatja csak eszközként, hogy zenéjéhez párosuljon más 
kifejezőelem is, de tulajdonképpen először a dallamot hozza létre, aminek va-
lószínűleg hangulatában és érzelemvilágában sem a vers az ihletője. A másik 
út lehet, ha a szerző a verset olvasva életre akarja kelteni más módon is. 

Farkas Ferenc – A zeneszerző, aki kortársa volt  
József Attilának

Csak nyolc hónap választotta el a költő születése napjától a zeneszerző Far-
kas Ferencet, mégsem találkozott későbbi megihletőjével, József Attilával. 
Úgy vélte, ha egy versnek olyan határozott, egységes önálló csengése van, 
nem tördelheti szét a zenéjével, azonban fontosnak tartotta, hogy megtalálja  
a középutat a lehetőségek sokaságában (Gombos 2004: 148–158).

József Attila hét versét dolgozta fel vokális műként: ezek közül hármat az 
eredeti állapotában zenésített meg, míg a többiben szövegátiratot készített. 
Elmondása alapján a költő művészetét csak a dalok komponálásakor ismerte 
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meg jobban, a személyisége – sok más kortársával ellentétben – nem hatott 
rá. A Ne légy szeles című költemény szövegébe belenyúlt a zeneszerző, egy 
teljesen új sort hozzáillesztve a lezárt, kész munkához: „Ahogy a csillag megy 
az égen, / Úgy érdemes. ››Hát más úgy!‹‹”. Indoklással nem szolgált Farkas, 
hogy miért volt fontos ez a kiegészítés, valószínűleg a megálmodott dallam 
lezárását, az ismétlések szép befejezését akarta így megoldani a kórus számá-
ra. A betoldott rész megítélése azonban kérdéseket vethet fel: egy alapvetően 
is rövid, csattanóval záruló szövegről van szó, a hozzáírt rész pedig pontosan 
azt a költői bravúrt töri meg, amelyet kevesen tudnak ilyen rövid írásban vég-
hezvinni, továbbá tartalmilag sem tesz hozzá a költeményhez. A zene viszont 
kétségkívül művészi, Farkas Ferenc kiemelkedő tehetségét bizonyítja.

A ’70-es évek zenéje

A táncdalfesztiválok felfedezettjeit imádta a közönség, dalaikat játszotta a rádió, 
az évtized slágerlistáin szép számmal voltak jelen. Ekkor jelent meg egyszer-
re több előadónál a törekvés, hogy lemezeikre verses feldolgozás készüljön, 
visszanyúlva ezzel nemcsak az irodalmi gyökerekhez, hanem egyfajta folklór 
jelleget is kölcsönözve a daloknak. A rock képviselői – a nyugati jegyek mel-
lett – szövegükben és témájukban egyaránt előszeretettel használták a nem-
zeti kulturális értékeket.

Sebő Ferenc – Folklórba ágyazott versek

A verses feldolgozások elterjesztésének és divatba hozásának egyik legki-
emelkedőbb alakja Sebő Ferenc volt. 1969-ben mutatkozott be az építészmér-
nöknek tanuló fiatal tehetség, karöltve Halmos Bélával és Berek Katival, egy 
teljes előadást komponálva maguknak, mellyel az országot járták, többnyire 
József Attila-verseket énekelve. Ennek az anyaga kerül az 1972-ben megje-
lenő „Játszani is engedd…” című lemezükre. A Sebő által készített dalok-
ban több stílusjegy keveredése figyelhető meg: úgy játszottak már, mint a 
populáris zenét előadó együttesek, de kamarazenei technikával és népzenei 
dallamokat. Ezeket azonban olyan harmóniával komponálták meg, melyet  
a közönség elsöprő lelkesedéssel fogadott, hiszen a magyaros népi motívu-
mok mellett felcsendültek a köztudatban élő híres magyar költők sorai is. 
Kérdéses viszont, hogy bár a zene minőségi és a közönségnek tetsző, a verses 
feldolgozásokhoz mennyire illő ez a fajta hangzásvilág, mennyire él tovább  
a költemény szövege önálló jelentésében. A Rejtelmek című vershez hangula-
tában is kiemelkedően jól társított dallamot írt az együttes, mely a mai napig 
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az egyik legismertebb szerzeményük. A szövegen Sebő nem végzett átala-
kításokat, viszont egy refrénként funkcionáló, egész versszaknak tekinthető 
részt írt hozzá.

A Merlin Kommandó – Öt különböző est egyvelege

A Merlin Színházat 1991-ben, befogadó színházként alapították, mely először 
adott otthont angol nyelvű előadásoknak az országban. Tagjai Jordán Tamás, 
Galkó Balázs, Sebő Ferenc, Hobo (Földes lászlóként és nem a Hobo Blues 
Bandként), Márta István és a Kaláka tagjai (Huzella Péter, Gryllus Dániel, 
Becze Gábor) voltak. 1992-ben a költészet napjára készültek, amikor megszü-
letett az a kezdeményezés, amely magyar művészeket összefogva állít össze 
egy előadóestet József Attila verseiből. Az est érdekessége továbbá az volt, 
hogy minden tagnak külön-külön is létezett már József Attila-megformálás  
a repertoárjában, így együtt azonban egy teljesen új, formabontó előadást kí-
vántak létrehozni: mely merőben eltér az addigiaktól, de a közreműködők 
megtartanak jellemvonásokat saját művészeti stílusukból is. Az est felvétele 
1998-ban lemezen is megjelent (bár az anyaga 1996-os). A borítóra írt szö-
veg is tükrözi az átmenetet a régi és az új között, közös nevezője pedig maga 
József Attila.

Koncz zsuzsa – A cenzúrázhatatlan versek énekese

Koncz zsuzsa a magyar beat-, pop- és rockzene egyik meghatározó alakja 
volt a ’60-as évek közepétől, a ’70-es években pedig már elismert előadómű-
vészként léphetett színpadra. Szókimondó stílusát a neki írt dalszövegek is 
tükrözték, melyek gyakran politikai vagy egyéb befolyás hatására nem kerül-
hettek a boltok polcaira, vagy egyszerűen nem sugározta őket a rádió. Ilyen 
szigorú korlátokkal övezve az énekesnő és Bródy János – aki már ekkor is 
rengeteg dalt szerzett Koncz zsuzsa számára – úgy vélték, a politika annyira 
beleszól a szövegekbe, hogy lehet, nem is érdemes dalokat írni. Ekkor szüle-
tett meg az az áthidaló ötlet, mellyel életben lehetett tartani a művészetüket, 
de a cenzúrát is ki tudták küszöbölni: versfeldolgozásokat kezdtek készíteni, 
hiszen Petőfit vagy József Attilát mégsem lehet cenzúrázni, ők már az elfoga-
dott és elismert kultúra részeivé váltak. Már előtte is elszórtan megtalálhatók 
voltak versre írt dalok a lemezeiken.

Egyik lemezének címadó dala – Kertész leszek – is legalább olyan kulti-
kussá vált a Koncz zsuzsa-életműben, mint a Ha én rózsa volnék című dal. 
A zenét Bródy János szerezte, melyet szerkezetileg is összetetten komponált 
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meg. Az énekesnőnek összesen negyven albuma jelent meg 2016-ig, melyeken 
huszonötször szerepelt József Attila valamely versének hangszerelt változata, 
ezzel az egyik legnagyobb alakja a költészet ilyen formájú megőrzésének.

Cseh Tamás – Ballada József Attiláról

Cseh Tamás Bereményi Gézával karöltve megpróbálta megragadni a köl-
tők, írók személyiségét, „megénekelni egy embert”, és egyben megörökíteni 
is azt. József Attila című daluk olyan pontossággal sűrítette össze a költőt 
egyetlen alkotásba, hogy szinte minden József Attilára emlékező felsoro-
lásnál, emlékalbumban megtalálható, noha nem tekinthető feldolgozásnak, 
hiszen az eredeti verseket csak nyomokban tartalmazza. A dal első két vers-
szaka keretet képez, azzal nyit és zár, a versszakok végén azonos, refrénsze-
rű két sor található. Amellett, hogy a költőnek állít emléket a mű, áthallások 
is felfedezhetők a dalban a rendszer és az akkori világ tekintetében, ezek 
pontos magyarázata azonban kérdéses, a szerzők válaszának hiányában csak 
találgatásokon alapulhat.

Földes László Hobo – József Attila, a kitaszítottság 
szimbóluma

Már a ’60-as évektől kezdve a lázadás és a rezsim ellen nyíltan szembe-
szálló művészek vezéralakja volt Földes lászló, aki kultikus tagja a ma-
gyar rockzene első generációjának. József Attila verseire már a kezdetekben 
is különös figyelmet szentelt: „Nekem a rock and roll mellett József Attila  
a mindenem” (Földes 2007: 14). József Attila művészetében megtalálta azt 
a különállást és kitaszítottságot, ami saját pályáját és zenéjét is jellemezte 
abban az időben (Dám 1987: 142). „Özönlöttek az emberek ezekre a gondo-
latokra. Nem a közönség igényeit szolgáltuk ki, hanem a mi elképzelésünk 
találkozott az ő vágyukkal” (Földes 2007: 142). Hobo előadásaiban alapve-
tően szövegcentrikusság figyelhető meg, melyet az énekes csak helyenként 
foglal egyszerű, dallamszerű formába, inkább szavalja, helyenként kiabálja 
azt. Sosem József Attilát akarta bemutatni, hiszen népszerűségének továb-
bi öregbítésére nincs szükség. Saját érzéseit, gondolatait közvetítette a költő 
versein keresztül, melyeknél jobban ő sem tudta szavakba foglalni azt a sza-
badságvágyat, melyre a ’60-as évektől vágytak az emberek (NET1).
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Az új generáció: Pilvaker – „A szavak forradalma”

A rendszerváltást követően megszűnt a cenzúrától való félelem, azonban az 
idegennyelvűség és nyugat felé fordulás miatt már nehézzé vált olyan témát 
vagy szöveget beemelni a zenei kultúrába, mely a mainstream irányzatokkal 
szembemegy, esetleg autentikusabb vonalat képvisel.

A red Bull Pilvaker kezdeményezése arra irányul, hogy a már meglévő 
kulturális és irodalmi örökséget fiatalosabban, a mai korra formálva eljuttas-
sák olyan emberekhez is, akik eddig esetleg nem voltak nyitottak a versek 
iránt. József Attila versei közül a Tiszta szívvel és a Mama került feldolgo-
zásra 2015-ben. utóbbi az első olyan dala lett a Pilvakernek, amelyen sírtak 
a közönség soraiban a fiatalok (Takács 2014). A hozzáírt részek aktuálisak, 
de áthallást – a többi dalhoz hasonlóan – szándékosan sosem tartalmaznak, 
mindenki úgy értelmezi, ahogyan szeretné. A szerzőknek nem célja a két-
értelmű fogalmazás, az egyértelműségre törekszenek. Bár a hozzáírt szöveg 
nem József Attilától való, mégis közel áll stílusához, hiszen ettől áll jól össze 
a refrénnel: hasonló szavakkal és témákkal élnek, mint az eredeti vers, ezzel 
felfrissítve a szöveg mai jelentését. A zenészek személyes érzelmeinek ösz-
szemosása a költőével, szövegeik szintjén is – ez az egyik olyan sajátossága 
a Pilvakernek, ami rengeteg fiatalt hozott közelebb a versek megértéséhez. 
legnagyobb elismerése a projektnek, hogy 2016. szeptember 1-től a magyar 
oktatás részeként az általános iskola nyolcadikosainak tankönyveiben is meg-
találhatók a dalszövegeikből részletek kortárs szövegekként, melyek valóban 
átmenetet képeznek a régi és a kortárs irodalom között.

Összegzés

Az „örök fiatal” József Attila költészete átível állami rendszereken, társadal-
mi rétegeken és életkoron is, összekötve a múltat az új nemzedékek tagjaival. 
Fontos, hogy a törekvés arra, hogy ma is jó, értékes zenét csináljanak, meg-
van, a művészek felelőssége, hogy ezeket az üzeneteket hogyan fogalmazzák 
meg. Megállapítható, hogy ezek a feldolgozások nem mindig szolgálnak újjal 
az adott zenész művészetében, azonban nem az előadó megújulását kell keres-
ni bennük. Büszkének lenni kultúránkra, örülni, ha felismerjük a rádióból egy 
magyar költő versének sorait, saját életünkre vetítve átgondolni egy egész más 
korban írt sort: ezt mind magában hordozza a megzenésített, feldolgozott vers 
lehetősége, így a költő nemcsak tovább él, de meg is fiatalodik a korhoz.

Készült: Arnótszky Judit Janka 2014. Variációk a modern magyar lírára, 
ElTE BTK magyar alapszakos szakdolgozata alapján.
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Juhász zoltán András

Jelentés a korong széléről – A tatai fazekasság  
régen és ma

Absztrakt

Középiskolás koromban a szülőfalumban, Héregen és a szántóföldeken talált cserépdarabok 
keltették fel érdeklődésemet a tatai fazekasság története iránt. Ekkor kezdtem el néprajzi 
kutatásomat és anyaggyűjtésemet, melyet azóta folytatok. Jelen dolgozatomban eddigi ered-
ményeim mellett kitérek a hagyományőrzés és az értékmentés munkájára, az anyaggyűj-
téseim során megismert, napjainkban már-már csak apró, törékeny üveggömbként létező 
tatai fazekas mikrovilágra. Arra az atmoszférára, amelyet ma már csak az egyetlen működő 
fazekasműhely ajtaját átlépve érezhetünk. Kutatásomban a tatai díszítés és formavilág egye-
diségének vizsgálatához kerestem gazdasági, esztétikai, társadalmi összefüggéseket, megfi-
gyeltem a divat változását és a konkurencia befolyásoló szerepét. 

Történeti összefoglaló

A tatai fazekasok története a 18. század elején kezdődött. A török hódítás után 
újratelepítések történtek a szinte kiürült városban. 1715-ben három fazekas 
dolgozott Tatán, ahol 1722-ben alapítottak céhet, az 1718-ban alapított komá-
romi céh magyar nyelvű céhlevelét és artikulusait vették át. Ebből az időből, 
a földesúri mezővárosból származik a céhláda, melyben a pénzt, az iratokat és  
a céhpecsétet őrizték. 1767-ben a mesterek mellett dolgozó legények alapítottak 
legénycéhet. 1770-től vezettek jegyzőkönyvet (KMl). 1841-ben a felsőgallai 
fazekasok fiókcéhként csatlakoztak a szervezetbe. 1835–1870 között, a ta-
tai fazekasság virágkorában, hetvenegy fazekasmester és száznegyvenkilenc 
inas dolgozott a városban. A céh százötven évig működött. Ma már csak egy 
hagyományőrző fazekas, népi iparművész dolgozik Tatán, Végh Ákos. Kuta-
tásom során még beszélgethettem a nagynevű Csiszár fazekascsalád utolsó 
mesterével, a 2016-ban elhunyt Csiszár Józseffel (a beszélgetés időpontja: 
2014.02.21.).

A feketeedények alkonya

A város fazekasai kezdetektől az archaikus díszítésű és formájú feketeedé-
nyeket készítették. Ezt 1748-ban és 1772-ben is rögzítették szabályzatuk-
ban. robert Townson 1793-as tatai látogatásakor még biztosan készítették 
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az edénytípust: „Igen nagy mennyiségű fekete cserépedényt állítanak elő. Ez 
nem más mint Wadgewood úr finom gyártmányának durva utánzata” (Kör-
mendi 1965: 23). A feketeedény égetésénél egy különleges eljárást használtak: 
elzárták a kemence összes nyílását, a füst az edénybe égett, ez adta a fekete 
színt. Erre kaviccsal egyszerű mintákat karcoltak, petróleummal fényesítet-
ték, a karcolás helye azonban matt maradt (1. kép). A 18. század közepére 

viszont már eltűnt a fekete kerámia 
(P. Szalay 2004: 15), ennek oka a 
piacon kialakuló versenyre vezet-
hető vissza. A fazekasok egyik el-
lenfele az Esterházy-fajanszgyár, 
másik ellenfele a csákvári fazekas-
ipar volt (2. kép).

A fajanszmanufaktúrát 1758-ban 
az Esterházy-család alapította. A kí-
nai porcelán mintájára a fajanszedé-
nyekre jellemző a cifrább díszítés, 
a változatosság formában és szí-
nekben egyaránt. A manufaktúra fő 
megrendelője az alapító család volt, 
akik kastélyaikba dísztárgyaknak, 
vagy gyakran ajándékozás céljából 
is készíttettek edényeket. A családok 
anyagi helyzetének reprezentálása 
céljából a fajanszedények divatossá 
váltak a paraszti háztartásokban is. 
Ezzel szemben a fazekastermékeket 

1. kép Tatai feketekerámia.

2. kép A fajansz, a csákvári és a tatai edények hatása egymásra.
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a parasztság edényeivel azonosították, és lekicsinylő minősítéssel illették.  
A fajansz nemcsak versenyhelyzetet teremtett, hanem új mázazási szokásokat 
is, melyek bemutatására később térek vissza.

A csákvári konkurenciának sok mindenben szerencséje volt. A Csákvár 
környéki, jó minőségű agyag lehetővé tette az ottani mestereknek a tűzálló 
edény készítését. A mázas edények zöld, sárga, barna csíkozásúak, a helybéli 
fazekasok nem díszítettek különleges ötletességgel. Erre nem is volt szükség, 
mivel a Duna-Tisza közét ők látták el tűzálló fazekakkal. A tatai mestere-
ket is váltásra kényszerítette kínálatuk: a tűzálló edényekkel sikertelenebbül,  
a mázazás egyediségével sikeresebben teremtettek saját, szélesebb körű pi-
acot. A két fazekasközpont a versenyen kívül is folyamatosan hatással volt 
egymásra.

Tatai jellegzetességek – a színvilág

A tatai fazekasok a nagyobb számú értékesítés miatt a feketeedényt leváltó 
újításokkal próbálkoztak. A 19. század közepén alakult ki a jellegzetes tatai 
színvilág, ami a választható színek közül a fehér alapon zöld, kék máz lett. 

Egyes kutatók szerint a kék szín a vízre, a zöld a vízi növényekre utal. „Így 
például a szín megválasztásában a mesterek Tatára, mint a vizek városára 
utaltak, hiszen a kék és zöld szín, valamint a vízinövényekhez hasonló virág-
motívumok egyértelműen a víz képzetét idézik.” – írja Végh Ákos pályamű-
vében (Körmendi 1988: 69). A következtetés hátterében a városban található 
több tó, a vízhez alkalmazkodó életmód áll. Csiszár József a színhasználatot 
azonban más okokból eredezteti. Skoflek István gyűjteményében találhatunk 
még Tatán készülő, 19. század közepe körüli – tehát a mázhasználat kezde-
ti időszakából származó – cserepeket, melyeken más színek is megjelennek 
(M. Tóth 2010).A kezdeti időben tehát megfigyelhető és elkülöníthető egy 
kísérleti időszak. A kék és zöld máz dominanciájának fennmaradásában az 
anyagi okoknak sem lehetett szerepük, hiszen míg a zöld festék réz-oxidból 
készült, a kék festékhez a kobald-oxid alapanyagot használták, ami az egyik 
legdrágább volt. Kerestem a színhasználat magyarázatát a céhes és ipartestü-
leti szabályokban is (Körmendi 1965: 3–15, 1722. évi artikulusok).

A színhasználat rejtélyének megfejtéséhez a 19. századi parasztházakba kell 
rövid időutazást tenni: ekkor ugyanis egy általános divatváltás történt a paraszti 
világban  (MNl 3. 1980: 742–748). Ennek egyik fontos oka, hogy a füst és  
a korom kikerült a házból, nem szennyezte a bent lévő tárgyakat, bekerülhettek 
a színek a mindennapi életbe. A ruhákon, bútorokon, és így a fazekas terméke-
ken is megfigyelhetjük a felélénkülő színvilágot. Ekkor azonban már a piacon 
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volt a fajanszedény, ami több színt használt, és cifrább volt a fazekasárunál. 
Aki megtehette, inkább ezeket vásárolta. A fehér alapra felvitt díszítés ezekre 
a termékekre is jellemző volt. A fajansz és a tatai fazekasok által használt 
díszítő színek eredeténél pedig elképzelhető, hogy egy közös ősre találunk:  
a habán fazekasságra.

A habán fazekasok által a Kárpát-medencében is elterjedtek az ónmázas 
edények. A fajanszmanufaktúrákban habán mestereket is alkalmaztak. A holicsi 
manufaktúra után a második műhely Tatán épült (Katona 1983: 38). A tatai 
fazekasok ismerték, és a piacokon találkoztak is a habán edényekkel. A jelleg-
zetes kerámia elemei megfigyelhetőek a korszak népi edényein is (Fülöp 1996: 
18), ezekre jellemző a kobaltkék, a zöld, a sárga és a fekete szín használata, 
melyek közül itt is a zöld és a kobaltkék a domináns.

Tatai jellegzetességek – a minták

Az egyediséget a színvilágból életre hívott minták határozták meg. A két kü-
lönböző festésű edénytípuson (máz nélküli engóbozott határikorsó és mázas) 
vizsgáltam egy-egy mintát. Összehasonlítottam a múzeumokban elérhető 
csákvári és a tatai határikorsó-gyűjteményeket, a Debreceni Déry Múzeum és 
a Magyar Néprajzi Múzeum meghatározásaira támaszkodtam (3. kép).

A határikorsók testén a gunyhós 
(’kunyhós’) motívumot láthatjuk. A vá-
ros életében meghatározó szerepe van  
a víznek (Tata „a vizek városa”). A tó kö-
rül kialakult a halász életmód, melyhez  
a halászok nádból halászgunyhót állítot-
tak a tó partján (4. kép). Ennek stilizált 
képét láthatjuk a határikorsók oldalán, 
melyet két elterjedt módon ábrázoltak: 
kígyós vonallal és rozmaringszálakkal 
(5. kép). Jellemzőbb a rozmaringszálas 
ábrázolás, hiszen a meglévő határikorsó-
gyűjtemény nagy része a Csiszár 
családtól származik, ők pedig hagyo-
mányosan a gunyhós, rozmaringszálas 
motívumot használták.

A másik fontos minta – melyet ál-
talában tálak, tányérok, terítőmunkával 
készült edények közepébe írókáztak – 

3. kép Tatai határi korsó, a Csiszár család 
munkája.
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a hármashal-motívum. Ennek eredetére kétféle magyarázatot ismerünk. 
Köznapi jelentése – a gunyhós mintához hasonlóan – a vízi életmódra, ha-
lászatra utal. Másik magyarázata egy ókeresztény Szentháromság-motívum, 
ezzel a hagyománnyal írókázta Csiszár József is edényeire a mintát. Ma több 
mint hetven különböző díszítőelemet ismerünk, amelyek eredete és jelen-
tése már feledésbe merült. „Kunyhók, koszorúk, halak…: ››a régmúlt idők 
tarkázóasszonyainak legkedveltebb motívumai, még abból a korból, amikor 
az emberek ismerték egy-egy ábra jelentését, s azokkal üzentek egymásnak‹‹” 

4. kép Halászgunyhó.

5. kép Gunyhós motívumok.
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(Körmendi 1988: 65). Az írókázás minden mesternél eltérő, „olyan, mint az 
írás” (Körmendi 1988: 66), apró különbségekkel: így mindegyik fazekastól 
vagy tarkázóasszonytól származó díszítés más-más egyedi, apró mozdulato-
kat hordoz. 

A minták a vonal mentén épülnek fel, mellé karikák, közé rozmaringszá-
lak, a karikákba kék behúzások kerülnek, két oldalra nyúlfül-, rózsakoszorú-
minta. Érdekes a stilizált növényminták állatvilágból származó elnevezése: 
csibeláb, nyúlfül. E motívumokból és a már említett színvilágból épül föl az 
egyedi tatai díszítés (6. kép).

6. kép Az egyedi tatai díszítés. 
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A tarkázóasszonyok

A 19. század elejétől a paraszti háztartásokban nőtt a pompaigény, díszes öl-
tözeteket kezdtek készíteni (például cifraszűr), az ezekhez színekben is al-
kalmazkodó fajansztálakat a falra akasztották, hozzájuk hímzést készítettek. 
Ezekhez a feltételekhez alkalmazkodva készítették a tataiak a díszítésüket, 
melyet egyedivé a „hímzésszerű” vonalvezetés tesz.

A fazekas társadalomban nagyon megbecsült réteget képviseltek a tarká-
zóasszonyok (Körmendi 1988: 16). Tatán a fazekasok és tarkázóasszonyok 
között egyedi munkamegosztás figyelhető meg. „Nagyon ritka az a faze-
kasmester, aki írókázott” (Körmendi 1988: 16, id. Csiszár Józsefet idézve).  
A fazekasfeleségek nem voltak céhtagok, tehát az ő munkába állásukkal meg-
kérdőjelezhető a céhes kereteken belül maradás. Az asszonyok jelenléte az 
edények készítési folyamatában már inkább a háziipari jellegre utal. A tatait 
a többi tájegység tálaitól a színek, minták helyi változatain kívül legbiztosab-
ban a minta apróhímzésjellege különbözteti meg.

A jellegzetességek furcsa története

A feketeedény eltűnése után a 19. század közepén jelent meg az a díszítés, 
melyet ma „tatai”-nak nevezünk. Különlegessége az is, hogy a több mint 
száz év során a díszítésvilág változatlan maradt, a motívumok nem vezethetők 
vissza egy korábbi díszítőelemre sem. Nem követhetjük nyomon a mintáza-
tok egymásból való fejlődését és átalakulását, ezeket később sem fejlesztették 
tovább. Úgy látszik, újabb tatai kuriózummal találkoztunk. A magyarázatot 
senki sem tudja biztosan, de talán lehetséges, hogy egy ügyes vagy csinos 
tarkázóasszonytól – akinél mindenki szívesen vásárolt – terjedtek a motívu-
mok. Ő találhatta ki és használhatta ezeket, a többi tarkázóasszony pedig tőle 
vehette át anélkül, hogy saját tehetségének határait nem számítva változtatott 
volna rajtuk (ifj. Csiszár József elbeszélése alapján, 2014. 02. 21.). Az, hogy 
a motívumkincs egyszerre, előzmények nélkül, szinte varázsütésre jelenik 
meg, szavatolja egyediségét is: nem hasonlít valamire, amiből kialakult (pél-
dául egy másik központ díszítésére), és mire átvennék, minden központnak 
megvan a jól kiforrott, helyi díszítőhagyománya.

A díszítés egyedisége – összefoglalás

Kutatásom során sikerült megállapítanom a célul kitűzött kérdésre a választ: 
miben áll a tatai fazekasáru egyedisége? Öt tényező egymásra gyakorolt ha-
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tásából: a színvilágból, a versenyből és a csákvári fazekasokkal való kap-
csolatból, a helyi életmódból (tavak, halászat), a vallásból, de a fő ok, amely 
egyedivé teszi, s amelyről nem ír ilyen többszörös összefüggésben a szakiro-
dalom: a tarkázóasszonyok ügyes, finom munkájából. A háziipari jellegnek 
és az apró, hímzésre utaló mintáknak köszönhető az az aprólékos, letisztult 
motívumkincs, amely a tatai fazekasárut egyedivé teszi. Ha a 7. képen látható 
mintát felismerjük, akkor tudhatjuk, hogy „ez tatai”.

Egy tárlat hűlt helye

1980-tól 2014. február 6-ig egy állandó kiállítás őrizte a nagy múltú fazekasság 
emlékeit a tatai Kuny Domokos Múzeumban. A kiállítás azonban februárban 
végleg megszűnt. Többször jártam a múzeumnak ezen a részén, információt 
gyűjtöttem, fotókat készítettem. Amikor utoljára felkerestük a múzeum tárlatát, 
annak hűlt helyét találtuk, hiszen érkezésünk előtt vitték el a kiállítás utolsó 
darabjait. Kérdésemre, hogy miért szűnik meg a kiállítás, a teremőr csak azt 
felelte „Már harminc éve itt állt. Generációk nőttek föl rajta… Haladni kell  
a korral!”

Haladni kell a korral? Azaz raktárba vinni mindent, ami a múltunkra emlé-
keztet? Fontos feladatomnak tartom azt, hogy a híres helyi fazekasság emlé-
keit megőrizzem, megőrizzük. Ez az egyik utolsó lenyomata annak az értékes 
világnak, amely a mai generáció előtt még működött. Ezek, Sütő András 

7. kép Az egyedi tatai fazekasáru.
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szavaival: „gyermekkorunk tükörcserepei, melyek apró mécsesként a hátunk 
mögül a lábunk elé világítanak”. Ne hagyjuk elveszni!
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A kutatás során a néprajzi hagyomány feltérképezésében sok segítséget kap-
tam Dobrova zita tanárnőtől és Móser Tamás néprajzkutatótól, munkáju-
kat ezúton is köszönöm. 

Felhasznált képek 

1. kép: Tatai feketekerámia. Saját fotó a Kuny Domokos Múzeumból.
2. kép: A fajansz, a csákvári és a tatai edények hatása egymásra. Polgár Anna 

rózsa (2009): A tatai fazekasság, Szakdolgozat, Szombathely, 36. oldal; 
Magyar Néprajzi Múzeum, Online adatbázisok, műtárgygyűjtemény, ház-
tartásgyűjtemény, NM 27637; Magyar Néprajzi Múzeum, Online adatbázis-
ok, műtárgygyűjtemény, háztartásgyűjtemény, NM 53.68.8 (online) http://
public.neprajz.hu/neprajz.01.03.php?is=34&bm=1&kv=5529420&l=1

3. kép: Tatai határi korsó, a Csiszár család munkája. A Magyar Néprajzi lexikon 
Internetes tartalma – Agyagművesség, 535. ábra, 61. térkép, http://www.
mek.oszk.hu/02100/02152/html/03/165.html

4. kép: Halászgunyhó. A tatai Öreg-tó partján álló halászgunyhót a tó lehalá-
szásakor, hagyományőrző céllal építették. Saját fotó az Öreg-tó partjáról.

5. kép: Gunyhós motívumok. Az első képen a gunyhós motívumot kígyóvo-
nallal, a másodikon pedig rozmaringszálakkal láthatunk. Körmendi Géza 
1965. A tatai fazekasság története, 84. oldal, 22. számú melléklet és 87. 
oldal 43. számú melléklet.

6. kép: Az egyedi tatai díszítés. „A fenti mintákat minden edényre és azokon 
szétszórva is használják.” (Körmendi Géza könyvében szereplő képalá-
írás) Körmendi Géza 1988. A tatai fazekasság története, 73. oldal, 12. szá-
mú melléklet.

7. kép :Az egyedi tatai fazekasáru. Csiszár József bejárata fölötti névtáblája, 
jól szemlélteti az egyedi tatai fazekastermékeket. Tatai feketekerámia. Sa-
ját fotó a Kuny Domokos Múzeumból.
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„Szénszálak” a tatabányai kulturális életben  
és művelődésben

Bevezetés 

Az 1957–1985 közötti időszakot a művelődéspolitika nagyhatalmú irányí-
tójáról gyakran csak Aczél-korszakként emlegeti a kulturális emlékezet és  
a történetírás. Dolgozatom címében a Tatabányai Szénbányák Vállalat (az it-
teniek nyelvén: a „Bánya”) nagyfokú támogatására utaltam, mellyel a kulturá-
lis kezdeményezéseket és a kultúrára vágyó ifjúságot segítette. Munkám során 
példákat kerestem arra, hogyan valósult meg a támogatás. Kutatási területként 
választásom a tatabányai Népházra esett. Ez az intézmény volt a kulturális élet 
központja, itt működtek a város fontosabb művészeti egyesületei, közülük is 
kiemelkedett a Bányász Művészegyüttes hat szakága. Emellett rendszeresen 
kiállításokat, filmvetítéseket, színházi előadásokat rendeztek. 

Két személyes szál is köt a tatabányai bánya letűnt, nagy korszakához. 
Nagyapám, a „Bánya” legendás vezérigazgatójának, dr. Gál Istvánnak a sze-
mélyi gépkocsivezetője volt. Kiskoromban sok „tröszti” dolgozónak mutatott 
be, akik mindig kedélyes nosztalgiával elevenítették fel az egykori „daliás 
időket”. A másik, a „tatabányai lányok” barátsága, hiszen nagynénémet régi 
barátság fűzte záray Mártához és férjéhez Vámosi Jánoshoz. levelezésük 
sokat elárult kapcsolatukról és a híres tatabányai záray-slágerek hátteréről.
 
„A szénre épült város” és a Népház története 1957-ig

A tatai medencében lévő szén kitermelését 1896-ban, az Esterházy-uradalom-
tól megszerzett bányászati joggal kezdte meg a Magyar Általános Kőszén-
bánya, a MÁK rt. A széntermelés megindulása gazdasági, és a társadalom 
számára ipari jellegű átalakulást indított el. A város addig alapvetően mező-
gazdasági jellegű elődtelepülései, Alsógalla, Felsőgalla és Bánhida voltak. 
1902-ben már a bányászati tevékenységhez kapcsolódóan épült fel az Ótelep, 
ahová rövidesen több száz bányamunkást telepítettek. Az új munkások az or-
szág más tájegységeiről, nagy számban a Nyírségből és a Monarchia bánya-
vidékeiről érkeztek (Simonik 2013: 158).
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Az ipari forradalom által keltett gazdasági és társadalmi változások követ-
keztében –földrajzi fekvése miatt Ótelepen – megjelentek a kulturális intéz-
mények. Ezek szükségességét és okát a munkaadó és a munkavállaló között 
szabadabbá váló kapcsolatban kereshetjük, melyet a század végén általánosan 
is bevezetett fizetett szabadság jelez (romsics 2005: 142). A MÁK rt. 1913-
ban nagy összegű profitra tett szert, így a bányatörvény értelmében hozzá-
kezdtek egy kulturális intézmény építéséhez. A 750 férőhelyes nagyteremmel 
bíró Népház 1917-ben nyitotta meg kapuit, és a kulturális élet központjává 
vált (Gombkötő 1972a: 153). rendszeresen tartottak színházi előadásokat, 
melyekre a vállalat igazgatója, rehling Konrád az elsőrangú színtársulato-
kat hívta meg. A bányaigazgató engedélyezte a munkásszervezetek számára, 
hogy a Népház helyiségeit hetente egy alkalommal díjmentesen használhas-
sák. 1945-ig egyre gyakrabban telt meg a Népház népművelő pedagógusok 
előadásait hallgató közönséggel, a rehling Konrád által az 1920-as években 
is kiemelten támogatott, a bányatisztek számára fenntartott olvasókörrel. Itt 
működött továbbá a Bányamunkások Műkedvelő Gárdája, a Dalkör és a Bá-
nyász zenekar (Gombkötő 1972b: 2. kép).

A kultúra és művelődés központja – a Népház

Az intézmény 1947-től a Bányász Dolgozók Szakszervezetének kezelésében 
működött tovább. (Gombkötő 1972b: 236). Itt rendezték be a „Bánya” szak-
könyvtárát is. A városi tanács által kiadott művelődési tervezetben – a kornak 
megfelelően – részletesen kifejtették a művészeti szervezetek tevékenységé-
nek ideológiai alapjait, és útmutatást adtak a műalkotások témájával kapcso-
latban is. A vizsgált korszakban, 1970-ben, a különböző művészeti szervezetek 
munkáinak célját a következőképpen fogalmazták meg: „A szocialista világ-
nézetű, közösségi gondolkodású, szakmailag és általánosan művelt, kulturált 
magatartású ember formálása” a művészeti csoportok közösségének célja 
(Tatabánya MJV levéltára, KmH 1971: 12, VIII./704). 

Bányász Együttes

A művészegyüttes gyűjtötte össze a különböző szakágakban alkotó művésze-
ket. Az együttes tevékenységét legjobban egy 1977-ben megjelent tatabányai 
kiadvány mutatja be, melyben beszámolnak a jubiláló szakágakról: ekkor volt 
a szimfonikus zenekar hetvenöt, a fúvószenekar huszonöt, a táncegyüttes és 
a képzőművészkör tizenöt, a vegyes kórus és a színpad tíz-tíz éves (Wehner 
1992: 53).
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Az állandóság tatabányai jelképe,  
a Bányász Képzőművész Kör

A bányászat fél évszázadon keresztül adott témát, programot, célt, anyagi 
támogatást a Bányász Képzőművész Kör munkájához. luzsicza lajos érsek-
újvári születésű – ma már Munkácsy-díjas Érdemes Művész – rajztanárként 
1947-ben került Tatabányára. Kezdetben a tehetséges tanítványai számára 
szervezett szakkört a Népházban, majd egyre több „amatőr” felnőtt is csat-
lakozott a fiatalokhoz és lelkes vezetőjükhöz. A szervezett munka érdekében 
1948-ban jött létre a Tatabányai Bányász Képzőművészeti Szabadiskola (Itt-
hon, 1997: IX évf., 4. szám). Ettől kezdve a Bányavállalat is minden évben 
jelentős összeggel támogatta a kört, melynek tagjai között a dolgozók is meg-
találhatták a számukra kedves szabadidős tevékenységet. Miután luzsicza 
lajost 1959-ben kinevezték a Műcsarnok élére, a kör vezetését Krajcsirovits 
Henrik vette át. A sikeres munka folytatódott: a tagok közül többen felvételt 
nyertek a Képzőművészeti Főiskolára, és mint önálló művészek tértek vissza 
Tatabányára (pl. Bondor István, Brém Ferenc szobrászművészek). Egyre több 
kiállítást tartottak, melyek olyan sikeresek voltak, hogy felmerült az igény 
egy állandó kiállítóhelyiségre. 1979-ben nyílhatott meg a Kernstok Károly-
terem, ahová a szélesebb körű képzőművészeti kultúraterjesztés érdekében 
több neves művészt is meghívtak (Hajnal 2016).

Az alkotások megérintették a fiatalokat, megtalálták bennük az általuk is 
nap mint nap látott bányászvilág témáit. A Hajnal Endre által festett Régi bá-
nyászkolónia a múltról mesél: a megfestett utca 1985-ben szanálásra került, 
és helyén épült fel két évvel később egykori gimnáziumom és szomszédságá-
ban a bányászáldozatok emlékét őrző kegyeleti park. 

Művészi szabadság?

A Dolgozók Lapjában a tragikus sorsú költő, újságíró, Vaderna József több 
cikkében is írt a szakköri tagok és saját észrevételeiről a képzőművészkör 
működésével kapcsolatban. „A képek árulkodnak a rajztudásról, hozzáértés-
ről. Mégis: mintha csak a táj reprodukciói lennének, mintha hiányozna belő-
lük valami. Túlságosan is hasonlítanak egymásra, kevés alkotáson látszanak 
az egyéniség megnyilvánulásai.” – írja Sárga ég, a rács mögött mákvirág 
című cikkében (Dl 1982. július 24: 2). A képzőművészkör tagjai a cikkben 
panaszkodtak arról is, hogy Picassón kívül alig-alig hallottak valamit az idő-
sebb Brueghelről, Salvador Dalíról vagy Boschról. A szakkör munkáját (is) 
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végig megfigyelték (1. számú melléklet), statisztikát vezettek arról, milyen 
gyárakból hány ember jár, és elvárták a kiírt téma, a munkás, a munka meg-
jelenítését. 

„Bányász apostolok” 

A bányavállalat is ösztönözte az alkotókat a bányásztémára, több megrendelé-
sük érkezett a várostól vagy a vállalattól (Kövesdi–Krajcsirovits 2014: 13). 
Ezt a nagyszámú szakszervezeti tulajdonban lévő festmény is bizonyítja (Sza-
bó é. n.: 46). A képeket vagy az irodaház díszítésére vagy ajándékozási cél-
lal rendelte a „Bánya”. A festményeken a „Bányász apostolokat” mutatták be:  
a dolgozó munkásemberek életét (2. számú melléklet). A képek „nem lírát mu-
tatnak, de kilókat, tonnákat, vasakat jeleznek, és az emberi munkának állítanak 
emléket” – mondta Papp Albert, a közelmúltban elhunyt festőművész 2015-ben 
készített interjúnkban. Természetesen a bányásztéma nemcsak az elvárásokból, 
hanem sokkal inkább a művészek belső indíttatásából is fakadt. 

Fafaragók

Az óvárosi zsdanov Művelődési Ház, később pedig a Népház adott helyet  
a fafaragókörnek. Az ötlet születéséről, a kezdetekről mesélt az egyik alapító 
tag, Gengeliczky lászló. 

„A különböző bányavidékek, köztük kiemelkedően a salgótarjáni bányavidék, több 
lelkes amatőr bányász-faszobrászt delegált az első fafaragó táborba 1979-ben.  
A létszám ötven fő feletti volt. Cs. Kiss Ernő vezetése mellett cserélhettünk tapaszta-
latokat és ismerhettünk meg új technikákat. De túl nagyot vállaltunk, mert a létszám 
meghaladta a faragótábor lehetőségeit. Ezután már kisebb létszámmal hirdettük meg 
minden évben nagy sikerrel a tábort.”

A bányászati skanzen udvarán, a „hangfürdőben” a faragott szobrok mel-
lett hatalmas vasszerkezetek, különböző bányászatban használt anyagok 
összeolvasztása, összedolgozása eredményeképp létrejött vasszobrok és 
„vashangszerek” láthatók. „Organikus, elvont formákat idéző, merész áttö-
résekkel tagolt faszobrokat, acélszobrokat készítettünk” (lois 2013).. Az iz-
galmas fémóriások lois Viktor Munkácsy-díjas szobrászművész ’80-as évek 
elején készült alkotásai. A tatabányai skanzen tehát lehetőséget, támogatást 
és szabad, nyugodt alkotási helyszínt biztosított a fiatal tehetségek kibonta-
kozására. 
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Bányász Színpad

A városi párt- és KISz-bizottság támogatásával 1957-ben létrejött az Ifjúsági 
Bányász Színpad nevet viselő öntevékeny művészeti csoport. A fiatal együttes 
célja az irodalom és a színjátszás megszerettetése „az ifjúmunkások, értelmisé-
giek és diákok” körében. „A közművelődési tevékenység állandó forrongásban 
van, differenciáltan és az elkötelezettség jegyében (…) igyekszik megvalósíta-
ni szocialista társadalmunk tudatformáló nevelési célkitűzéseit” – olvashatjuk  
a Bányász Együttes egy, a Tatabányai Városi Tanácsnak írt levelében (Tatabá-
nya MJV levéltára, BE 1971: 12, VIII./703: 24). A korszellemnek megfelelő 
nevelés- és műsorpolitikát követő együttes célkitűzéseit „nagyon hasznosnak” 
és – mivel Komárom megye nem rendelkezett önálló színházzal – szükséges-
nek ítélte a Szénbányák Vállalat Szakszervezeti Bizottsága, ezért „védőszárnyai 
alá vette” a színjátszó csoportot. Így kaphattak helyet a Népházban, a Bányász 
Művészegyüttes szekciójaként (Gengeliczky 1971: 3–5).

Az Éless Béla vezette társulat a városi művelődést meghatározó, és orszá-
gos szinten is elismert csoporttá vált. Az együttes közreműködött a nagyobb 
városi rendezvényeken, és a „Bánya” vezetősége is többször kérte fel ün-
nepségein. A városi rendezvényekre elsősorban ideologizált emlékműsoro-
kat állítottak össze. 1969-ben ilyen volt a Vörös oratórium, a Vörös tavasz, 
(társadalmi líra), a Lenin Emlékműsor vagy a Megyei Tanácsnál bemutatott 
A szén városa nagyegyüttesi bemutató – mely után a városba látogató elöljá-
róság külön gratulációját fejezte ki a művészegyüttesnek –, ide tartoznak a 
Tanácsköztársaság emlékére rendezett kis összeállítások, de ilyenek voltak 
a politikai kisösszeállítások is. Ezeket a fellépéseket sokszor egy falézben, 
vagy a „föld alá induló” liftek bejáratánál, a bányaüzemek területén vagy 
munkásszállókon rendezték meg (3. számú melléklet).

„A társulat önmagát nem tudta fönntartani, a darabok előadásakor nem volt 
kereseti érdekeltségük, de a „barátságos szakszervezeti titkárral” mindig meg 
lehetett beszélni a tervezetet” – mondta Gengeliczky lászló. Az együttesben 
az évek során több mint ötszáz fő fordult meg. A színjátszók közül többen  
a városi intézményeknél vagy a Népházban kaptak hivatásos munkát, így egy 
jó munkatársi-baráti kör is kialakult a csoport tagjai között. „A táncosokkal 
is szoros volt a viszonyuk” – mondta Tós Hedvig. Közülük is többen dol-
goztak a Népházban mint hivatásos fény- vagy színpadtechnikusok. Többen 
a színjátszókörben szerzett élményeik alapján kezdtek komolyan érdeklődni 
a színészi pályával kapcsolatban, ilyen volt a tatabányai születésű reviczky 
Gábor is.
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Az előadások mindig telt házzal zajlottak, hiszen a „Bánya” intézményei-
ben nagyon jó munkát végző közönségszervező hálózat működött (erről lásd 
Tatabánya MJV levéltára BE vegyes iratok 703: VII. feljegyzéseit). A beat-
korszakban a különböző öntevékeny művészeti csoportok tagjai kísérletezni 
kezdtek, és újítottak a zenében, a táncban, a kórusmozgalomban. 

„Kukabúvárok”, színpad a „Bánya” szárnyai alatt

1971-ben írta meg Éless Béla a Kukabúvárok című dokumentumjátékát.  
A budapesti Stúdió-K Színtársulatnak nem engedélyezték a darab bemuta-
tását. „Itt is mondták, hogy ezt meg azt ki kéne belőle venni, de mi benne 
hagyhattuk” – mondták a színtársulat alapító tagjai, a Gengeliczky művész-
házaspár. Így 1971-ben Tatabányán bemutathatták a Budapesten betiltott da-
rabot. 

A színmű a tatabányai kukázó gyerekek világát mutatja be, akikkel bizony 
találkozhattak a korabeli járókelők a város utcáin is: ők voltak a „kukabúvá-
rok”. „A hírből döbbenetes erejű játék lett akkor a Bányász Színpad előadásá-
ban. »Mi vagyunk a két százalék, mi vagyunk a kevesek« – üvöltötték, sírták, 
sütötték bele a nézők tudatába a fiatalok, a »mezítlábas színház« (MGP) ját-
szói” (Éless 2001).

Külföldi utak

A város és a bányavállalat támogatásával a színkör 1973-ban a villachi színját-
szó-találkozóra is elutazhatott, melyről sok jó emlékkel tértek haza. Tós Hed-
vig így emlékezett vissza: „A találkozón elsőként láthattuk élőben a később 
világhírűvé váló Muppet Show bábszínház fellépését. Ausztriába a színtársulat  
az Übü király című darab díszleteivel utazott, melynek magyar ősbemutatóját is 
a tatabányai Bányász Színpad tagjainak köszönhette az ország.” 

Bányászzenekarok, szimfonikusok és fúvósok

A szimfonikus zenekart is „szoros szálak” kötik a bányához. A legtöbb nagy-
szabású városi és bányászati szervezésű rendezvényen közreműködtek. 
Koncertjeiket a Népházzal szemközti Tiszti Kaszinóban vagy a Népházban 
tartották. Felvonulások alkalmával vagy koszorúzásokon, szabadtéri ren-
dezvényeken a fúvószenekar szolgáltatta a térzenét (4. számú melléklet).  
Az alábbi tatabányai anekdota is a zenekar és a bánya vezetésének szoros 
kapcsolatára utal: 
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„Különleges esemény volt, amikor a Bányász Szimfonikus zenekar képviseletében 
a zenekar vezetője és alapító tagja egyszer a bányaigazgatóhoz jelentkezett be. A lá-
togatás tárgya egy új versenyzongora megvásárlása volt. A művelt és nagylelkű bá-
nyaigazgatónak, Gál Istvánnak a zenekarvezetők öt különböző hangszert ajánlottak, 
hogy azokból válasszon, melyiket veszi meg a Szénbányászati Tröszt a szimfonikus 
zenekar számára. Gál István a következőket mondta: »Maguk a zenészek, nyugodtan 
válasszanak maguk. Nekem se vallásom, se hallásom«.” 

Anekdoták

A legendás igazgatóról egyébként több történet is fennmaradt. A következő 
szereplői az óvárosi templom felújításán járó trösztvezetők. A sokszor tréfás 
történetek jelzik a bányavezetőt övező helyi kultuszt – ahogyan azt alapos 
munkájában ravasz Éva is feldolgozta (ravasz 2004, 2015). 

„A templom felújításának menetét, az anyagi támogatást nyújtó »Bánya« igazgatója, 
Gál István is a helyszínen megtekintette, egy kisebb mérnöki bizottsággal” – mesé-
li Nagy lászló mérnök. „Az igazgató – utalva arra, hogy a templom megújulása  
a »Bánya« támogatásával valósulhat meg és így rendeződhet a »Bánya« nagyirodája 
melletti tér is – a következőket mondta: »Látják, kedves elvtársak, milyen szépen újul 
meg a templom, de a »plébánia« egy kicsit nagyra sikeredett« – és mutatott az éppen 
épülő, korszerű irodaépületre, melyben a tervezőiroda mérnökei kaphattak később új 
munkahelyet.”

A három „tatabányai lány” és a magyar Frank Sinatra

A könnyűzenei műfajok nem élvezték a korszak kultúrpolitikáját meghatá-
rozó személyének, Aczél Györgynek a támogatását. A megítélés okát Csatári 
Bence történész Aczél személyes ízlésére, illetve a „burzsoázia” kedvelt szó-
rakozásaira, a bálok, polgári tánczenei összejövetelekre vezeti vissza (Csa-
tári 2013: 45). Ezt bizonyítják záray Márta miniszterhez írt sorai is: „Jól 
tudom, hogy Miniszterhelyettes Elvtárs nem kedveli a könnyű műfajt, ezt meg 
is mondotta nekem.” Mindezek ellenére a záray–Vámosi házaspár több alka-
lommal is sikeresen szerepelt a feleség szülővárosában, Tatabányán. A helyi 
közönség nagy lelkesedéssel fogadta a művészeket. Miután nagynéném, Mrs. 
Sam Berlin Amerikába költözött, sűrű levelezést folytatott záray Mártával. 
A művészházaspár mindig színes képeslapokon – melyek különböző fellé-
péseiken, híres jeleneteik során készültek – írt nagynénémnek (5–6. számú 
melléklet). Ezek is jelzik a város pezsgő kulturális életét és a művészpár Tata-
bányához való kötődését. A harmadik „tatabányai lány” Molnár Jánosné volt, 
férjének, a híres pedagógusnak a nevét utca és a legmagasabb pedagógusdíj 
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is őrzi Tatabányán. A három hölgy egymás barátságát életük kivételes ajándé-
kának tartotta (Molnár 2010).

Petőfi Filmszínház

A Népház a Kádár-korszakban kétszer újult meg (7. számú melléklet). Első 
új formáját az 1962–64-es felújítás alatt kapta (8. számú melléklet), majd 
1976–1979 között újra átépítették, korszerűsítették. A munkálatok alatt 
a kultúra és művelődés közvetítésének szerepét ideiglenesen a Népház-
zal szemben lévő Május 1. parkban található Szabadtéri Színpad vette át 
(Gombkötő 1972b: 239).

A kertvárosi Bányász Művelődési Otthon egykori mozigépkezelője, aki 
ma már az intézmény vezetője, elmondta, hogy a régi tánctermet – melyet  
a polgári réteg bálokra, táncoktatásra használt – alakították át moziteremmé 
(Pákai 2016).

A bánya több formában is hozzájárult a kulturális létesítmények működé-
séhez. Az 1980-as évek elején a szétszerelhető és hordozható vetítőgéphez 
a bányagépgyár dolgozói készítettek hordozóládát. Ezzel járták a gépkeze-
lők a környező falvak olyan művelődési intézményeit, melyekben nem volt 
mozigép. 

A Bányász Néptáncegyüttes

Tatabánya tánckultúrája sokszínű volt, hiszen a sváb, szlovák, magyar népi tánc-
hagyományok külön-külön éltek a többségében nemzetiségi elődtelepüléseken. 
1947 után az addig népszerű, nem nemzetiségi hagyományú polgári táncházak 
megszűntek, helyettük inkább előkerültek a népi hagyományt ápoló együttesek. 
Ennek oka részben a korszak nemzetiségi-asszimilációs politikája (svábok).  
A tánczene kedvelőinek természetesen volt lehetőségük a szórakozásra: a vá-
rosban hat tánczenekar harminckét tagja játszotta a korszak jó ritmusú slágereit 
(12. számú melléklet), de az 1970-es években a tánczenét is játszó Keindl ze-
nekar meghatározó stílusává már az Amerikából érkező dzsessz vált. 

A néptáncnak a Kádár-korszakban különös, kettős megítélése volt. Egy-
részről támogatottnak számított, hiszen népi hagyományokat ápolt. A tatabá-
nyai táncosoktól megtudhatjuk, hogy az állampárt nem szólt bele a művészeti 
munkájukba, a táncokat nem tartották a korszellemre veszélyesnek. Másrész-
ről viszont, a szabad tánc lehetőséget adott az individuum kifejeződésére,  
a népi motívumokban rejlő gyökerek megtalálására (Nagy 2014).
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A tatabányai együttesek korszakait a lelkes, karizmatikus koreográfu-
sok, táncmesterek neveivel fémjelezhetjük. Az együttes 1948-ban Kuncz 
Pál VI. osztályos gimnazista vezetésével alakult. 1949-ben rábai Miklós az 
együttes vezetésével Hubay Győzőt bízta meg. Innentől kezdődött az együt-
tes pályájának felívelése (Wehner 1992). Ezek a megmérettetések még  
a táncházmozgalom előtti időben, a gyöngyösbokrétás korszakban történtek, 
melyeken főként a tánckoreográfiákat díjazták (13. számú melléklet).

A kitüntetések meghozták az együttes számára az anyagi támogatást is.  
A tagok úgy emlékeznek vissza, hogy ruhára, útiköltségre soha nem volt 
gondjuk, Nyugaton is képviselhették, bemutathatták a néptánctudásukat, ami 
csak a legkiválóbb együtteseknek sikerülhetett (Állami, Vasas, Vadrózsák).

A Szénbányák Vállalat a külföldi utakhoz is jelentős támogatást nyújtott. 
Az együttesnek a profi, tehát nem amatőr tánckörökhöz hasonló ruhatára, jel-
meztára volt. 1971-től a táncegyüttes koreográfusa, Miltényi Gábor, „Bubu”, 
vezetése alatt a városi és a bányától kapott anyagi támogatásokból a teljes 
jelmeztárat le tudták cserélni. Barkóczi Ferenc visszaemlékezése: 

„A korszerű ruhatár repülőgéppel történő szállításához a bányavállalat 16 
tárolószekrényt is készíttetett asztalos üzemeiben a táncegyüttesnek. A hangsze-
reknek tokok készültek – természetesen a legjobb minőségben. Ezeket a ládákat te-
herautókkal szállították ki a repülőtérre, a táncosok részére pedig biztosították  
a volános buszt.” 

Összegzés

Tatabánya kulturális életét és a Népház működését a Kádár-korban a város-
vezetőség által a „három T” kultúrpolitikát követő irányelvei határozták meg. 
Egyedi vonás azonban, hogy a Tatabányai Szénbányák Vállalat „szárnyai 
alá vette” a művészeket és a kulturális egyesületeket. A Tatabányai Bányász 
Szakszervezet Központi Művelődési Házában, azaz a Népházban biztosí-
tott számukra helyet. Nemcsak anyagilag segítette az egyesületeket, hanem 
a szükséges eszközök előállításában (szállítóládák, hangszertokok, öltözet), 
beszerzésében is.  Az itt alkotóknak anyagi biztonságot és alkotói szabadsá-
got, szabadabb légkört teremtett a „Bánya” és a vezérigazgató, Gál István 
támogatása.
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Mellékletek

1. számú melléklet. Személyi lap, melyen nyilvántartották a párt- és tömeg-
szervezeti tagságot, illetve a csatlakozás időpontját is, a büntetett előéletet és 
a külföldi utazásokat. A levéltárban szerepeltek olyan lapok is, melyeken csak 
a szakköri tag neve szerepelt. 

Kép forrása: Tatabánya MJV levéltára, Népház iratai, Bányász Képzőmű-
vész Kör vegyes iratok, nyilvántartási jegyzőkönyvek (1947–1989). VIII./703. 
25.
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2. számú melléklet. Krajcsirovits Henrik: Bányász apostolok, poliészter, fa, 
90x148 cm.j.n. A Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítvány tulajdo-
na. Ezen a különleges festményen is megfi gyelhető a munka, a bányásztéma 
ábrázolása. 

Kép forrása: Kövesdi–Krajcsirovits 2014. 116.
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3. számú melléklet. Tatabányai Bányász Színpad 1970 évi szereplései 
Megfigyelhető, hogy többször ipari üzemeknél („XI/a b.üz.”), iskolákban  
(„B.Ip.Techn.”) tartott a színpad előadásokat, továbbá közreműködött városi 
(„Ünnepi kisösszeállítás”, V. Tanács) -és bányavállalati („Üzemi ünnepségen 
közreműködés”, Terv. Iroda) rendezvényeken is. 

Adatok forrása: Gengeliczky 1971. 41.
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4. számú melléklet. A Bányász Fúvószenekar Magyar József karnagy vezeté-
sével a bányásznapi koszorúzáson 1979-ben. 

Kép forrása: Fűrészné–Dallos, 2013. 110.
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5. számú melléklet. záray Márta Mrs. Sam Berlinnek küldött levele. A levélen 
a következő szöveg olvasható: „Kellemes Ünnepeket és Boldog Új évet kívá-
nunk / Drága Tilikém! Nagyon sokat gondolok rád. A tollak szépek, de még 

nem használtam! majd a TV 
showban. Sok Puszi! Márta” 
A képeslapon látható fotó a 
’70-es évek elején készült. 
A képeslap felirata: „Drá-
ga Tilikémnek és Samnak / 
régi szeretettel / Márta, Já-
nos” 

Kép forrása: Mrs. Sam Belin, nagynéném a fotókat 2007. március 17-én 
adta postára Hollywood, Floridában.
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6. számú melléklet Képeslap a művészházaspártól. A képeslapon a Vámosi 
házaspár a című híres daluknál viselt rózsaszín ruhában. A lap felirata: „Sok 
szeretettel / {a művészek aláírása}” továbbá „Drága Tilikének és Samnak /
Márta, János” ui. „MÉRT NEM ÍRSZ?” 

Kép forrása: Mrs. Sam Berlin. Nagynéném kiegészítése: „Ezek a képek 
Mártáról és Jánosról. Leveleztem velük. Nálunk is voltak itt Amerikában.” 
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7. számú melléklet. Petőfi Filmszínház (Népház) 1953-ban. A homlokzaton 
olvasható felirat: „PETŐFI Filmszínház” 

Kép forrása: Fűrészné–Dallos 2013. 54.
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8. számú melléklet. A tatai BÉKE Filmszínház műsorfüzete. Pákai Ernő 
tapasztalata szerint a Petőfi  Filmszínház (Népház) felújítása idején meg-
nőtt az érdeklődés a környező fi lmszínházak iránt. Ezért találkozhatunk 
a Népház levéltári iratai között egy tatai moziprogrammal. Pákai Ernő el-
mondta, hogy több óvárosi „ismerős arccal, baráttal” találkozhatott (15 
évesen) a kertvárosi Bányász moziban, a Népház felújítási éveiben. 

Képek forrása: Tatabánya MJV levéltára, Népház, Sajtóanyagok, vegyes, 
Sajtófi gyelő III. (1965–1985). VIII./703. 26. 
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9. számú melléklet. Mozigép. Pákai Ernő büszkén mutatta és üzemelte be 
a „Xenolux 2500M” Bányász Művelődési Otthonban található Vetítőgépet. 

Kép forrása: Saját fotó, a Bányász Művelődési Otthon vetítőterméből

10. számú melléklet. Kossela Béla és zenekara a Tröszti Klubban lép fel. 

Kép forrása: Gengeliczky lászló gyűjteményéből
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Kaknics Anna

Személyiségi jogsértés esetén alkalmazható vagyoni 
kompenzáció – avagy gondolatok a sérelemdíj 

elméleti és gyakorlati kérdéseiről

A személyiségi jogok védelme különösen fontos téma tárgyát képezi, hiszen 
az alapvető jogok minden egyént egyenlő mértékben illetnek meg. A védendő 
értékek sérülését korábban a nem vagyoni kártérítés intézménye szankcionál-
ta, mely jogértelmezési és jogalkalmazási szempontból is ellentmondásokat 
mutatott. 2014. március 15-ével a polgári jog területén több módosítás került 
bevezetésre, melyek között kiemelkedik a sérelemdíj. Az új intézményt el-
sősorban pozitív várakozásokkal telve fogadták, de szkepticizmusra is okot 
adott. A sérelemdíj, a személyiségi – jogi személyeknél a személyhez fűződő – 
jogok védelmének szankciója, a jogsértésnek „közvetett kompenzációja” és 
„pénzbeli elégtételt jelentő magánjogi büntetése” (lábady 2016: 42) alig öt-
éves múltra tekint vissza hazánkban. Dolgozatomban ezen intézmény beve-
zetésének előzményeit, jogi természetét, előnyeit és problémás kérdésköreit 
vizsgálom. Kutatási munkám során a rendelkezésre álló hazai szakirodalmak-
ra és szakmai folyóiratokra, szakcikkekre támaszkodtam.

A személyiségi jogok

A személyiségvédelem témakörét több tényező avatja sajátos területté. Ezen 
körben említhető a személyiség tulajdonképpeni definiálhatatlansága, a sze-
mélyiségi jogok felsorolásának lehetetlensége, a társadalmi értékítélet és  
a bírói szubjektivitás, mely a védelmi eszközök alkalmazása során van szük-
ségképpen jelen (Fézer 2011: 317).

A személyiségi jogok teljes mértékben személyhez kötöttek, és az okozott 
sérelmek a legtöbb esetben a külvilág számára nem láthatóak, teljes valójában 
azokat a sértett fél érzékeli. Helyreállításuk (in intenegrum restitutio) ezért szinte 
lehetetlen, és főhelyet a pénzben történő kárpótlás kap (Fézer 2011: 9–10).

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: 
Ptk.) nevesítetten véd bizonyos értékeket, melyek védelmére példálózó jel-
leggel sorolja fel az alábbi személyiségi jogok jellemző megsértési módjait:



Kaknics Anna

52

⮚ az élet, a testi épség és az egészség megsértése;
⮚ a személyes szabadság, a magánélet, a magánlakás megsértése;
⮚ a személy hátrányos megkülönböztetése;
⮚ a becsület és a jóhírnév megsértése;
⮚ a magántitokhoz és a személyes adatok védelméhez való jog megsértése;
⮚ a névviseléshez való jog megsértése;
⮚ a képmáshoz és a hangfelvételhez való jog megsértése.

A nem vagyoni kártérítés

A polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben (a továbbiakban: 
régi Ptk.) megtalálható a sérelemdíj előzménye, a nem vagyoni kártérítés in-
tézménye, melynek több hátránya is volt.

Elsődleges problémát az jelentett, hogy a károsultnak minden esetben bi-
zonyítania kellett, a jogsértés milyen nem vagyoni jellegű hátrányt okozott 
számára. Ez gyakran bizonytalanságot jelentett, mert az elszenvedett lelki, 
eszmei sérelem sokszor nem járt bizonyítható hátránnyal, de az adott sze-
mély társadalmi, egzisztenciális helyzetére, életminőségére, életpályájára 
nagy hatással volt (NET1). Jelentős problémát jelentett az is, hogy a régi 
Ptk. rendelkezései semmilyen útmutatást sem nyújtottak a bíróságok számára 
például a kár mértékének és a kártérítés összegszerűségének megállapítása 
tekintetében, ezen kérdéseket a Kódex gyakorlatilag a bíróságokra hárította. 
Problémát jelentett továbbá a megítélt kártérítési összegek viszonylag ala-
csony volta is. A nem vagyoni kártérítés egyösszegben és járadék formájában 
is megítélhető volt. A járadék – mint kártérítési mód – azonban kevés esetben 
került alkalmazásra, és a károsulti igények nem megfelelően, vagy sehogyan 
sem kerültek kielégítésre (NET2).

Az immateriális kártérítés alkalmazása során a nehézségek gyakran ko-
moly kihívások elé állították a bíróságokat. Ezen bonyodalmak megszünteté-
sére törekedett a jelenleg hatályos Ptk. a sérelemdíjjal.

A sérelemdíj legfőbb jellemzői

A sérelemdíj funkciója kettős főelemből tevődik össze: egyfelől a szemé-
lyiségi jogok megsértéséért való kompenzáció, másfelől egyfajta társadalmi 
rosszallást kifejező büntetés. A Ptk. rögzíti, hogy a személyiségi jog sérel-
mén kívül további hátrány bekövetkeztének bizonyítása nem szükséges, így  
a személyiségi jog megsértésének ténye önmagában megalapozza a sérelem-
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díj iránti igényt. Ezzel a szabályozással a jogsértés áldozata megszabadul  
a hosszadalmas bizonyítási kötelezettségtől (Fézer 2010: 104–105).

A sérelemdíj pénzben kifejezett összegjellegét tekintve egyfajta kárpótlás, 
elégtétel. Ehhez képest mértékét az eljáró bíróság nem az elveszett vagyon 
szerint határozza meg, hanem az eset összes körülményére, és különösen  
a jogsértés súlyára, ismétlődő jellegére, a felróhatóság mértékére, a jogsértés-
nek a sértettre és környezetére gyakorolt hatására tekintettel. A nem vagyoni 
kártérítés ugyan járadék formájában is megítélhető volt, de tekintettel arra, 
hogy erre a megoldásra ritkán született igény, a jogalkotó ma már csak az 
egyösszegűséget teszi lehetővé (Petrik 2014: 132–134).

A sérelemdíj problémás főkérdései
Bagatell igények kiszűrése

A sérelemdíj bevezetésével a jogérvényesítés lehetősége jelentősen egyszerűb-
bé vált, felvetődött azonban több kevésbé üdvözölt kérdéskör. Ilyen például 
az, hogy a bíróságok elé gyakran olyan jogsérelmek kerülnek, melyeknek – a 
„bagatell igény” kategóriájába esve – nem feltétlenül volna helyük bírói úton. 
Kialakult a nagy kérdés tehát: személyiségi jogsértés minden esetben megala-
poz-e sérelemdíj iránti igényt, illetőleg a jogsértés megállapításának automa-
tikus következménye-e a sérelemdíj szankció alkalmazása? (NET3).

Egyértelmű állásfoglalást rögzít az új Ptk. Tanácsadó Testülete, e szerint 
„olyan joggyakorlat kialakítása és követése lenne indokolt, amely megaka-
dályozza a személyiségi jogok és a jogvédelem inflálódását, továbbá a joggal 
való visszaélést megvalósító igényérvényesítést”. A jelképes nem vagyoni 
kártérítésekkel kapcsolatban a Vélemény azt is rögzíti, hogy ezek megítélését 
a bírói gyakorlat eddig nem támogatta, és ezen gyakorlatnak követését a sére-
lemdíj kapcsán is indokoltnak tartja (NET4).

Javaslat: Meilinger Csaba szerint megoldást jelenthet, ha az illeték mi-
nimális értékét magasabb összegben határozzák meg. Véleménye szerint  
a per megindítása előtt gondolkodásra bírná a feleket, ha tízezer forint helyett 
mondjuk ötvenezer forintot kellene kockára tenniük nehezen bizonyítható, 
kis összegű nem vagyoni sérelemmel járó sérelmeik esetén (NET3).

Az összeg megítélése

A sérelemdíj intézményének másik fő problémáját a jogcímen megítélhető 
összeg meghatározása jelenti. Az összeg megállapítása a nem vagyoni kár-
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térítéshez hasonlóan nem könnyű, ezen a téren a bírók szabad belátásukra 
vannak utalva.

Az összeg megítélése során alapvető kritérium, hogy a bíróságnak az eset 
minden körülményét és tényét együttesen mérlegelnie kell, hiszen egyazon 
sérülés nem jelent minden esetben ugyanolyan mértékű sérelemdíjat. A bíró-
ság az érintett körülményeihez képest (is) méri fel az okozott sérelem nagy-
ságát. A meghatározott összeg a bírók döntésétől függ.

Javaslat: A biztosítási és kártérítési joggal foglalkozó Sérelemdíj Cent-
rum weboldalán például az alábbi tételek olvashatók irányadó sérelemdíj-
összegekként: végtag elvesztés esetén 500 000,- Ft, arcsérülés esetén 500 
000–10 000 000,- Ft, bénulás esetén 5 000 000–30 000 000,- Ft, jóhírnév 
megsértése esetén 100 000–3 000 000,- Ft a sérelemdíj összege (NET5). A bí-
róságok számára segítséget jelenthetne iránymutatásképpen egy „táblarend-
szer” bevezetése, melyekben egy alsó és egy felső határ lenne megjelölve  
a megítélhető összegek vonatkozásában. Kiindulási alapként a 2014. március 
15. előtt kimunkált nem vagyoni kártérítés során bevett összeghatárok szol-
gálhatnak némileg iránymutatásul.

Konklúziók, befejezés

A személyiségi jogok védelmének területén az új Ptk. valóban jelentős újí-
tásokat vezetett be, jól érzékelhető, hogy az egykori nem vagyoni kártérítés 
és a sérelemdíj intézménye között mely kérdések képeznek különbözőséget. 
A régi Kódex ellentétes kérdései feloldódni látszanak, azonban a sérelemdíj 
intézménye is bír kérdéses, gyenge pontokkal.

legnagyobb kihívást a bagatell igények kiszűrése jelenti, mely a bírósá-
gokat új feladat elé állítja: megkülönböztetni a személyiségi jog megsérté-
sétől azon érdeksérelmeket, melyek csupán szubjektív érzéseken alapulnak.  
Az összegszerűség kérdése legalább akkora kihívást jelent a bíróságok részé-
re, mint a bagatell igények kiszűrése. E tekintetben a kiinduló kérdés lehet 
az, hogy vajon pénzben meghatározható-e mondjuk egy emberélet? A sze-
mélyiség értékeit vagyoni értékké konvertálni, illetve a személyiség sérelmeit 
összegszerűsíteni szinte lehetetlen. Az összegszerűség megítélésénél jelentős 
szerepet kap a bíró szubjektuma, természetesen a peres felek és a képviseletüket 
ellátó ügyvédek is. A bagatell igények elbírálása, valamint az összegszerűség 
eldöntésének kérdésében az állásfoglalás a jogalkalmazási gyakorlatra marad.

A sérelemdíj mindazon személyiségben – jogi személyek esetében  
a „személyben” – bekövetkezett sérelmek ellensúlyozására szolgál, melyek 
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immateriális, lelki károknak minősülnek. zárásképpen Meszlény Artúr 190l-es 
gondolatsorát szeretném idézni: 

„Az embernek vannak féltettebb javai, mint a vagyon, drágább kincsei, mint pénz és 
drágaságok; fényes czáfolata annak a vádnak, hogy a jelen kor mindjobban a mate-
rializmus posványába sülyed, az a le nem tagadható tény, hogy épen az ujabb és leg-
újabb jogfejlődés az, mely az emberiség immateriális javainak intenzive és extensive 
hathatósabb megvédelmezését tűzte ki czéljául” (NET6) .

Irodalomjegyzék

Fézer Tamás 2010. Lehet-e büntetni a magánjog eszközeivel? Gondolatok 
a sérelemdíj funkciójáról, In: Merre tart a magyar civilisztikai jogalko-
tás a XXI. század elején? – Tanulmánykötet, szerk. Csöndes Mónika, 
Nemessányi zoltán, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 
Kar, Pécs.

Fézer Tamás 2011. A nem vagyoni (erkölcsi) sérelmek megítélése a polgári 
jogban, HVG-OrAC lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest.

lábady Tamás 2016. Sérelemdíj versus nem vagyoni kártérítés. Állam- és 
Jogtudomány lVII. évfolyam, 1. szám Budapest.

Petrik Ferenc (szerk.) 2014. Polgári jog I. – Kommentár a gyakorlat számára 
(a 2013. évi V. törvény, az új Ptk. kommentárja) – negyedik kiadás, HVG-
OrAC lap- és Könyvkiadó, Budapest.

Internetes hivatkozások

NET1 = Példátlan változás: sérelemdíj lesz a nem vagyoni kártérítés he-
lyett. http://www.fogyasztoklapja.hu/index.php?option=com_content&v
iew=article&id=742:peldatlan-valtozas-serelemdij-lesz-a-nem-vagyoni-
karterites-helyett&catid=47:cikkek&Itemid=105 (utolsó letöltés ideje: 
2017. 04. 10.)

NET2 = Fézer Tamás: Ítélkezési állandók és vitás kérdések az erkölcsi kár-
térítés újabb magyar joggyakorlatában, Debreceni Jogi Műhely. http://
www.debrecenijogimuhely.hu/archivum/1_2004/itelkezesi_allandok_es_
vitas_kerdesek_az_erkolcsi_karterites_ujabb_magyar_joggyakorlataban/ 
(utolsó letöltés ideje: 2017. 03. 13.)

NET3 = Meilinger Csaba: A sérelemdíj jogintézményének útvesztői. http://
arsboni.hu/serelemdij-jogintezmenyenek-utvesztoi/ (utolsó letöltés ideje: 
2018. 04. 22.)



Kaknics Anna

56

NET4 = Az Új Ptk. Tanácsadó Testület véleményei: Ptk. 2:52. §.
http://kuria-birosag.hu/hu/ptk?tid%5B%5D=344&body_value= (utolsó letöl-

tés ideje: 2017. 04. 10.)
NET5 = A sérelemdíj jogi alapjai http://serelemdij.net/index.php/component/

proforms/a-serelemdij-jogi-alapja_copy (utolsó letöltés ideje: 2018. 04. 
23.)

NET6 = Görög Márta: Gondolatok a személyiségi jogsérelem csekély volta 
esetén érvényesítendő sérelemdíj iránti igényről. http://acta.bibl.u-szeged.
hu/34747/1/juridpol_076_159-168.pdf (utolsó letöltés ideje: 2017. 04. 
15.)

Felhasznált jogszabályok

1959. évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről (régi Ptk.)
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)



57

NaGy Tibor

Tarkovszkijtól Burshteinig
A spiritualizmus egy formája 

a Töltsd be az űrt című fi lmben

Paul Schrader 1972-es műve A transzcendentális stílus a fi lmben meghatá-
rozta a spirituális fi lmkészítés határait, sőt olyan szakkifejezésekkel bővítette 
a téma szakirodalmát, amit nem lehet fi gyelmen kívül hagyni. Ő maga forgató-
könyvírói és rendezői munkái miatt is ismert, mégis a fi lmtudomány körében 
a Transzcendens fi lmi megjelenéséről írt tudományos munkája a kiemelke-
dőbb. Könyvében írja, hogy az ismertetett szerzők, Ozu yasujiro, robert 
Bresson és Carl Theodor Dreyer formáján túl nem kizárt, hogy létezzen más 
út a Transzcendens kifejezésére. Ez a tanulmány is ebből a mondatból indul 
ki. Központi gondolatom, hogy rama Burshtein izraeli fi lmrendezőnő Töltsd 
be az űrt (lemale et ha’halal)1 című fi lmjében fellelhető a spiritualizmus, kér-
dés, hogy a fi lm alkalmazza-e a transzcendentális formát. A különbségekről 
és a defi níciókról a bevezetőfejezet után lesz szó. Burshtein fi lmje felsorakoz-
tat egy sor olyan elemet, ami miatt kapcsolódik a transzcendentális stílushoz, 
viszont sok helyen el is üt tőle. Egy másik út is mutatkozik az izraeli ren-
dezőnő fi lmjének megértésére. Tarkovszkij poétikájával és annak spirituális 
vonzatával is mutat rokonságot a Töltsd be az űrt.

1 A fi lmek első megjelenésénél zárójelben feltüntetem az eredeti címüket, majd a továbbiak-
ban csak a kurzivált magyar cím szerepel.
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A következőkben röviden ismertetem Schrader gondolatmenetét a transz-
cendentális stílussal kapcsolatban. utána Tarkovszkij poétikájának rész-
letezése következik a spiritualitásra koncentrálva. A hosszú, ám szükséges 
bevezető után összevetem a Töltsd be az űrt mind a transzcendentális, mind 
a tarkovszkiji stílussal. A módszerem tehát eltér Schraderétől. Míg ő példák 
alapján építette fel a forma definícióját, addig én a meghatározás felől kö-
zelítek a konkrét anyag felé, remélve, hogy érvelésemmel meggyőzöm az 
olvasót, hogy Burshteint nem alaptalanul sorolom a spirituális filmkészítők 
közé. A gondolatmenetem alátámasztására egy konkrét jelenetet részletesen 
is elemzek, azt, ami véleményem szerint a leginkább igazolja a spiritualitás 
létét a filmben.

A filmtudományban kis érdeklődés mutatkozik a transzcendentális stílus 
iránt, azonban az izraeli filmmel kapcsolatban is találunk tanulmányt a té-
mában. Dan Chyutin az Uram, teremtőm (Hofshat Kaits) című David Volach 
filmben véli felfedezni a bressoni formát, amit Schrader a transzcendentális 
stílus alá sorol (Chyutin 2011). Ez a példa is érzékelteti, hogy az egyre nö-
vekvő zsidó ortodoxia Izraelben a filmművészetben is változásokat indított 
be, így a hasonló vizsgálatok releváns, új tudást szolgáltathatnak a filmtudo-
mányban.

Transzcendens, transzcendentális, spirituális

A transzcendentális stílusú film nem egyenlő a vallásos, vagy vallási filmmel. 
További különbségtételt lehet tenni a spiritualista és transzcendentális film 
között. Ahhoz azonban, hogy ezeket a különbségeket megfelelő módon ki-
fejtsük, alapvetően érteni kell a Transzcendens jelentését.

„A transzcendentális túl van a normális értelemben vett tapasztalati érzé-
sen, s azon, ami definíció által meghaladja azt, az immanensen” (Schrader 
2011: 13). Paul Schrader ezután elkülöníti esszéjében különböző szerzők 
Transzcendens értelmezéseit, de számunkra ez a kiragadott mondat definíció 
értékű. A Transzcendens minden, ami az emberileg felfoghatón túl van. ru-
dolf Otto, német vallástudós A szent című munkájában a racionális-irracioná-
lis fogalompár felől közelít a kérdés felé, ahol az irracionális tartományába 
sorolja a szentet, vagy úgy is nevezhetnénk: a Transzcendenst. Az erkölcsi 
„mozzanat” és a „benne rejlő racionális tényező” kiküszöbölése érdekében 
a szentet önnön magában „numinózusnak” nevezi, szemantikailag a numen, 
istenség latin szóból megalkotva (Otto 2001). A könnyebb megérthetőség 
érdekében a Schrader által is használt Transzcendens kifejezést fogom alkal-
mazni átfogóan, legyen szó bármilyen vallás bármilyen hittanáról.
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Hogyan alkalmazhatja bármilyen stílus a tapasztalaton túli „istenit”, vagy 
kulturálisan kevésbé elfogult kifejezéssel élve: a „Szent Mást”? Mivel a stí-
lus jelentése egy „általános reprezentatív forma”, így a transzcendentális stílus  
a filmben „egy általános reprezentatív filmezési forma, amely kifejezi a Transz-
cendenst” (Schrader 2011: 17). Schrader definíciója pontos, de magyarázatra 
szorul. A Transzcendens, már tudjuk, az emberin túl van. Következésképpen 
semmi ember által alkotott munka nem képes információt hordozni róla. Vallási 
értelemben lehet Transzcendens egy könyv, de akkor annak a vallás dogmáinak 
értelmében nem embertől származónak kell tekinteni: Biblia. A Transzcendenest 
azonban ha elmagyarázni nem is, de emberi átélését bemutatni lehet. A transz-
cendencia a szó eredetét tekintve átlépést jelent. Átlépés pedig alany nélkül nem 
jöhet létre. Az ember a Transzcendenssel való találkozás hatására rátalál vallá-
sára és megtér. Számos felejthető és egészen kiváló mű is feldolgozta a témát, 
a filmművészetből idesorolható Martin Scorsese Krisztus utolsó megkísértése 
(last Temptation of Christ) című filmje. A kereszten haldokló Krisztus megta-
pasztalja az Istent és ellenáll a Sátán kísértésének. A film (legalábbis az utolsó 
harmada) az ő által látott és átélt történésekről szól. Klasszikusabb példa Pál 
megtérése az Apostolok Cselekedeteinek kilencedik fejezetében. Saul meghall-
ja Jézus hangját, majd korábbi tevékenységével szemben nem üldözi tovább 
a keresztényeket. A Transzcendensről mondani semmit sem lehet, azonban az 
azzal találkozó emberről annál inkább. Viszont hamar be kell látnunk, ezek  
a történetek vajmi keveset sugallanak, abból, amit a hősök láttak és hallottak. 
Ezt meglépve már közel jutottunk a transzcendentális stílushoz.

Az emberen keresztül már megmutatható, akár a film számára is, milyen  
a Transzcendens. Emberi reflexióként, a transzcendentális stílust alkalmazva 
a művészet képes rá, hogy kifejezze a Transzcendens egy részét, ha teljes egé-
szében nem is képes rá. A szóban forgó filmek (tágabb értelemben bármi más 
művészeti forma) puszta leíró eszközeiket visszaszorítva előtérbe helyezik 
azokat a lehetőségeiket, amik a kimondhatatlant hangsúlyozzák, vagy éppen 
csak sugallják. „A transzcendentális stílus az irracionalizmust választja a ra-
cionalizmussal szemben, az ismétlést a variációval szemben, az intellektuális 
realizmust az optikai realizmussal szemben, a kétdimenziós látást a három-
dimenzióssal szemben, a tradíciót a tapasztalattal szemben, az anonimitást 
az individualizációval szemben” (Schrader 2011: 21). A transzcendentális 
stílusú filmkészítő munkái első látásra egysíkúnak, vagy akár üresnek is tűn-
hetnek, de az eszközök tudatos sorbarendezésével a nyers mű mögött megje-
lenik a spirituális többlet.

Itt az ideje szót ejteni ezekről az eszközökről Schrader példáit felhasznál-
va. Ozu yasujiro korai filmjei szöges ellentétben állnak a kiforrott, érett film-
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készítő stílusával (Bordwell–Thompson 2007). A transzcendentális stílus 
az utóbbiban keresendő. Szüzséje folyton ugyanazt a konfliktust járja végig, 
mégpedig, hogy a modern ember kiszakadt valódi környezetéből, ahol nem 
igazán találja a helyét. A szülők és gyermekeik elbeszélnek egymás mellett. 
(vö. Ozu dialógusaiban a tengelyszabály nem érvényesül.)

Ozu filmjeiben szinte kizárólag alsó gépállással találkozhatunk, ezzel éri 
el azt a hatást, amit sok szerző a „tatamin ülő kamera” szögeként értelmez.  
Az egész filmet a tatamin ülve, egy tiszteletadó pozícióból látja a néző. A kame-
ra ezen felül szinte soha sem mozog. Statikussága a világ állandóságára hívja 
fel a figyelmet (Bordwell–Thompson 2007).

„Ozu egyetlen filmes írásjele a vágás… a lépkedő vágás, amely az esemé-
nyek nyugodt, ritmikus egymásutániságát jegyzi le” (Schrader 2011: 31).  
A sztoikus nyugalom szűrőjén keresztül a montázs az, ami közvetíti Ozu esz-
méjét: a zent. A japán kultúrában mélyen gyökerező zen buddhizmus alapta-
nai a csend, az üresség és a semmi köszön vissza filmjei által, amik európai 
kulturális béklyóink miatt negatív szavaknak tűnnek, holott Japánban éppen 
ellenkezőleg, egytől egyig pártolandó és elérendő állapotról beszélünk. Ozu 
a vágóasztalon sem felejti el ezt és képei a legfinomabb módon követik egy-
mást, szabályosan, elutasítva az attrakciót. A számos elem közül azért a vágás 
emeltem ki Ozu repertoárjából részletesebben, mert a későbbi fejezetekben 
éppen ez az eszköz lesz az, ahol Burshtein is kapcsolatot teremt a filmművé-
szet nyelve és saját kultúrája között.

robert Bresson már kulturálisan hozzánk sokkal közelebb álló alkotó.  
Az, ami naggyá teszi a nyugati filmművészetet, azt ő elutasítja, mégis ez-
zel válik kiemelkedővé. Cselekményét az „aszketikus stílus” jegyében egyre 
jobban lecsupaszítja, sőt nemcsak a kevésbé fontos eseményekről mond le, 
hanem a megértéshez szükséges információkról is, jellemzőek az ellipszisek. 
A hang és a kép filmjeiben nem egészítik ki és segítik egymást, hanem választ 
közülük. Ha valamit mond a hang, akkor a képnek már nem kell. Színésze-
it mesterségük elhagyására kérte. Filmjeiben nincsen szükség alakításokra, 
minden színész szenvtelen, pszichológizálásból fakadó érzelem nincs az ar-
cukon. Bresson a modellalkotás módszerében mélyült inkább el. A transzcen-
dentális stílust börtönciklusa igazolja, a Zsebtolvaj (Pickpocket) és az Egy 
halálraítélt megszökött (un condamné à mort s’est échappé ou le vent souffle 
où il veut) is magában hordozza a forma jegyeit. A legmarkánsabban azonban 
a Vétlen Baltazárra (Au hasard Balthazar) jellemző a transzcendentalitás, eb-
ben a filmben egy szamár járja végig a jézusi passiót.

Az említett két alkotó megidézése alapján sejthető, hogy valamilyen mó-
don az eszközök visszafogása vezet el a transzcendentális stílushoz. Schrader 
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részletezi, hogy milyen arányban kell jelen lennie a gazdag elemeknek, hogy 
megtartsák a nézőt, és milyen arányban a szegényeknek, hogy kifejezze  
a Transzcendenst. Számunkra ilyen jellegű cizelláltság nem szükséges, elég 
csupán annyit leszögezni, hogy a transzcendentális stílus alapvetően szegény. 
Az attrakció és a különösebb ok nélküli díszítettség nem jellemző erre a for-
mára. Ezt a szegénységet három lépcsőn keresztül éri el. Először is a történe-
tek hétköznapiak. A hétköznap elveti a kitörő érzelmeket, a kiugró események 
nélküli világban játszódó filmeket nevezzük hétköznapinak. Talán Ozu film-
jei a legszemléletesebbek. A Tokiói történet (Tôkyô monogatari), a Búzaősz 
(Bakushû) a legáltalánosabb családi eseményeket rögzítik dedramatizálva.  
Az egyenlőtlenség mégis arra utal, hogy a hétköznapot valami megbontja. Va-
lamilyen esemény, amit nem is feltétlenül tudatosít a szereplő, sőt lehet egé-
szen láthatatlan folyamat is, fellazítja a hétköznapok szövetét. Ez egy „végső 
esemény” bekövetkeztéhez vezet (pl. Bresson Baltazárának halála), ami  
a megoldhatatlanság hatására pangásba torkollik. Pangás nélkül nincs átlépés. 
Pangás nélkül a Transzcendens nem fejezhető ki (Schrader 2011: 48–61).

Egy másik lehetőség: Andrej Tarkovszkij

A virtigli szegény transzcendentális stíluson kívül közelítsük meg a spiritu-
alizmust egy más úton is. Az orosz ikonfestészet és az ortodox keresztény 
hagyomány ornamentikáját használó Andrej Tarkovszkij szintén előszere-
tettel fordult a spirituális gondolatokhoz. Különösen érzékletes, ha a szovjet 
filmművészet hagyományával összevetve vizsgáljuk a szerző filmjeit. A szov-
jet montázsiskola 20-as évekbeli nagy hatása óta Oroszországban a politikai 
szerepvállalás és a propaganda nagy számmal képviseltette magát a filmmű-
vészetben. Andrej Tarkovszkij ezzel szemben „a főáramlattal hevesen szem-
beszállva a miszticizmus felé vonzódik” (Bordwell–Thompson 2007: 659). 
A misztika kifejezéstől jómagam óckodom, de tény, hogy Tarkovszkij film-
jeiben a csodák egészen megfogható és látható módon is megjelennek, ami 
például Bressonra egyáltalán nem jellemző. lásd a Sztalker (Stalker) utolsó 
jelenetét, ahol a kislányhős a gondolataival mozgatja az üvegpoharat.

Tarkovszkij azon kevés szerzők közé tartozik, akik teljesen új poétikát 
teremtettek, s mindez három ágra bontható. Az első a kép, ami szemben áll  
a tiszta fogalmisággal. Képei sokkal inkább metaforák, szimbólumok, sőt ha 
a legpontosabb meghatározást akarjuk adni, akkor metonímiák. A metonímia 
szóban benne rejlik a hasonlító jelentés, miközben a jelölő magában is hason-
lít arra, amit jelöl, amire értjük (pl. hegyhát – a hegy látványa, olyan mint  
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a hát). Ez a jelentéskonkretizálás és egyben elvonatkoztatás adja Tarkovszkij 
képeinek a különlegességét. Képei egyszerre elvontak és konkrétak. Gyakori 
szimbóluma a tej, amire tömérdek kulturális jelentés kapcsolódik: tisztaság, 
táplálás stb. Tarkovszkijnál nem egyszerűen a puszta szimbólumot látjuk. 
Nála a tej lögybölődik, kifröccsen a kancsóból, tehát konkrét anyagként 
is szerepelteti. Poétikájának második eleme az idő. Az időt a lassú kocsi-
zásokkal és hosszú beállításokkal lassítja le, állítja meg, vagyis így akarja 
megragadni a pillanatot, amin keresztül látható az örökkévalóság. Az utol-
só elem, ami nélkül nem beszélhetünk a szerzőről, a konvenciókat átalakí-
tó dramaturgia. „A társadalmi élet legfontosabb erői a család, a költészet és  
a vallás” (Bordwell–Thompson 2007: 659). A tér-idő szerkezet fellazításá-
val szemléli az eseményeket. Amit ő keres, az a hierofánia, a szent kifejező-
dése. Karakterei vívódnak, akik át akarnak lépni egy másik világba, de teljes 
egészükben, az itteni valójukban nem tudnak teljesen (Kovács 1992). Több 
mint kézenfekvő példa ismét a Sztalker, ahol a zóna jelenti az összeköttetést  
a másik világgal. A hősök a cselekmény egészében a két világ között ingadoz-
nak, de nem tudnak átlépni (vö. transzcendencia).

Tarkovszkij szerzőiségét pontokba szedve szembe lehet állítani a szov-
jet filmtörténeti környezettel is. Ez még inkább közelebb visz bennünket  
a Töltsd be az űrt jelenetelemzésekor felmerülő szempontokhoz. Tarkovszkij 
hagyománya az orosz ortodox kereszténység, ellenben a montázsiskola által 
megteremtett forradalmi avantgárd formával. Tarkovszkij a szovjet, illetve 
a forradalmi eszméket is elutasította, őt sokkal inkább érdekli az emberek 
sorsa. A puszta eszme helyett a hangsúly az egzisztencián van. ugyanilyen 
szembenállásban helyezkedik el a társadalom és az individuum. A szemé-
lyes egzisztenciából következik, hogy Tarkovszkij az individuum művésze. 
A forradalmi utópia helyett a vallási utópiát keresi, ezen keresztül pedig az 
örökérvényűhöz jut el a politikai aktualitással szemben. Az analitikus filmké-
szítés helyett az intuíció híve, ezen felül pedig nem alkot újat, nem jellemző 
a konstrukció, hanem sokkal inkább a valódi világban találja meg a „létezőt”. 
A tapasztalható spiritualizmus felé fordítja a kamerát. Mindezt tükrözi a kép-
montázs szembenállás. A montázs különálló képekből új jelentést alkot, ami 
egyik képben sincs, pusztán az összeillesztés hatására. A szovjet montázsisko-
la az analízis segítségével ezt tökélyre fejlesztette. Tarkovszkij ezzel szemben 
a hosszú beállításaival elutasítja a montázs alkotó tulajdonságát, a hangsúly 
a képein van (Kovács–Szilágyi 1992) Az itt éppen csak jelzésértékűen fel-
sorolt jellemzők segítségével látni fogjuk, hogy mely pontokon kapcsolódik 
rama Burshtein Töltsd be az űrt című filmje Tarkovszkij poétikájához, és 
melyekben tér el.
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Spiritualizmus az esküvőn

Most, hogy két irányból is megközelítettük a spirituális fi lmkészítést, nézzük 
meg, hogy miért is volt szükséges. rama Burshtein New yorkban született 
1967-ben, majd egyévesen költözött Izraelbe. Felnőtt korában vált ortodox 
zsidóvá. Eddig két egészestés játékfi lmet rendezett: a Töltsd be az űrt (2012) 
és a Határidős esküvőt (laavor et hakir) (2016). Mindkét fi lmje az esküvő 
eseményét járja körül vallásos zsidó női szemszögből. Fiatal életműről van 
szó, viszont már most látszanak a rendezői jegyek a narratíva szintjén.

A Töltsd be az űrt egy zsidó ortodox közegben játszódó tragikus életese-
ményt jár körbe. Egy fi atal asszony minden előjel nélkül meghal, maga után 
egy árva gyermeket és özvegy férjét hagyja. A fi lm a feleség húgának, Shirának 
a dilemmáját járja körbe. Felmerül ugyanis a levirátus, azaz a sógorházasság le-
hetősége. A döntés Shira kezében van: hozzámegy-e yochayhoz, a sógorához, 
ezzel összetartja a családot és a gyermek sem nő fel anya nélkül.

A részletesen elemzett jelenet a döntés megszületése után történik, ket-
tejük esküvőjét nézzük meg közelebbről. A fi lm utolsó előtti jelenete Shira 
felkészülése az esküvőre, ahol ő előre-hátra dülöngélve imádkozik, várva, 
hogy bevezessék a vőlegényét. Ezt egymás után következő közelképekkel 
mutatja a rendező, legtöbbször a menyasszony arcát látjuk, vagy a könyvet, 
amit szorongat. A gratulálni érkező hölgy rokonok általában oldalról vagy 
hátulról látszanak. Helyenként a vágás szabályait is megszegi a rendezőnő, 
így ugróvágást is látunk. A hosszú, több perces imajelenetben törést jelent, 
mikor megjelennek a férfi ak egy totálképben közeledve. A főbefedés után 
ugyanazzal a mozgással távoznak és egy leblendével zárul a jelenet. Miután 
megtörténik az esküvő, a szertartás utáni együttöltött időbe pillantunk be csu-
pán egyetlen snitt erejéig. A fi lm utolsó képe Shira tanácstalan arca.
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A menyasszony a fi lm utolsó előtti jelenetében előre-hátra dülöngélve imádkozik, miközben 
felkészül a házasságkötésre. A rendezőnő ezt közelképek egymásutánjával mutatja.
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Az, hogy miért beszélhetünk transzcendentális kifejezéséről mindjárt vi-
lágossá válik, ha megnézzük Schrader három elemét. A cselekmény mélyen  
a hétköznapokból merít. A film legnagyobb része zsidó ortodox közegű életké-
pekből és társalgásból áll. A fő téma, a feleség, illetve Shira szempontjából, a nő-
vér elvesztése értelmezhető az egyenlőtlenség létrejötteként. Bár Burshteinnél 
sokkal drámaibb, mint Bressonnál vagy Ozunál, mégis a halál a hétköznapok 
egyensúlyának kibillentője. A központi esemény egyértelműen az esküvő, va-
gyis amit a filmben látunk: a felkészülés. Az utolsó jelenet, a hangulatváltó snitt 
teljes mértékben beleillik abba, amit Schrader pangásnak nevez. A pár és főleg 
Shira az esküvő után ráeszmél, hogy a problémák nem oldódnak meg teljesen 
a házasságukkal, legfeljebb átalakulnak. A fiatal lány akkor érti meg, hogy 
asszonyi kötelességeinek ellátása nagyobb felelősséggel jár, mint gondolta 
volna. Már nem csupán vigyáz nővérének gyermekére, hanem teljes értékű 
anyának kell lennie és nem elhanyagolható módon, házastársként kell visel-
kednie szexuálisan is. Az utolsó jelenet legalábbis utal erre, mikor yochay 
leveszi felöltőjét és Shira tehetetlenül elnéz. Az utolsó jelenet átfordítja az azt 
megelőző emelkedett hangulatát és a problémák feltűnnek a hős előtt, amiket 
egy percre szem elől tévesztett. Erre adott reakció a pangás.

Most, hogy látszólag megfelel Burshtein filmje a transzcendentális stílus 
ismérveinek, vágjuk magunk alatt a fát! Nem mehetünk el szó nélkül a film 
azon elemei mellett, amik csorbítják a transzcendentális stílust. Az egyik alap-
vetésünk az volt, hogy a film gazdag eszközeivel szemben a transzcendentális 
stílus a szegényes lecsupaszítást választja. A Töltsd be az űrt szereplői egytől 
egyig a túláradó érzelmekkel igyekeznek játékukat fokozni, amivel elidege-
nítik az egész filmet mind a bressoni, vagy ozui hagyománytól. A rendezőnő 
nagy hangsúlyt fektet a drámaiság kiemelésére, a csúcspontot éppen a kulcs-
jelenetünkben elérve. A filmnyelvi gazdagságot igazolja a kamerakezelés is.  
A képek legtöbbje kézikamerás közelkép, aminek elmaradhatatlan tulajdonsá-
ga a remegés. A kép remegése, akár a realitásérzetet is növelhetné, ezzel még 
inkább közelítve a hétköznap érzéséhez. A filmben azonban nyoma sincs annak 
a távolságtartásnak, amit megkövetelne a transzcendentális stílus. Burshtein ka-
merája az erős drámából fakadó érzelmek megmutatására alkalmas, ezzel egy 
okozati láncban cáfolja meg a Transzcendens kifejezését. További képi jellem-
zők is gazdagítják a filmet. Burshtein úgy választotta az optikát, hogy a térnek 
csupán egy szűk síkja legyen éles. Így szabadon játszhat a képsíkok közötti 
átélezéssel, amit sokszor ki is használ. Végül a Töltsd be az űrt képei mind 
rendkívüli módon ragyognak az utómunka miatt. A fényeléssel elért ragyogás 
bármennyire is kézenfekvő lenne a vallási téma miatt, a transzcendentális 
stílus mégsem pártolja. A ragyogás elkápráztat és lenyűgöz, de nem alkalmas 
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a Transzcendens kifejezésére, legalábbis nem a fi lmművészetben. Burshtein 
fi lmje emiatt csak vallásos marad, és ez nem értékítélet. A transzcendentá-
lis forma nem tesz egy fi lmet értékesebbé, csupán le kell szögeznünk, hogy 
elemzési szempontunknak nem felel meg.

Teljesen más a helyzet azonban, ha a tarkovszkiji spiritualizmus felől kö-
zelítünk. Haladjunk sorban az előző fejezet alapján. Míg Tarkovszkij az orosz 
ortodox kereszténység hagyományához nyúl, addig Burshtein hagyománya 
a zsidó ortodoxia. Hasonló, hogy mindkét szerző az individuumot emeli fel. 
A Töltsd be az űrt teljes mértékben Shira döntését követi, a fi lm a döntés meg-
hozatalával zárul. Az egyénnel szorosan összefügg az egzisztencia kérdése. 
Bármennyire is egyéni a történet, a házasság intézménye, mégis általánosan 
elterjedt a világban, ami még a szekularizált kultúrákban is a vallás tarto-
mányába tartozik. Burshtein ezt felismerve mond el egy egyéni történetet, 
és ugyanezért lesz mégis univerzális. Áttételesen tehát a tarkovszkiji vallási 
utópia a vallásos házassággal, az örökérvényűség pedig a házasság kulturák 
felettiségével felel meg. ugyanígy beszélhetünk a megfi gyelés jelenlétéről 
is. Burshtein is felismer és nem alkot, akár Tarkovszkij. Talán Burshtein 
még inkább „földhözragadtabb” mint ahogy a hétköznapiság miatt láttuk 
is. A felsoroltakból látjuk, hogy tömérdek ponton hasonlítható Burshtein 
Tarkovszkijhoz. Van azonban egy pont, aminek mélyebb vizsgálata indokolt: 
a kép a montázzsal szemben.

Míg Tarkovszkij legfőbb eszköze a hosszúbeállítás, addig Burshtein jele-
netében gyorsabb képváltásokkal találkozunk. Szó sincs itt gyormontázsról, 
csak az orosz szerzővel való összevetésben leplezhetetlenül gyorsabb vágá-
sokkal van dolgunk. Akkor mégis hogyan ér el hasonló hatást Burshtein? 
Burshtein is nyújtja az időt, csupán más módszerrel. Shira imája közben őt 
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látjuk dülöngélni újra és újra. Gratuláló rokonok érkeznek, még mindig szo-
rongatja a papirocskáit, mégsem látunk percekig új eseményt. Az egymást 
követő képeknek nincsen új információértéke, tehát valahol máshol kell ke-
resnünk az okokat. Véleményem szerint pontosan ez az, ahol egy eddig fel-
térképezetlen „transzcendentális potenciál” tárul a szemünk elé. Burshtein 
a zsidó imát ülteti át a fi lmre azzal, hogy a dülöngéléshez hasonló meditatív 
állapotba helyezi a nézőt a montázs segítségével. Ehhez további segítségül 
hívja a zenét is, így a tradicionális ének, a kép tartalma, azaz a dülöngélő lány 
és a szinte azonos képek egymásutánja együttesen fejez ki egy vallási álla-
potot. Ezesetben csínján kell bánnunk a kifejezésekkel, egyáltalán nem egy-
értelmű, hogy a Transzcendens kifejezését látjuk, az viszont tagadhatatlan, 
hogy egy spirituális töltetű jelenet szemtanúi, sőt megtapasztalói vagyunk. 
A közelképek sora az imádkozó aráról, a folyamatosan erősödő zenével 
egyfajta meditatív érzést kelt, ami hasonló lehet azzal, amit az ilyen módon 
imádkozó érez. Így alapvetően nem egy Transzcendenst kifejező formáról 
van szó, hanem egy érzés, egy vallási állapot közvetítéséről. Az út, amivel ezt 
a rendezőnő eléri, párhuzamosan fut Tarkovszkij művészete mellett, viszont 
egy sarkalatos ponton eltér tőle, hogy végül a spiritualizmusban találkozza-
nak. Burshtein a montázsban találta meg a dülöngélő imádkozás párját, ezzel 
a fi lm nyelvével mondta el az elmondhatatlant.

Konklúzió

Kizárólag az utolsó jelenetet látva azt gondolhatjuk, hogy a Töltsd be az űrt 
megfelel a transzcendentális stílus ismérveinek, mégis a szegény-gazdag esz-

Az utolsó jelenetben a központi esemény után marad: a pangás.
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közöket listázva felszínre kerül, nem fejezi ki a Transzcendenst Burshtein 
filmje. Inkább kívánja egy állapot élményét közvetíteni, de Schrader is óva int: 
„a transzcendentális stílus nem tapasztalat, hanem forma” (Schrader 2011: 
59). A spiritualizmus egy másik útja felől megközelítve már más eredményre 
jutunk. A Tarkovszkijhoz köthető poétika továbbélését látjuk a Töltsd be az 
űrtben. A marginális különbség csupán a montázsban van, ami a lényegét 
adja az egész esszémnek. Konklúzióként állítható, hogy Burshtein filmjében 
fellelhető egy spirituális törekvés, ami a zsidó hagyományt és vallást fel-
használva fejez ki egy spirituális állapotot. Ez egy lehetséges út lehet később  
a transzcendentális stílus megjelenésének is, ami ráadásul egy más kulturá-
lis gyökerekből táplálkozna, mint amiről Schrader beszél. A kutatás további 
célja lehet, hogy ezt a formát megvizsgáljuk más izraeli filmekben is, illetve 
a rendezőnő további életművében szintúgy, hiszen eddigi életműve nem te-
kinthető lezártnak és kiforrottnak sem. remélhetőleg ezzel az esszével is, és 
a kutatás további fejleményeiről szóló beszámolókkal is növekedik az érdek-
lődés a magyar filmtudományos körökben az izraeli filmművészet iránt.
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Filmográfia

Bresson, robert: Egy halálraítélt megszökött (un condamné à mort s’est 
échappé ou le vent souffle où il veut, 1956)

Bresson, robert: Vétlen Baltazár (Au hasard Balthazar, 1966)
Bresson, robert: Zsebtolvaj (Pickpocket, 1959)
Burshtein, rama: Határidős esküvő (laavor et hakir, 2016)
Burshtein, rama: Lemale et ha’halal (Töltsd be az űrt, 2012)
Ozu yasujiro: Búzaősz/Korai nyár/Koranyár (Bakushû, 1951)
Ozu yasujiro: Tokiói történet (Tôkyô monogatari, 1953)
Scorsese, Martin: Krisztus utolsó megkísértése (last Temptation of Christ, 

1988)
Tarkovszkij, Andrej: Sztalker (Stalker, 1979)
Volach, David: Hofshat Kaitz (uram, teremtőm, 2007)
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Nátz Katalin 

Mi fán terem a funkciópont-analízis?

1. Bevezető

Napjainkban számos applikációt, szoftvert és weboldalt fejlesztenek az újon-
nan megjelenő vevői igények szerint. Csak kapkodja a fejét a felhasználó, 
hogy melyeket használja rendszeresen. Felmerül viszont a kérdés, hogy tény-
leg szükség van-e ezekre az újításokra, megkönnyítik-e a felhasználó munká-
ját, és végső soron létrejönnek-e olyan új funkciók, amelyekre érdemes pénzt 
és időt áldozni. Ezért is érdemes foglalkozni a funkciópont-elemzés (FPA) 
módszerével, s ezáltal a vizsgált projektek költségbecslésével, nemcsak mul-
tinacionális vállalatok, hanem kisvállalkozások esetében is.

Az FPA segítséget nyújthat a vállalatoknak abban, hogyan becsüljék  
a funkciópontok szerint a projekt költségvetését, és vessék össze az előzete-
sen tervezettel, adott esetben hogyan csökkentsék a ráfordításokat, s hogyan 
ellenőrizzék a lefejlesztett szoftvert, hogy minden tekintetben megfelel-e  
a követelményeknek. Ez a megközelítés sokkal érthetőbb lehet a felhasználó és  
a megrendelő számára, mint egy platform architektúrája, hiszen a funkciópon-
tok (FP) egyértelműen tükrözhetik a mindennapi használat lépéseit. Elkerül-
hetők olyan helyzetek, amikor az értelmezési problémák miatt az elkészült 
terméket szanálják vagy leállítják a fejlesztést.

Tanulmányomban ismertetem a Hr nyilvántartó rendszer specifikációját, , 
majd a funkciópont-analízist a hozzá tartozó módszertannal, a komplexitás és 
a rapid módszer közötti különbséggel, illetve a konkrét esettanulmány elem-
zésével. Végül összefoglalom a leírtakat a funkciópont-elemzés kritikájával 
és az elemzés során levont következtetésekkel.

2. A Hr nyilvántartó rendszer specifikációja vevői 
ajánlatkérés alapján

2.1. A vállalat (gazdálkodó szervezet) bemutatása

A Workshop Humán Személyzeti Tanácsadó és Szervezetfejlesztő Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2007-ben alakult azzal a céllal, hogy egy újfajta tobor-
zási és kiválasztási szolgáltatást nyújtson a hazai és nemzetközi vállalatok 
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számára. Fő célkitűzése, hogy a megfelelő embert a megfelelő helyre helyez-
zék el és ajánlják be, és mind a megbízó, mind a jelölt elégedett legyen.

2017 decemberében a vállalat létszáma hét fő volt, jegyzett tőkéje a kft. 
előírásainak megfelelően hárommillió forint, árbevétele 2015-ben pedig meg-
haladta a huszonegymillió forintot. A tulajdonosa rémán Izabella, s különbö-
ző német befektetők részesedéssel rendelkeznek a vállalatban. 

A cég szolgáltatásai közé tartozik az említett toborzás és kiválasztás, a ki-
helyezés és a munkaerő-kölcsönzés. A szervezet foglalkozik pályakezdőknek 
szóló tréningekkel is, de csoportos és szervezeti tréningeken való részvételre 
is lehetőséget kínál mind magánszemélyeknek, mind vállalatoknak egyaránt. 
Mindemellett könyvkiadóként is működik, illetve karitatív tevékenységek 
keretén belül hirdeti az iskolán kívüli tanulás fontosságát és azok új oktatási 
formáit. A társadalmi fejlődés következő szakaszában a versenyalapú műkö-
dés helyét átveszik az együttműködés-alapú modellek. Az információ meg-
sokszorozódásával és szabad áramlásával, az innovációs ciklusok rohamos 
csökkenésével már nem a „tudás a hatalom”, hanem együttműködéseink mi-
nősége és hatékonysága. 

A cég munkatársait szenvedélyesen érdeklik a játékkal, a tanulással, azon 
belül kifejezetten a szabadtanulással kapcsolatos témák. Ezért könyvkiadással 
is foglalkozik, hogy a számukra inspiráló tartalmakat másokkal is megoszt-
hassák. Az általuk gondozott könyvek teljes képviseletét vállalják a fordítástól 
a kiadáson és forgalmazáson át a médiajelenlétig, és vállalják rendezvények 
és kapcsolódó workshopok megszervezését is.

A szerzőt, mint a cég munkatársát, azzal bízták meg, hogy fél év alatt – egy 
a vállalati igények szerint kialakított – Hr programot és adatbázist fejlesz-
tessen le, amelyben a pályázati anyagokat kényelmesen és praktikusan lehet 
tárolni, és ha szükséges, bármikor lehívni. 

A Workshop Humán Kft. 2016-ban rendelte meg a Workshop Hr nyil-
vántartó rendszer fejlesztését. Megismerve a cég profilját és az ott dolgozó 
kollégákat, egyértelművé vált, hogy minden szempontból egy olyan felhasz-
nálóbarát alkalmazásra lesz szükség, amelyben különösebb tréning nélkül is 
azonnal munkához tud látni a felhasználó. Figyelembe kellett venni, hogy  
a tulajdonos költséghatékonysági okokra hivatkozva nem igényel állandó kar-
bantartói és tanácsadói támogatást. Az esetleges karbantartáshoz szükséges 
ismereteket a megrendelő egy háromórás tréning alkalmával szeretné elsajátí-
tani, amely során átadásra kerülnek az ehhez kapcsolódó dokumentációk is.
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3. Funkciópont-elemzés

3.1. Módszertani bevezetés

A funkciópont, mint mértékegység határozza meg azoknak az applikációknak 
vagy szoftvereknek a funkcionális méretét, amelyeket az előkészített fejlesz-
tés alatt létrehoznak, módosítanak vagy törölnek, beleértve egy adott, a mérés 
határain túleső informatikai rendszer által támogatott funkciókat is. Viszont  
a lefejlesztett funkciókból csak azok kerülhetnek mérésre, amelyeket a meg-
bízó ténylegesen megrendelt.

3.1.1. A funkciók
A tranzakciók – azaz az elemi folyamatok – osztályozása az elsődleges céljuk 
alapján történik. Ezek lehetnek:
⮚ egy vagy több adatkör karbantartása;
⮚ a rendszer „viselkedésének” megváltoztatása;
⮚ információk megjelenítése a felhasználó számára. 

Három tranzakciót különböztetünk meg: a bemeneti adatelemeket (EI: 
internal inputs), a kimeneti adatelemeket (EO: external outputs) és a lekérde-
zést (EQ: external inquires).

A bemeneti adatelemek elsődleges célja egy vagy több adatkör karbantar-
tása, a rendszer „viselkedésének” megváltoztatása. Az adatok karbantartása 
mellett meg is jeleníti őket a felhasználó számára az alkalmazás határain kívül.  
A rendszeren kívülről érkező adatok vagy vezérlőinformációk feldolgozásához 
szükséges logikát is tartalmaz (Pönsgen 2012; H. K. raju–y. T. 2013). Pél-
dául adatok rögzítése számítógép segítségével, adatok betöltése CD-ről vagy 
egyéb adathordozóról, vagy akár kártyaadatok beolvasása.

A kimeneti adatelemek elsődleges célja az információk megjelenítése  
a felhasználó számára. legalább egyet tartalmaz a következő feldolgozási 
logikai akciók közül:
⮚ Matematikai számítások;
⮚ Egy vagy több adatkör aktualizálása;
⮚ Származtatott adatok létrehozása;
⮚ A rendszer „viselkedésének” megváltoztatása (Pönsgen 2012; H. K. 

raju – y. T. 2013).
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Például a számla állásának megjelenítése a pénzautomata képernyőjén az-
zal a kitétellel, hogy az egyenleg „on the fly”1 számolódik. A termékek meg-
jelenítése a webshopban megadott szűrési feltételek alapján.

A lekérdezések elsődleges célja az információk megjelenítése a felhasználó 
számára. Az EQ betölt ugyan vezérlései információkat vagy adatokat egy adat-
körből, de az EO tulajdonságával nem rendelkezik. Felfogható a kimeneti adat-
elem egyszerűsített formájaként is (Pönsgen 2012; H. K. raju–y. T. 2013). 
Például a dolgozók címének és telefonszámának a megjelenítése a globális 
vállalati elérhetőségi listában, vagy a lehetséges számlaszámok megjelenítése 
legördülő menüben vagy listában az utaláskor. A többszörös keresést is lehet 
adott esetben EQ-ként értékelni.

3.1.2. Az adatkörök
A standard az adatkör alatt nem a fizikai adatokat vagy az az adott alkalma-
zás adattábláit érti, hanem sokkal inkább a logikailag összefüggő adatok cso-
portját. Két típusát különböztetjük meg: a logikai állományokat (IlF:internal 
logical files) és a kapcsolódó felületeket (EIF: external interface files).

A logikai adatállomány (IlF) a felhasználó által beazonosítható, logikailag 
egybetartozó adatcsoport, amelyek tárolása és karbantartása a mért rendszer 
határain belül történik. Tehát:
⮚ Az adatok logikailag összetartoznak.
⮚ Az adatok a felhasználó szempontjából értendőek, technikai adatok 

nem relevánsak.
⮚ Az adatok kezelése a rendszeren belül történik, egy vagy több elemi 

folyamat által (Pönsgen 2012).

Kapcsolódó felületek: Az EIF a felhasználó által beazonosítható, logika-
ilag egybetartozó adatcsoport, amire az alkalmazás hivatkozik, de egy 
másik alkalmazás határán belül található. Tehát:

⮚ Az adatok logikailag összetartoznak.
⮚ Az adatok kezelése egy másik rendszerben történik.

Egy EIF az aktuális alkalmazásnak egy IlF-t jelent a hivatkozott alkalma-
zásnak (IFPuG 2000).

1 Az informatikában az „on the fly” olyan tevékenységeket ír le, amelyek fejlődnek vagy 
dinamikusan fordulnak elő, nem pedig  valaminek az eredménye, amelyet statikus módon 
lehet definiálni.
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3.1.3. Komplexitás és rapid módszer
A komplexitás meghatározásához tudnunk kell a használt mezők és mezőcso-
portok számát, valamint az adatkörök esetében az adatcsoportok és mezőcso-
portok számát.

A DET (Data Element Type) egy egyedi, a felhasználó által felismerhető, 
nem ismételt mező. Az FTr (record Element Type) egy IlF vagy EIF, amit 
egy tranzakciós függvény olvas. A rET (record Element Type) egy IlF vagy 
EIF-ben egy a felhasználó által felismerhető adatelemek alcsoportja (H. K. 
raju–y. T. 2013).

A rapid módszer esetében olyan értékeket használunk, amelyek részben 
megegyeznek a komplex kódszer alacsony, illetve átlagos értékeivel.

3.2. Esettanulmány

3.2.1. A mérés célja
A vállalat olyan szoftvert szeretett volna legyártatni egy kisebb „waterfall” pro-
jekt keretein belül, amely megoldást nyújt a feldolgozatlan pályázatok kezelé-
sére és a vállalati partnerek adatbázisban tárolására. A költségvetés szűkös volt, 
s az akut probléma – több ezer feldolgozatlan pályázat a raktárban – megkö-
vetelte, hogy a lehető legrövidebb idő alatt elkészüljön a megrendelt termék.  
A fejlesztés elkészülése után meg kellett indokolni a kiválasztott FPA mód-
szerrel, hogy az előre meghatározott budget-t a követelményeknek megfelelően 
használták-e fel, és a feltérképezett funkciók összecsengenek-e mindezzel.

3.2.2. FPA mérés
Az IFPuG standard és számos tanulmány szerint hat lépés szükséges ahhoz, 
hogy elvégezzük az FPA mérést. (Engelhart–langbroek 2009; Mustafa–
Gowthaman–Khan 2005).
⮚ Az adatköröket és a tranzakciókat ki kell gyűjteni a projekthez tarozó 

dokumentáció azon részéből, amely érintett a mérésben.
⮚ Meg kell határozni azon adatköröket és tranzakciókat, amelyeket újon-

nan hoztak létre.
⮚ Meg kell határozni azon adatköröket és tranzakciókat, amelyeket tört-

öltek.
⮚ Meg kell határozni azon adatköröket és tranzakciókat, amelyeket mó-

dosítottak.
⮚ Végül összesíteni és értékelni kell a kapott funkciópontokat, és meg 

kell határozni az impact faktorokat, amennyiben erre az adott adatok 
alapján lehetőség van (Aguiar 2004),
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Ha a bemeneti adatelemeket a Hr projekt esetében áttekintjük, akkor azt 
látjuk, hogy bár számos új mezőt hoztak létre, a hozzájuk tartozó mezőcso-
portok vagy adatcsoportok számossága alacsony.

Tábla 1. Az EI számítása

elemek det1 Ret2 FtR3 Súly FP k4 FP R5

EI – Hr Modul
Új személyi adatok 7 1 alacsony 3 4
Adatok változtatása 7 1 alacsony 3 4
Új cím 10 1 alacsony 3 4
Cím törlése 10 1 alacsony 3 4
Cím változtatása 10 1 alacsony 3 4
Új naplózás 1 1 alacsony 3 4
Naplózás változtatása 1 1 alacsony 3 4
Naplózás törlése 1 1 alacsony 3 4
Új komment 1 1 alacsony 3 4
Komment változtatása 1 1 alacsony 3 4
Komment törlése 1 1 alacsony 3 4
Mentés 1 1 alacsony 3 4
Mentés és lista 1 1 alacsony 3 4
Jelentkezés törlése 1 1 alacsony 3 4
EI – Cég det Ret FtR Súly FP k FP R

Új partner 3 1 alacsony 3 4
Partner változtatása 3 1 alacsony 3 4
Új cím 10 1 alacsony 3 4
Cím törlése 10 1 alacsony 3 4
Cím változtatása 10 1 alacsony 3 4
Új naplózás 1 1 alacsony 3 4
Naplózás változtatása 1 1 alacsony 3 4
Naplózás törlése 1 1 alacsony 3 4
Új komment 1 1 alacsony 3 4
Komment változtatása 1 1 alacsony 3 4
Komment törlése 1 1 alacsony 3 4
Mentés 1 1 alacsony 3 4
Mentés és lista 1 1 alacsony 3 4
Partner törlése 1 1 alacsony 3 4
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EI – Egyebek det Ret FtR Súly FP k FP R

Új partner 13 1 alacsony 3 4
Partner változása 13 1 alacsony 3 4
Partner törlése 13 1 alacsony 3 4
Nyelv 1 1 alacsony 3 4
Iparág 1 1 alacsony 3 4
Szakterület 1 1 alacsony 3 4
Pozíció 1 1 alacsony 3 4
Új projekt 3 1 alacsony 3 4
Projekt változása 3 1 alacsony 3 4
Összesen 111 148

1. Mező, 2. Adatcsoport, 3. Felhasznált adatkör, 4. Funkciópont komplex méréssel, 5. Funk-
ciópont rapid méréssel

Ha összevetjük a komplex és rapid módszer által a bemeneti adatelemek-
re számított funkciópontokat, akkor azt láthatjuk, hogy a két mérés jelentős 
ingadozást mutat. Mi lehet az oka? Ha egy alacsony költségvetésű projektet 
rapid módszerrel mérünk, akkor gyakran előfordul, hogy a módszer nem tud-
ja figyelembe venni a projekt egyedi jellemzőit. Ebben az esetben azt, hogy 
sok bemeneti adatelemet kevés adatcsoporttal jelenítünk meg.

Tábla 2. Az EO számítása

elemek det Ret FtR Súly FP k FP R

Eo – Hr Modul

Hibaüzenet 1 1 alacsony 4 5
Melléklet 1 alacsony 4 5
vCard 1 alacsony 4 5
Hírlevél 1 alacsony 4 5
Többszörös szűrés 2 magas 7 5
Eo – Cég det Ret FtR Súly FP k FP R

Melléklet 1 1 alacsony 4 5
vCard 1 1 alacsony 4 5
Hírlevél 1 1 alacsony 4 5
Többszörös szűrés 2 20 magas 7 5
Összesen 42 45

Tábla 3. Az EQ számítása



Nátz Katalin

78

elemek det Ret FtR Súly FP k FP R

EQ – Hr Modul

Bejelentkezés 1 1 alacsony 3 4
részletek (ipar, szegmens) 1 1 alacsony 4 5
lista        1 alacsony 4 5
EQ – Cég det Ret FtR Súly FP k FP R

részletek (ipar, szegmens) 1 1 alacsony 4 5
lista 1 1 alacsony 4 5
Összesen 19 24

A kivitel és a lekérdezés esetében nehezen lehet különbséget tenni. Előfordul-
hat, hogy az alacsony és az átlagértékek mindkét funkciónál közel azonosak. 

Tábla 4. A logikai állományok számítása

elemek det Ret FtR Súly FP k FP R

iLF

Workshop Hr adatbázis 45 2 átlagos 10 7

Összesen 10 7

Mivel az applikáció csak egy logikai állományt tartalmaz, ezért nincs szig-
nifikáns különbség a rapid és a komplex módszer között. Viszont, ha az al-
kalmazás több magas komplexitású logikai állományt és kapcsolódó felületet 
tartalmazna, akkor a kapott eredmény már itt is jelentősen torzulna.

Összességében elmondhatjuk, hogy a Workshop Hr projekt eredménye  
a komplex FPA számítás során 178 pont, míg a rapid méréssel felülreprezen-
táltuk az eredményt, amelynek értéke 220 pont lett. Molnár Bálint (2011) 
példáit alapul véve a követelményekhez rendelt FP értékek átlagosan 28,57 
dollár nettóköltséget, illetve 57,14 dollár bruttó költséget jelentenek.

Eredetileg a controlling osztály 3,1 millió forintos budget-t állapított meg  
a követelmények alapján, de mivel figyelembe kellett venni a költségmegszorí-
tási kötelezettségeket is, ezért 1,5 millió forintos budget-t fogadtak el a top 
down tervezésnél. A fejlesztési időt egy hónapban, vagyis százhatvannyolc 
órában határozták meg. A funkciópont-elemzés alapján a mérést végző kollé-
gák 3,77 millió (57,14 uSD; 178 FP) forintban állapították meg a beruházás 
értékét. 
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Mi a különbség az eredeti controlling budget és az FPA becslése között, 
ha a mérési eredményeket a szakterület elfogadta? Minél kisebb egy projekt, 
annál nagyobb az ingadozás és a különbség a funkciópontok tekintetében  
a valósághoz képest. Mit is jelent ez? Bár több mint százhetven funkciópont 
keletkezett az elemzés során a komplex módszerrel, ennek ellenére nem le-
hetett a projekthez nagyobb budget-t hozzárendelni, hiszen egy-egy funkció 
mögött csak pár kódolási sor áll, amelynél a tényleges programozási idő is 
nagyon alacsony. Kampstra vizsgálatai során azt tapasztalta, hogy az általa 
kapott közel 30%-os eltérés a mérések során statisztikailag közel elfogadha-
tó, nem okoz akkora torzításokat, ha az eredményeket aggregáltan nézzük2 
(Kampstra – Verhoef).

Összefoglalás

A szerző a megrendelő kérésére elvégezte a kész applikáció funkciópont-
elemzését, amelynél az alapfeltevése eddigi tapasztalatai szerint az volt, hogy 
lényegesen magasabb pontszámot és ezáltal egy magasabb becsült budget-
értéket fog kapni eredményül az elvártnál. Az eredmények azt mutatják, hogy 
az FPA-módszer valóban nem száz százalékig pontos, s a szubjektív ténye-
zőket semmiképpen sem nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ez a jelenség 
azért is állhat fenn, mert általában az algoritmikus becslési modellek nagy 
része nehezen alkalmazható. Nagyon sok elem és információ összegyűjtését 
igényli, amelyek mind az alkalmazás méretére, mind a mérésre fordított idő-
re hatással vannak. Sokszor napokig tartó egyeztetésre van szükség, hogy a 
mérést végző munkatárs megkapja a szükséges információkat ahhoz, hogy 
fel tudja mérni a „release” terjedelmét (Jeng–yeh–Wang–Chu–Chen 2011). 
Mindemellett túl drága lehet ez a mérési módszer ahhoz, hogy a gyakorlatban 
is rendszeresen használják3 (lavazza–liu 2012). Persze lehetne alkalmazni 
az automatikus funciópont-számítás módszerét, amelyet többek között April, 
Merlo és Abran (1997) is használt és továbbfejlesztett  kutatásaik során. 
Nagyon sok esetben a fejlesztési szakaszban derül ki, mire is lenne szüksége 
a felhasználónak, mi teljesen felesleges, mi megvalósítható vagy sem techni-
kailag. Mit lehet erre mondani? learning by doing!

2 Kampstra munkatársaival közel 311 projektet vizsgált meg, amely összesen 58143 funkció-
pontot jelent.
3 A telekommunikációs szektorban bevett gyakorlat az FPA módszerének használata a szoft-
verek funkcionális méretének meghatározására.
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oláh Balázs

Csalások és ámítások a kézműves sörök világában

Néhány éve növekvő érdeklődés mutatkozik a házi és kisüzemi körülmények 
között előállított élelmiszerek iránt. A „kézműves” jelző mára egy minőségi 
kategóriát jelentő fogalommá vált.

„Kézművességnek nevezzük az emberi erővel és kézi szerszámaival – a ter-
mészetes eredetű alapanyagokon – végzett feldolgozó tevékenységet, és kéz-
műves-terméknek az így létrehozott termékeket” (NET1).

Manapság már számos folyamat esetében elképzelhetetlen lenne a pusztán 
emberi erő és ügyesség használata. A gépek alkalmazásának mértéke a kéz-
művesség határain belül nehezen definiálható, így vitákra adhat okot.

Egy magát kézművesnek nevező kisüzemi sörfőzde, amely évi több száz 
hektoliter sört készít, jóval közelebb áll technológiai fejlettségben a nagyüze-
mi termeléshez. Bár az általuk előállított termék mennyisége csupán töredéke 
a piac nagy részét birtokló gyáróriásokéhoz képest, mégis túl sok ahhoz, hogy 
gépesítés nélkül birkózzanak meg a gyártással.

Egy ezer literes főzethez hozzávetőlegesen háromszáz kilogramm malá-
tát szükséges kézzel mozgatni, esetleg kézi őrlővel darálni, bár ez rendkívül 
megterhelő. A főzési folyamatnál a főzőmester minden automatizáltság elle-
nére – vagy éppen ennek hiánya miatt – lankadatlan figyelemmel kíséri végig  
a folyamatot, így biztosítva a receptúrának való megfelelést. Azonban egy hek-
toliter forró sörlevet, amiben ráadásul még szilárd anyag is van, bizonyosan 
nem manuális módszerrel juttatnak el egyik tartályból a másikba, miközben 
egy szivattyúval a feladat könnyedén megoldható. A mérőműszerek révén el-
kerülhető, hogy a több órás főzési folyamat alatt egy hőmérővel az üst fölé 
hajolva, arcot gőzölve kevergessék az anyagot. Az egyenletes hőátadás szem-
pontjából egy elektromos keverőlapát hatékonyabban el tudja látni a feladatot, 
mint egy ember. A palackozásnál pedig egyenesen káros lehet ekkora meny-
nyiséget kézi munkaerővel feldolgozni. Megmosolyogtató elképzelni, ahogy 
a dolgozók edényekből palackokba csűrögetnek, persze ügyelve a megfelelő 
töltöttségi szintre, és arra, hogy ne folyjon mellé egy csepp sem, a címkére 
pedig elég ragasztót kenjenek. Kevésbé vidám képet fest a felborított és/vagy 
összetört palackok látványa, a kiömlött sörtől ragacsos asztal, elázott címkék, 
a lezárásra várakozó üvegekbe repülő légy. Palackozógépek viszont széles 
választékban állnak rendelkezésre a gépiparnak köszönhetően.
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A fogyasztók elsősorban nem a definíciónak való megfelelés alapján 
döntenek, hanem egyéb, számukra fontos szempontok figyelembevételével.  
A „kézműves” megjelölés csupán felkelti a potenciális vásárolók figyelmét, 
hogy az adott termék megfelelhet az igényeiknek.

A kézműves élelmiszerek piaci előnyei az alábbiak lehetnek:
Szállítási igényük nincs vagy minimális.
A fogyasztóhoz közel előállított termékek gyorsan és friss állapotban érhe-

tők el, a gyártási helyéhez közel értékesített termék pedig környezetvédelmi 
szempontból igen kedvező hatású.

Ám egy kézműves termék, ha azt csak a gyártási helyéhez közel árulják, 
nem feltétlenül jelent előállítójának biztos megélhetési forrást, ráadásul egy 
jó minőségű, különleges termék könnyen közismertté és távolabbi piacokon 
is keresetté válik.  Ennek egyenes következménye, hogy a szállítási távolság 
megnő, ami kis mennyiség lévén, fajlagosan jóval nagyobb környezetterhe-
lést jelent, mint a nagyipari szereplők esetében.

Szoros kapcsolat az előállító és a fogyasztó között.
Amikor kézműves terméket választunk, az élményt még különlegesebbé 

teheti, ha személyesen a termelőtől vásárolunk, így a beszerzés kiegészülhet 
az áru történetével, pár kedves szóval is. Ez az a többlet, amit egy nagyáru-
házban már nem kapunk meg. Persze egy kirakodóvásárban járva kiábrándító 
lehet, ha az épp megvett portékát három bódéval odébb viszontlátjuk. 

Kiemelkedő minőség.
A közelség, a szoros kapcsolat megteremti a feltételét a tisztességes hoz-

záállásnak és a minőségorientált termékeknek. A „kézműves” jelző a köz-
tudatban egy minőségi kategóriává nőtte ki magát, azonban óvatosnak kell 
lennünk. A szélhámosok ebben is látják a lehetőséget, így nemcsak a multik 
polcain szúrhatunk ki megkérdőjelezhető származású, „kézműves” terméket, 
de akár egy termelői piacon is lehetünk csalás áldozatai. 

Az alábbiakban egy kisüzemi sörfőzde érvelése olvasható (NET2), melyet 
szakmai ismeretek és józan ész segítségével szeretnék objektíven elemezni.

„1. A kézműves sör finomabb
Bár azt, hogy mi finom és mi nem, általában az egyéni ízlés dönti el, de 

tény, hogy egy kis sörfőzdében sokkal nagyobb odafigyeléssel készül az ital, 
mint egy hatalmas sörgyárban. Nagyobb gondot fordítanak mind a hozzáva-
lók kiválogatására, mind az új receptek kikísérletezésére.”

A kisebb üzemek előnye, hogy kis kapacitásuk miatt könnyebben tudnak 
kísérletezni új receptúrákkal, különleges alapanyagokkal. A nagy gyárak nem 
rendelkeznek olyan méretű berendezésekkel, amelyekkel kisebb volumenű 
főzeteket próbálgathatnak. Mivel a kézművesség fogalma alapvetően jó mi-
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nőséget sugall, az előállítók általában igyekeznek is megfelelni ennek azzal, 
hogy termékeikkel értéket közvetítenek. Akadnak azonban olyan esetek, ami-
kor maga a termék bár technológiailag hibátlan, a csomagolás, a név, a mar-
ketingszlogenek, a terméket bemutató dekoratív hölgyek keltette illúzió távol 
áll a valóságtól. 

„2. A kézműves sörből nem spórolják ki a hozzávalókat
A nagy sörgyárak sokszor arra törekednek, hogy a söröket minél költség-

hatékonyabban készíthessék el, így nem ritka eset, hogy szép lassan egyre 
több hozzávalót spórolnak ki belőle, melynek következtében a sör egyre vi-
zesebbé válik.”

A kisüzemi sörfőzdék is a megélhetésért végzik tevékenységüket. Ameny-
nyiben egy fogyasztónak a minőségre van igénye, úgy nagyüzemi sörből 
is megtalálja a megfelelőt, és a kisüzemi sörök esetében a rossz minőséget 
ugyanúgy mellőzi, mint a nagyok termékeit. Az árérzékeny fogyasztó számá-
ra pedig nem élvez elsőbbséget a minőség, ezért neki az árak stabilan tartásá-
val lehet megfelelni, aminek következményei vannak.

„3. Magasabb alkoholtartalom
A kézműves sörök alkoholtartalma általában magasabb (5-10 százalék), 

mint az ipari söröké (2,5-5 százalék); sőt, akár 20, 30 vagy 40 százalékos 
italokat is kipróbálhatunk.”

Egy jó minőségűnek beállított élelmiszer esetében, ami ráadásul élvezeti 
cikk, nem jó az alkohol hatására kihegyezni az érvelést. Egy jó sör sokkal 
szélesebb skálájú élményt tud nyújtani ízével, zamatával.

„4. Kevésbé intenzív folyadékkiválasztás
Mivel az ipari sörök erősen vizesek lehetnek, illetve az alkoholtartalmuk is 

alacsonyabb, többet kell fogyasztanunk belőlük a kívánt hatás eléréséhez. Egy 
kézműves sörből ehhez akár 1-2 üvegnyi is elég, így a vesénket sem terheljük 
meg úgy, illetve kevesebb kirándulást kell tennünk a mellékhelyiségbe.”

Veszélyes érvelés. Amellett, hogy továbbra is a magas alkoholtartalmat 
tekinti nagy előnynek, hamis képzetet próbál kelteni, miszerint egészségeseb-
ben élünk, ha nem iszunk annyi vizet. Szerencsére manapság széles körben 
ismert, hogy szervezetünknek a vese kielégítő működéséhez naponta több 
liter folyadékra van szüksége, így remélhetőleg senki nem próbálja „kímélni” 
magát az általuk javasolt módon.

„5. Jól teszünk az egészségünknek
Kutatások szerint a kézműves sör több hasznos tápanyagot tartalmaz, mint 

a vörösbor. A rostok és a B-vitamin jót tesznek az emésztésnek, illetve javít-
ják az izmok és idegek állapotát.”
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Energiatartalmát tekintve a vörösbor közel kétszer annyi kalóriát tartalmaz, 
mint a sör. Az egyéb anyagokat tekintve a vörösborban antioxidánsok talál-
hatók, melyeket a rosttartalommal és a B-vitaminnal összehasonlítani olyan, 
mint almát a körtéhez hasonlítani. Az említett tápanyagok kiemelése nem jó 
választás. A sör rosttartalma rendkívül csekély (0,1 százalék, míg a kifli 2,1, 
az alma pedig 2,4 százalék rostot tartalmaz), és bár a B-vitamin tartalma va-
lóban jelentős, az alkohol gátolja a felszívódását. Persze a sörnek számos 
valós pozitív hatása van: szív- és csonterősítő, illetve csökkenti a szívroham, 
a stroke, az Alzheimer-kór és a kettes típusú cukorbetegség kialakulásának 
kockázatát. Ezen felül segíthet az álmatlanságban szenvedőknek. Ezekkel az 
érdemekkel hitelesebben lehetett volna érvelni.

„6. Szélesebb választék
A boltok polcain az ipari sörök között általában csak világos vagy barna, 

illetve legfeljebb még néhány gyümölcsös (citromos, almás vagy grépfrútos) 
ipari sört találunk. A kézműves sörök választéka viszont rendkívül széles.  
A sör lehet kávés, csokis, epres vagy akár gyömbéres is.”

A kisebb üzemek flexibilisebbek, könnyebben kísérleteznek ki különféle 
új termékeket. Ez előnyük a nagy gyárakhoz képest, ahol egy új terméknek 
jóval nehézkesebb a bevezetése.

„7. Kevesebbe kerül az iszogatás
Bár a kézműves sörök általában többe kerülnek, mint az ipariak; mivel 

magasabb az alkoholtartalmuk és testesebbek is, kevesebb fogy el belőlük 
egy-egy baráti iszogatás alkalmával, így kevesebbet is kell költenünk.”

A kijelentés eleve ellentmondásos, hiszen a jó minőséget keresők számá-
ra kevésbé fontos az ár. Az állítás valóságtartalma emellett csekély, amit az 
alábbi számítás igazol:

Vegyünk két sört:
nagyüzemi, 4,5% alkohol, 0,5 l, 250 Ft
kisüzemi, 5,5%-os alkohol, 0,5 l, 700 Ft.
A nagyüzemi sörben 0,5 l*0,045 = 0,0225 l = 2,25 cl alkohol található. 

Ebben a sörben 1 cl alkohol 111,1 Ft-ba kerül.
A kisüzemi sörben 0,5 l* 0,055 = 0,0275 l = 2,75 cl alkohol található. Eb-

ben a sörben 1 cl alkohol 254,5 Ft-ba kerül.
A példa nagyüzemi sör minőségét tekintve vetekszik a kisüzemi ellenfelé-

vel. Gyengébb minőség esetén a különbség tovább nő.
„Tehát, ha azt szeretnénk, hogy a sörivás ne csak szomjoltás, hanem iga-

zi különleges élmény legyen, az ipari helyett válasszunk kézműves sört” 
(NET2).
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A zárómondatnál említett különleges élmény már nem egy jól hangzó frá-
zis, tekintve, hogy az előzőekben megismert attitűd alapján különleges él-
mény alatt a magas alkoholtartalom által elért kívánt hatást, valamint a vesén-
ket és a pénztárcánkat is kímélő megoldást kell értenünk.

A hatóság által végzett ellenőrzések szerepet játszanak a már említett szél-
hámos piaci szereplők kiszűrésében. A NÉBIH honlapján található jogsérté-
sek listája (NET3) számos olyan esetet taglal, ahol a szabályozásoknak nem 
megfelelő élelmiszer-előállító tevékenységet végeztek. A listában egyaránt 
találunk kis- és nagyüzemeket, mely alapján következtethetünk arra, hogy 
a jó minőség és a gondos élelmiszer-előállítás nem a méret, hanem inkább 
szemléletmód kérdése.

A „kézműves” jelző manapság elcsépeltté vált. A piacon egyre több közép-
szerű, esetenként ennél is alacsonyabb színvonalú főzde jelenik meg, ame-
lyek a az említett jelzőt használva tovább gyengítik ezt a minőségi kategóriát 
a fogyasztók szemében.

A jó minőséget, a termék által képviselt értékeket maguknak a gyártóknak 
kell megteremteni és terjeszteni. A hanyatlás megelőzése céljából született az 
úgynevezett „Főzdepark-kiáltvány”, mellyel új alapokra helyezték a minősé-
gi sörkészítést. 

A 2016. augusztus 15-én kelt felhívás az alábbit tartalmazza:
„A kraft sörnek viszont nem kritériuma, hogy kézzel készüljön. A mi állás-

pontunk szerint egy sör nem attól lesz különleges vagy jó, hogy ököllel törjük 
hozzá a malátát, vagy puszta kézzel kavarjuk a cefrét.” (NET4)

A minőségorientált előállítókban megfogalmazódott az egyetlen cél, ami-
ért szeretnének dolgozni, és ezt nem szeretnék függővé tenni bármi egyéb 
feltételtől.

Fogyasztóként szeretnénk az ízlésünknek megfelelő terméket választani, 
azonban láthatjuk, hogy a különböző marketingfogások nem csupán a figye-
lemfelkeltést szolgálják, hanem esetenként félrevezetőek is lehetnek. Ameny-
nyiben tisztába kerülünk azzal, hogy egy termék megvásárlásakor milyen 
szempontokat tartunk fontosnak, és legalább egy kicsit tájékozódunk, emel-
lett fenntartunk egy egészséges mértékű szkepticizmust, azt a terméket fogjuk 
választani, ami valóban megfelel az igényeinknek.
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Paár Ádám

Agrármozgalom, populizmus és újkonzervativizmus. 
A szövetkezeti mozgalom kezdetei Magyarországon

Kevés hagyomány olyan elfeledett Magyarországon, mint a szövetkezeti 
mozgalom. Holott a 19. század végén többek között francia, angol, ír, skandi-
náv és német példák mellett Magyarországon is megalakultak fogyasztási- és 
hitelszövetkezetek. Miért vált elfeledetté ez a hagyomány? Talán azért, mert 
a szovjet típusú modell termelőszövetkezeteinek hatására a „szövetkezet” 
szó jelentése politikailag túlterheltté vált. Szerepet játszhat a feledésben az 
a tény, hogy a 19. század végi Magyarországon – ahogyan az Osztrák–Ma-
gyar Monarchia társországában, Ausztriában, valamint Németországban és 
Franciaországban is – a szövetkezeti mozgalom az újkonzervativizmus esz-
meáramlatának égisze alatt valósult meg. Márpedig erre az úgynevezett új-
konzervativizmusra sem sokan emlékeznek. 

A 19. század végi újkonzervativizmust könnyű volt megbélyegezni, mint 
olyat, amely eredendően antikapitalista. A francia Pierre Guillaume le Play, 
la Tour du Pin és robert de Mun, a német Wilhelm Ketteler mainzi érsek és 
Hermann Schulze-Delitzsch, őket követve Károlyi Sándor gróf, akit a „falvak 
apostolának” neveztek, tevékenységükkel valamennyien hozzájárultak a szociá-
lis gondolat terjedéséhez, népszerűsítéséhez. Elismerték apáik nemzedékének 
vívmányait, amennyiben azon a polgári átalakulást és az egyéni szabadság-
jogok kivívását értették (Károlyi Sándor maga is részt vett az 1848–49-es 
szabadságharcban). Kritikájukkal felhívták a figyelmet arra, hogy a 19. szá-
zadi polgári állam nem nyújt elégséges védőhálót az egyén és bizonyos, az 
érdekérvényesítésben hátrányos helyzetből induló társadalmi csoportok (ipari 
munkásság, kisbirtokos parasztság, mezőgazdasági munkásság) számára, és 
ezért utóbbi rétegek nem tudnak hatékonyan élni az egyéni szabadságjogok-
kal (Szabó Miklós 2003: 126).

Az újkonzervatívok (akiket e névvel különböztetünk meg a konzervatívok 
korábbi nemzedékétől, akik védelmezték a fönnálló társadalmi rendet) ha-
tással voltak a baloldali mozgalmak antikapitalista kritikáira is, már csupán 
ezért sem becsülhető alá az eszmetörténetben játszott szerepük. A korabe-
li szocialista állásponttal (mindenekelőtt az úgynevezett utópisztikusokkal, 
Saint-Simonnal és robert Owennel) való érintkezésük miatt ez a szociálisan 
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érzékeny, szociálkonzervatív irányzat lassan tudott utat törni a magyar köz-
életben, amelyet 1867 után a közjogi ellentét (a dualizmus közjogi berendez-
kedéséhez és a Bécshez való viszony), populárisan fogalmazva a „67-esek és 
48-asok”, „labancok” és „függetlenségiek” konfliktusa határozott meg.

A szociális kérdés mellőzése érzékelteti a fáziseltolódást a kontinensen, 
hiszen a korban legfejlettebb kapitalista országban, Nagy-Britanniában már 
mind konzervatív, mind liberális oldalon megjelentek a szociális kérdés fel-
vetői – elég megemlíteni a konzervatív Thomas Carlyle-t, Benjamin Disraelit 
és a liberális John Stuart Millt (Bayer 2003: 194; Takáts 2007: 81). Amikor 
Nyugat-Európában az államférfiak – például Nagy-Britanniában Disraeli,  
a Német Császárságban Bismarck – fölismerték azt, hogy az államnak szo-
ciális feladatai is vannak, Magyarországon még a közjogi és a nemzetiségi 
kérdés tengelye körül forgott a politika.

Tanulmányomban a Károlyi Sándor nevéhez fűződő szövetkezeti mozgalom 
bemutatására teszek kísérletet. Tézisem szerint a magyar agrárius mozgalom 
nem vizsgálható önállóan, mert teljes mértékben illeszkedik a kor politikai és 
eszmetörténeti folyamataihoz. Meg kívánom vizsgálni, mennyiben helyezhető 
el a szövetkezeti mozgalom a korabeli populizmus fogalomrendszerében, utal-
va az ekkoriban megalakult amerikai Néppárt (Populista Párt) eszmerendszeré-
re, amely ugyancsak a mezőgazdasági népesség érdekeinek védelmére alakult 
meg (Bozóki 1994: 35–68; Hofstadter 1962; Gyurácz 2017: 53–57). Bár  
a magyar és amerikai társadalom, kormányzati rendszer és politikai szocializá-
ciós közeg nagymértékben különbözött egymástól, a szociális kérdés és külö-
nösen az agrárnépesség védelme összeköti a két mozgalmat.

Az agrárius mozgalom eszméi

Schandl Károly 1908-ban így emlékezett a két évvel korábban elhunyt nagy-
károlyi Károlyi Sándor grófra, a magyar szövetkezeti mozgalom atyjára:  
„a szövetkezeti mozgalom, melynek sikerét ma már több mint háromezer szö-
vetkezet hirdeti, még ma is nehezen beszéltet magáról s az uzsora, melynek 
leküzdésére kiadta először a jelszót, ma is szabadon pusztítana falvainkban” 
(Schandl 1908: 1–2).

Schandl nem túlozta el Károlyi Sándor érdemeit. A szövetkezeti mozgal-
mat szinte egy emberként hívta életre Magyarországon. Franciaországban 
tanulmányozta a Pierre Guillaume le Play francia szociológus által alapí-
tott szövetkezeteket (Schandl 1908: 18). A szövetkezés elve lassan tört utat 
a dualizmus korabeli társadalomban. Holott a 19. század második felében 
Skandináviától Németországon keresztül az Egyesült Államokig számos or-
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szágban fölismerték a kis- és középbirtokos parasztok, valamint az értelmiség 
különböző tagjai (tanítók, lelkészek, újságírók) és a melléjük állt nagybirto-
kosok az együttműködés fontosságát. 

Magyarország jelentősen elmaradt ezen a téren, ami a szövetkezés presz-
tízsét illeti. Mi okozta ezt a viszonylagos megkésettséget? Egyrészt magának 
a kapitalizmusnak a megkésettsége. De szerepet játszott az is, hogy a hazai 
közéletben a közjogi kérdés (és a nemzetiségi kérdés) kötötte le a politizáló 
elit erőit. A nemzetiségi kérdés annyiban is szerepet játszott, hogy az együtt-
működés szellemében a gazdasági és szociális érdekvédelem támogatása az 
ország nemzetiségek lakta vidékein nem állt a magyar elit érdekében. Ehhez 
hozzá kell tenni, hogy a korabeli keresztényszociális tanítás, amely erősen 
kritizálta a szabad versenyt, katolikus egyházi köntösben jelentkezett, már-
pedig a katolikus kisbirtokosok megszervezése a dunántúli magyarok mellett  
a német és szlovák lakosság aktivizálódását hozta magával. 

Végül meg kell említeni azt, hogy a magyar elit nem érezte indokoltnak  
a szabad versenybe való beavatkozást. A reformkorban az ország polgári átala-
kulása volt napirenden, és ez a célrendszer áthúzódott a kiegyezés utáni idő-
szakra is. A reformkori konzervatív és liberális elit, ha egyáltalán fölismerte  
a „szociális kérdést” (amelyet a kor londonjában, Párizsában, Berlinjében 
már igen), azt nem tartotta időszerűnek, és a szociális célú megmozdulá-
sokban inkább a fölforgatást, az anarchiát látta (a „szociális kérdés” persze  
a jobbágyfelszabadításban jelentkezett, ám a jobbágyvilág eltűnése utáni idő-
szakkal a reformkori elit nem foglalkozott és nem is foglalkozhatott). 

Kétfajta 1840-es évekbeli vélemény volt a jellemző: Somssich Pál, a kon-
zervatívok vezető személyisége úgy vélekedett: „munka és rendőrség a pro-
letariátus egyedüli gyógyszere” (Szabó Ervin 1945: 132). A márciusi ifjak 
egyike, Vasvári Pál szintén aggódott amiatt az 1848-as választójogi szabályo-
zás vitájában, „nehogy a proletariátusok elözönöljenek” (Szabó Ervin 1945: 
133–134). Nyilván Vasvári szeme előtt a bécsi forradalom éjszakája lebe-
gett, amelyet Jókai Mór megörökített A kőszívű ember fiaiban: amikor a bé-
csi külvárosok zavargása fenyegette a forradalom utáni közrendet. Ám ezek  
a vélemények jelzik, mennyire mást jelentettek a korproblémák – a kapitaliz-
mus megkésettségéből fakadóan – Közép- és Kelet-Európában, mint az ipari 
fejlődés élén járó országokban, elsősorban Angliában.

A „szociális kérdés” 1867 után magánfilantrópiára alapozott szociál-
politikaként jelent meg, amellyel az államnak nincs dolga, részben pedig  
a munkásszervezetek ügyeként. Ez utóbbiak léte, így 1868-ban az Általá-
nos Munkásegylet megalakulása (az egyetlen reformkori magyar szocialista, 
Táncsics Mihály részvételével), valamint a lakosság többségét kitevő paraszt-
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ság szervezetlensége vezetett el ahhoz, hogy – preventív jelleggel – a dualiz-
mus liberális gazdaságfilozófiájával elégedetlen újkonzervatívok fölfigyeltek  
a nyugat-európai szociálpolitikára. Míg Károlyi Sándor a francia, Apponyi 
Albert a német szociálpolitikai intézkedések és szervezetek (pl. a német 
Szociálpolitikai Társaság) iránt érdeklődött (Szabó Miklós 2003: 126). Ők 
érthetően – arisztokrata születésűek révén – a mezőgazdasági lakosságot te-
kintették a szociálpolitika célcsoportjának, a munkássággal, amelyet kevés-
bé ismertek, még nem számoltak. A munkásegyletek szervezését az 1890-es 
években megszerveződött keresztényszociális irányzat vállalta, míg az agrá-
rius szövetkezeti eszme a falvak népét tömörítette.

Meg kell említeni, hogy két fiatal magyar arisztokrata – Széchényi Imre 
gróf és Andráss Géza gróf – tanulmányutat tett az Egyesült Államokban, 
hogy megfigyeljék az úgynevezett homestead (egy bizonyos ideig el nem 
idegeníthető földbirtok) intézményét. leírásukban beszámoltak a farmerek 
szervezettségéről, az uzsora és a közvetítő kereskedelem elleni küzdelemről, 
amelyet szembeállítottak a magyar viszonyokkal, és – kissé szépítve – méltat-
ták az amerikai közéletet (Andrássy 1883; Széchényi 1883). 

A művelt arisztokraták fölismerték, hogy nem elegendő csupán a lesüly-
lyedő köznemesi réteg védelme, amely az új társadalmi viszonyok között 
már nem képes ellátni azt a funkciót, amelyet korábban, birtokaira, jogászi 
műveltségére és főleg megyei politizálási szerepére hivatkozva betöltött:  
a középosztály funkcióját, azaz egy kiegyenlítő, mérséklő szerepet a mág-
nások és a „nép” között. Károlyi Sándor, Apponyi Albert, Széchényi Imre, 
Andrássy Géza, Darányi Ignác és társaik az antiliberális kritikát szélesebb 
társadalmi alapokra helyezték, és nyitottak a kisbirtokos parasztság irányába 
(Szabó Miklós 2003: 125–126). 

Fontos megemlíteni, hogy a szövetkezeti mozgalom a legkevésbé sem  
a szocialista mozgalmak találmánya, és a 19. században megalakult francia, 
skandináv, német stb. fogyasztási, értékesítési és hitelszövetkezeteknek nincs 
közük a későbbi szovjet típusú termelőszövetkezetekhez. Döntő különbség, 
hogy a szövetkezetben a tagok megtartották a saját tulajdonukat, és az együtt-
működés a gazdasági tevékenységre korlátozódott. Mindazonáltal a szövet-
kezés gondolata visszavezethető a 19. század eleji – Marx által utópisztikus 
szocialistáknak gúnyolt – előszocialista gondolkodókig. 

Az arisztokrata születésű Saint-Simon törvényszerűségeket keresett a tár-
sadalomban – a metafizikai magyarázatokat kizárásával –, ezért joggal te-
kinthető a szociológia (és egyúttal Marx) inspirálójának. Bízott egy olyan 
társadalom létrejöttében, amelynek alapja a harmónia, és amelyben a ver-
sengést fölváltja az együttműködés. Saint-Simon tanítványai közé tartozott 
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a szociológus le Play is, aki ugyan elsősorban tudós volt, nem politikus, de 
elfogadta a harmóniaelméletet (Bayer 2003: 226; Andorka 2003: 48–50). 
le Play pedig közvetlenül inspirálta Károlyi Sándort. A szövetkezetek lassan 
elterjedtek Európában, sőt még Észak-Amerikában is. A szabad verseny ha-
zájában, az Egyesült Államokban a 20. század elején legitimálták a szövetke-
zeteket (Papp 2013: 20).

Annak ellenére, hogy az agrárius újkonzervatívok soha nem alakítottak 
önálló pártot, jelenős hatást váltottak ki az 1890-es években. A magyar elit 
jelentős részét megrémítették az ekkoriban kibontakozó agrármozgalmak.  
Az agráriusok meggyőzően érveltek amellett, hogy a terjedő agrárszocia-
lizmusnak egyetlen ellenfele lehet: a szövetkezeti mozgalom. Egy széles 
mozgalom bontakozott ki, a helyi gazdakörökre alapozva. Az agrárius moz-
galom számos pillérre támaszkodhatott a századfordulón: folyóirat (Köztelek, 
Haza), a Magyar Gazdaszövetség (1896), a „Hangya” Országos Fogyasztási 
és Értékesítési Szövetkezet (1898), az Országos Központi Hitelszövetkezet 
(1899), végül az Országos Széchenyi Szövetség (1905) jelezték az újkon-
zervatív agrár- és szociálpolitika szervezettségét (Szabó Miklós 2003: 131, 
261–262; Bartha 2003: 35–36). A szövetkezetek lassan átfogták az ország 
egész területét. ungváry Krisztián történész becslése szerint 1917-ben az Or-
szágos Központi Hitelszövetkezet 635 ezer, a Hangya 658 ezer tagot tömörí-
tett (ungváry 2016: 86). 

Károlyi 1904. szeptember 6-án tartott beszédet a szövetkezetek nemzetközi 
kongresszusán. A neves újkonzervatív politikus szembesítette a közönség ma-
gyar résztvevőit azzal, hogy Nyugat-Európában fénykorát éli a szövetkezés, az 
együttműködés szelleme. Felhívta a figyelmet a fáziskülönbségre, amely fönn-
áll Nyugat-Európa és a kapitalizmus kialakulásában későn induló Közép- és 
Kelet-Európa között: előbbi régióban a demokrácia szelleme korábban jelent 
meg, utóbbi térségben viszont a „demokrácia újabb keletű”, s bizonyos or-
szágokban „csak üggyel-bajjal fejlődik” (Károlyi 1908: 4). Károlyi azonban 
reményét fejezte ki, hogy Közép- és Kelet-Európában „a szövetkezésnek még 
fontosabb következményei lesznek, mert hathatósabb tényezője lesz a hala-
dásnak” (Károlyi 1908: 4). 

Károlyi a szövetkezeti mozgalmat nem csupán gazdasági és szociális ér-
dekvédő szerepe miatt tekintette jelentősnek, hanem a politikai kultúra mi-
att is: a szövetkezetek szervezése, irányítása bevonta a falvak lakosságának 
legkitűnőbb elméit a politikába, ezzel hozzájárulva a politikai részvétel ösz-
tönzéséhez. Károlyi szerint a szövetkezeti mozgalom megteremti azt a közép-
osztályt, amelynek hiányát 1867 után számosan (és azóta is) fölpanaszolják, 
mert a szövetkezet irányításában való helytállás próbája elvégzi a „mester-
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séges kiválasztás munkáját” (Károlyi 1908: 9). Károlyi józanul látta, hogy  
a demokrácia irányába való előrelépés – ami a kor szelleme – nem valósít-
ható meg erős középosztály nélkül. Ő már leszámolt azzal, hogy önmagában  
a középbirtokos réteg és a dzsentri alkalmas arra a szervezőmunkára, amelyet 
a modern gazdaság kíván. 

A középosztályt a falvak leginkább képzett, a szövetkezetek vezetésében, 
irányításában, szervezésében tapasztalatot és érdemeket szerzett kisbirtoko-
saira kívánta alapozni. Károlyi tehát a szövetkezeti mozgalomban a demok-
ráciához vezető és szükséges politikai nevelés, egyúttal az önkormányzatiság 
iskoláját látta. Károlyi életrajzának írója, Kolozsváry lajosné kiemelte, hogy 
a hitel-, fogyasztási és egyéb szövetkezetek „neveltek apostolokat, munkás 
és buzgó igazgatókat, könyvelőket és plébánosokat a parasztok körében”. 
Figyelemre méltó, hogy a szerző az őskereszténységhez és az egyházhoz ha-
sonlította a szövetkezeti mozgalmat. Véleménye szerint a szövetkezeti eszme 
megvetette a „falusi demokrácia” alapjait (Kolozsváry 1906: 22).

Populizmus-e az újkonzervativizmus?

Miközben Magyarországon az agrárius, újkonzervatív agrármozgalom zász-
lót bontott, hasonló mozgalom alakult ki az óceán túloldalán is. 1891-ben  
a farmermozgalmak és a Munka lovagjainak Nemes rendje nevű munkás-
szervezet összefogásával megalakult az amerikai Néppárt (People’s Party). 
David Overmyer kansasi ügyvéd javaslatára a párt nem hivatalos neveként  
a Populista Párt név terjedt el (Papp 2012: 16). Ettől kezdve fölváltva nevezték 
őket populistáknak és néppártiaknak. Overmyer nem is sejthette, hogy száz év 
múlva a populizmus kifejezés milyen karriert fut be. Mára jelentésében túl-
terhelt fogalommá vált. Ezért szívesebben írok az amerikai Néppárt kapcsán 
is inkább agrármozgalomról, agrárdemokrata eszméről vagy agrárdemokráciá-
ról. Ebben a fejezetben a populizmuson kizárólag az amerikai agrárpopulizmus 
eredeti jelentését értem, vagyis olyan törekvést, amely támogatja a földműves 
népesség szociális, gazdasági egyenjogúsítását, és nem reflektálok napjaink 
populizmusértelmezéseire. Vagyis a populizmust eredeti történeti kontextusá-
ban értelmezem, kerülve a politikatudományi értelmezéseket.

A Populista Párt programja fölkarolta a farmerek és munkások gazdasági 
érdekvédelmét (vasúti szállítási díjak csökkentése, távíró- és telefontársaságok 
állami felügyelete), az ezüstpénz-verés engedélyezését (amelytől a farmerek 
termékértesítésének megkönnyítését remélték), a jövedelemadó bevezeté-
sét, a földmonopólium fölszámolását, a nyolcórás munkanapot, a szenátorok 
közvetlen választását, valamint – svájci hatásra – a népszavazás bevezetését.  
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A farmerek ezenkívül a mezőgazdasági szövetkezést is követelték. A program 
emellett kiállt a bevándorlás korlátozásáért. Ez volt a program azon része, 
amely kiváltotta az utókor kritikáját, bár nem az idegengyűlölet, hanem egy 
szociális ok indokolta: hogy a nagytőkések ne nyomhassák le az amerikai 
munkás bérszínvonalát (Sellers–May–McMillen 1999: 240). De szerepet 
játszott az is, hogy a „populisták” osztoztak az amerikai társadalom többségé-
vel abban a meggyőződésben, hogy a frissen érkezett bevándorlók nem „elég-
gé amerikaiak”: nem itatódtak át még az amerikai demokrácia értékeivel. 

A populista mozgalom átfogta a farmerszervezeteket (udvarház mozga-
lom, Nemzeti Farmerszövetség), a Munka lovagjait, valamint a reformer 
értelmiséget. A populisták egymillió szavazatot szereztek az 1892-es válasz-
táson, de nem voltak képesek háromszereplőssé bővíteni az amerikai kétpárt-
rendszert. A későbbiekben a populisták a Demokrata Párt jelöltje, William 
Jennings Bryan mögé álltak, ő azonban egyetlen választást sem nyert meg. 
Végül a Populista Párt 1908-ban föloszlott, miközben programja jelentős ré-
sze (szövetkezés, szállítási tarifák központi megállapítása, szenátorok köz-
vetlen választása, előválasztás, népszavazás) megvalósult (Saloutos–Hicks 
1951; Papp 17–18).

Vajon a Károlyi Sándor vezette agrárius mozgalom és a populizmus között 
találhatunk-e hasonlóságot? Első látásra furcsa, hiszen az Egyesült Államok 
és az Osztrák-Magyar Monarchia társadalma, kormányzati rendszere, poli-
tikai kultúrája jelentősen eltért egymástól. A keretfeltételekben tehát nincs 
hasonlóság. A két ország agrármozgalmában mégis közös a mezőgazdasági 
népesség kiszolgáltatott helyzetének fölismerése. 

Noha a két ország teljesen más kihívásokkal küszködött: Magyarországon 
agrártelítettség, és ezért az 1890-es években – a nagy földmunkák, vasútépí-
tések, folyószabályozások megszűnésével – agrármunkanélküliség jellemezte 
az Alföldet, míg az Egyesült Államok nyugati államaiban éppen ellenkezőleg, 
a föld bőven rendelkezésre állt, és várta a telepeseket. Csakhogy a földműve-
sek széles tömegei mindkét országban az uzsora és a nagybirtok szorításában 
vergődtek. Az amerikai szövetségi törvények törekedtek a farmerélet szabá-
lyozására, némileg példát mutatva a 20. századi szövetségi szabályozások 
számára, de a szövetségi kormányzat  mereven elzárkózott a legfontosabbtól: 
attól, hogy válság idején támogatást nyújtson a bajba jutott földművesek szá-
mára (Sellers–May–McMillen 1999: 215).

Az amerikai farmert éppúgy sújtották a válságok (az 1873-as, az 1887-es és 
1893-as), mint a közép-és kelet-európai parasztot. A szövetkezés mint meg-
oldás természetes módon jelentkezett az óceán mindkét oldalán. A skandináv 
és német telepesek elvitték magukkal az általuk leginkább benépesített álla-
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mokba – Minnesota, Iowa, Illinois, Washington, Oregon, Wisconsin, Kali-
fornia és Texas – a szövetkezeti mozgalmat, amely hazájukban már magas 
fejlettségnek örvendett. Nem véletlen, hogy ezek az államok alkották a 19. 
század végi amerikai agrárpopulizmus hátországát (Saloutos–Hicks 1951: 
153; Turner 1980: 354–373). Károlyi Sándor és a magyar újkonzervatívok is 
a szövetkezéstől várták a mezőgazdasági kisbirtokos népesség hatékony vé-
delmét az uzsorával szemben, bár Károlyi és Apponyi grófokra nem annyira 
a skandináv, mint inkább a francia és a német minták hatottak. 

Közös vonás, hogy az amerikai és a magyar agrármozgalomban is kimu-
tatható egy konzervatív szál. Bár az amerikai agrármozgalom sokkal közelebb 
állt a kor baloldalához, társadalmi és szociokulturális tekintetben alapvetően 
a hagyományok, a család, a vallásosság védelme határozta meg az amerikai 
populisták világlátását. Sajátos kettősség jellemezte az amerikai populista 
mozgalmat: szociális és gazdasági téren a gyengék védelme, az együttműködés  
a közös sors alapján, bőrszín-különbség nélkül – azaz a fekete és fehér farmere-
ket közös zászló alatt egyesítve (ami sajnos egyúttal a mozgalom üvegplafonját 
is jelentette Délen, ahol a feketék és északiak iránti előítéletek szívósan tovább-
éltek) –, ám szociokulturális tekintetben erős hagyományhűség. 

A magyar agrárius mozgalom esetében a kép egyszerűbb, hiszen teljes 
egészében újkonzervatív vezetés alatt állt. Ám tévednénk, ha azt gondolnánk, 
hogy a mozgalom vezetése ellentétben állt volna a modernizációval! A szö-
vetkezés fölismerése éppenséggel egy modern gondolat volt. Sőt, az agrárius 
újkonzervatív tábor ambicionálta a társadalmi problémák föltárását, a falvak 
megismerését. Az újkonzervatív mozgalom inkubátorként szolgált bizonyos 
baloldali törekvések számára: az 1905-ben alapított Országos Széchenyi Szö-
vetség vetette föl először a falvak tudományos alapú tanulmányozását, pálya-
művek révén támogatta a szociográfiai irodalmat, amely pár évtized múlva  
a népi írók mozgalmában jelentkezett (Bartha 2013: 38–40).

Az amerikai agrármozgalom nyitott a munkásság felé (nyolcórás munka-
idő követelése). Feltételezhetően, ha elég idő maradt volna számára, Kár-
olyi is megtette volna ezt a lépést. Már csupán azért is, hogy az ugyancsak 
együttműködés, szolidaritás elvén alapuló szocialista, szociáldemokrata 
munkásmozgalom terjedését megakadályozza. Az amerikai agrárpopulisták 
és magyar újkonzervatívok bizalmatlanul kezelték a városi középrétegeket, 
a polgárságot, amelyet „idegennek” tekintettek, és velük szemben a valódi 
középosztály utánpótlását a falvak népében találták meg. 

Mind a két mozgalom elsődleges fontosságot tulajdonított a nevelésnek, 
amely magában foglalta egyfelől a közgazdasági, mezőgazdasági szakisme-
retek oktatását, másrészt a politikai nevelés feladatát. Abból a fölfogásból 
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indultak ki, hogy a demokrácia korszelleme, amely felé a világ halad, kép-
zett emberfőket kíván. Tanítók, lelkészek alkották azt a vezető réteget, amely 
mind a populista, mind az agrárius mozgalomban vállalta a szövetkezetek, 
gazdakörök szervezését, a lakosság fölvilágosítását, ismeretterjesztő előadá-
sok rendezését. 

Konklúzió

Mind a 19. század végi Magyarországon, mind a korabeli Egyesült Államok-
ban sokan féltették a társadalom alapjának tekintett mezőgazdasági népességet 
a hirtelen, gyors változásoktól. A korban a szövetkezeti mozgalom tűnt al-
kalmasnak arra, hogy megakadályozza széles agrártömegek elszegényedését.  
A századvégi magyar újkonzervativizmus eszméit francia és német mintákból 
merítette, de sok rokon vonás mutatható ki az amerikai agrárpopulizmussal is. 
Ilyennek tekinthető a szövetkezés elve, amelyet szembeállítottak az individu-
alizmussal. Fölismerték ugyanis azt, hogy az egyén jogai mit sem érnek, ha  
a gazdaságban farkastörvények uralkodnak. Közös vonás továbbá az is, hogy 
védeni kívánták a gyengét a gazdasági versenyben, támogatták a népoktatás 
ügyét. Abban is hasonlóak, hogy merőleges pozíciót foglaltak el a korabeli ame-
rikai és magyar pártrendszerének törésvonalaira: míg az Egyesült Államokban 
a polgárháború emlékével kapcsolatban a volt északi és déli veteránok és utóda-
ik megbékélését támogatták, Magyarországon a terméketlen közjogi vitát, a 67-
esek és 48-asok ellentétét igyekeztek meghaladni. A törekvés a régi ellentétek 
meghaladására hosszú távon azonban politikailag sikertelennek bizonyult. 

ugyanakkor különbségek is fölfedezhetők. Mindenekelőtt az, hogy az 
amerikai farmermozgalmak végül párttá szerveződtek (noha a párt megala-
kításának voltak ellenzői), míg Magyarországon az agráriusok nyomásgya-
korló csoportot, lobbicsoportot alkottak, egy országos intézményes hálózatra 
(hitelszövetkezetek, Hangya, gazdakörök, újságok) támaszkodva. A másik 
fontos különbség, hogy a magyar mozgalom társadalomképét illetően erősen 
konzervatív volt (ami persze abból fakadt, hogy főleg arisztokraták kezde-
ményezték), míg a populista mozgalom színes eszmei háttérrel rendelkezett: 
lényegében a mozgalom széles kört fedett le, a déli konzervatívok egyes kép-
viselőitől a szüfrazsetteken keresztül a szocialistákig. 

Az amerikai agrárpopulizmus és a magyar agrárius mozgalom egy időben 
született meg, egyazon kérdésre keresték – különböző földrajzi, társadalmi, 
politikai környezetben – a válaszokat. Napjainkban az agrármozgalmak tör-
ténete ismét aktuális téma, a falvak népességfogyása és pusztulása, a falusi 
lakosság városokba vándorlása miatt. Ma ugyancsak sokan figyelmeztetnek 
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arra, hogy a kistermelőknek össze kell fogniuk saját érdekükben. Ma is sokan 
felhívják a figyelmet a kisbirtok védelmére, hogy életképes maradjon a nö-
vekvő arányú nagybirtokok mellett. Az ökológiai katasztrófa elkerülése vagy 
hatásainak tompítása is indokolja az egyéni érdekeken felülemelkedő együtt-
működést. Mindehhez azonban szükséges föltárni azokat a hagyományokat, 
amelyekre egy – a környezeti fönntarthatóságot is figyelembe vevő, zöld és 
szociálisan érzékeny – agrárius, falumentő és vidékvédő mozgalmat lehet ala-
pozni. A magyar eszmetörténet további feladata, hogy az újkonzervativizmus 
és a többi korabeli eszmeáramlat nemzetközi kontextusát föltárja. 
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Testvérharc – A két Pálffy fivér

Ebben a tanulmányban a 20. századi magyar eszme- és párttörténet két alak-
jának bemutatására vállalkozom. Egyikük, gróf Pálffy József teljesen elfele-
dett személyiség. A bátyja, Pálffy Fidél némileg ismertebb, hírhedt szerepe 
folytán, amelyet a hazai szélsőjobboldalon és a Szálasi-kormányban játszott. 
A két fivér az azonos indulás és iskolák ellenére eltérő politikai pályát fu-
tott be. Mindketten érzékenyek voltak a Horthy-korszak szociális problémái 
iránt, és rendszerváltozást akartak, de egészen más ideológiával: Pálffy József 
a jézusi kereszt, Fidél a nyilaskereszt jegyében. Természetes volt tehát, hogy 
egyre messzebb kerültek egymástól.

Nem ők voltak az egyetlenek a korban, akik testvérként más eszmei, po-
litikai utat követtek. A társadalmi viszonyok megváltoztatása, a Horthy-kori 
társadalom átalakítása, a szegényparasztság és munkásság felemelése számos 
értelmiségit foglalkoztatott a abban az időszakban. Mivel a parlamentarizmus 
és a liberalizmus értékei – úgy látszott – válságba kerültek, az 1930-as évek-
ben a radikális eszmék és mozgalmak örvendtek népszerűségnek a diplomás 
fiatalok körében. A fiatalság mindig lázadó hajlamú, és érzékeny az igazság-
ra, ezért könnyen formálható. Így egyazon családban jelen volt a vonzódás  
a szélsőjobboldali és szélsőbaloldali irányba, mint a rajk-családban, ahol 
rajk lászló a kommunista, rajk Endre a nyilas mozgalom felé orientálódott 
(Paksa 2013: 38).

A két Pálffy sorsán keresztül érzékeltethetjük, hogy a korszakban a társada-
lomjavítás iránti vágy milyen családi és személyes tragédiákhoz vezethetett.

Extrém világnézetű arisztokraták

Úgy szoktunk gondolni az arisztokráciára, mint olyan társadalmi rétegre, 
amelynek eszmei és politikai értékválasztását, neveltetéséből és exkluzív élet-
módjából fakadóan a konzervativizmus, vagy legfeljebb a mérsékelt liberaliz-
mus határozza meg. Természetesen a 20. századi arisztokrácia – a magyar és 
nem magyar egyaránt – sokszínűbb volt ennél a leegyszerűsített látásmódnál.  
A társadalom többi csoportjától elzárkózó arisztokrácia nem egy tagja tekinthe-
tő eszmei és politikai identitása alapján különcnek, csodabogárnak. Az anar-
chista gróf, a szociáldemokrata királykisasszony és a nyilas gróf története 
mutatja, mennyire eltérően alakultak az arisztokrata-sorsok. 
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lássunk két baloldali és egy szélsőjobboldali élettörténetet! Idehaza ke-
vesen ismerik az élete javát Angliában töltő gróf Batthyány Ervin nevét, ho-
lott külföldön a legnagyobb anarchista gondolkodók között tartják számon. 
1905-ben ingyenes reformiskolát alapított a Vas megyei Bögötén. Az egyház 
és a helyi földbirtokosok tiltakoztak az iskolaalapítás ellen, mert – nem is 
ok nélkül – a nép felvilágosításában veszélyt láttak a hagyományos vallásos 
világnézetre és társadalmi rendre. Évekig tartó óriási botrány kerekedett az is-
kola körül, a megnyitás napján a peresztegi plébános vezetésével nagy tömeg 
beverte az „istentelen iskola” ablakait. lapalapításai is sikertelenek marad-
tak, és a szociáldemokratákkal sem találta meg a hangot, mert anarchistaként 
megvetette a párt legfontosabb célját, az általános választójogot. Batthyány 
is egyike lett azoknak a magányos prófétáknak, akiket hazájuk nem értett 
meg. 1913-ban elhagyta Magyarországot, és Angliában halt meg 1945-ben.
(Bozóki–Sükösd 2007: 111–125).

Nem a magyar, inkább a birodalmi arisztokrácia tagja volt Habsburg-
lotharingiai Erzsébet Mária főhercegnő, a szerencsétlen sorsú rudolf trónörö-
kös és Stefánia belga királyi hercegnő lánya, Ferenc József császár és Erzsébet 
császárné unokája, aki apja halála és édesanyja közömbössége folytán elég ma-
gányosan nevelkedett. Haragudott édesanyjára annak második házassága miatt 
(Stefániát gróf lónyay Elemér vezette oltárhoz), és az évek során viszonyuk 
egyre feszültebb lett. A boldogtalan királylány előbb morganatikus (rangon 
aluli) házasságot kötött Otto von Windischgraetz herceggel, majd a házasság 
megromlását követően az osztrák szociáldemokrata párt félkatonai szerveze-
te (Schutzbund) vezetője, leopold Petznek tanár élettársa, és a párt tagja lett. 
A „vörös Erzsi”, ahogyan a szociáldemokrata párttagok hamarosan becézték, 
örökölte apja és nagyanyja lázadó szellemét. Túlélte a náci uralmat, és Petznek 
koncentrációs táborból való kiszabadulása után a királylány férjhez ment a sze-
gény tanárhoz, és – mint a mesében – boldogan éltek, míg meg nem haltak! 
Végrendeletében vagyonát Bécs városának adományozta (Hamann 1990: 89). 

A magyar köztudatban úgy él az arisztokrácia, mint amely immunis ma-
radt a nemzetiszocialista, nyilas agitációval szemben. Ezt a közkeletű képet 
árnyalja, hogy a Dunántúlon két gróf szervezte – méghozzá sikerrel – a nyilas 
mozgalmat: Festetics Sándor és Pálffy Fidél. Más arisztokraták is szerepet 
játszottak a korszak nemzetiszocialista mozgalmaiban, például gróf Széche-
nyi lajos és gróf Serényi Miklós a Szálasi-féle nyilas párt oszlopos tagjai 
voltak (Paksa 2013: 227–228; Paár 2015: 91).

Elsőre azt vélhetnénk, a trianoni békeszerződés következtében a birtokok 
elvesztése, az ezzel járó elszegényedés és jelentéktelenség okozta az arisztokra-
ták részvételét a szélsőjobboldali mozgalomban. Ám nem minden arisztokrata 
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származású szélsőjobboldali volt szegény! Gróf Festetics Sándor például negy-
venezer holdnak volt boldog tulajdonosa a Dunántúlon. Károlyi Mihály sógora 
volt, hadügyminiszter Károlyi első kormányában. rokonától a katonaság fe-
gyelmének helyreállítását és az ország területi integritásának védelmét várta 
volna, nem pedig a földosztás propagálását. Hamarosan el is hagyta az ősziró-
zsás forradalom süllyedő hajóját, sértődötten vonult vissza a dégi kastélyába, 
ott várta ki, mikor dől össze a népköztársaság, majd a Tanácsköztársaság. 

Az 1930-as évek elején megszervezte a Dunántúl legerősebb nemzetiszoci-
alista mozgalmát. Gömbös Gyula miniszterelnök nem tűrte el, hogy a pártjában 
más is vezéri ambíciókat dédelgessen. Gömbös, aki hadat üzent a „neobarokk 
világnak”, evangélikus tanító fiaként vette magának a bátorságot, hogy fejmo-
sásban részesítse a büszke Festetics-család tagját, a „kegyelmes urat”. Ahogyan 
Antal István, Gömbös sajtófőnöke írta, a miniszterelnök magához hívatta Fes-
teticset, és „feladta neki a leckét: vagy abbahagyja a horogkeresztes játszado-
zásait, vagy pedig kilép a pártjából” (Gergely 2004: 233). Festetics az utóbbit 
választotta. Hamarosan csatlakozott a Meskó zoltán vezette Magyar Nemzeti-
szocialista Földműves és Munkáspárthoz, majd a két alapító megnyerte magá-
nak Pálffy Fidélt is. Négy év múlva szétváltak útjaik (Paksa 2013: 82).

Festetics az 1940-es évek elején mindinkább visszavonult a politizálástól. 
A nemzetiszocialista agitáció előfutárja már nem tudta túlharsogni Szálasi 
Ferencet. Hívei elszivárogtak a többi, gátlástalanabb módon agitáló nemze-
tiszocialista párt felé. Festetics nem kapott meghívást a nyilas kormányba 
sem. Pálffy és Festetics eltérően alakuló sorsa mutatja, hogy mi a különbség 
aközött, hogy valaki folytatta a nyilas agitációt, sőt tárcát vállalt Szálasi kor-
mányában, vagy pedig visszavonult. Míg Pálffynak miniszterként esélye sem 
lehetett a halálbüntetés elkerülésére, Festeticset három és fél év fegyházra 
ítélték (Paksa 2013: 319).

Egy család, két életút

A Pálffy-család, amely 1581 óta viselte a bárói, és 1636 óta a vöröskői grófi 
címet, jeles államférfiakat és hadvezéreket adott a hazának. A Pálffyk szelle-
mi öröksége volt a Habsburg-hűség és római katolikus hit. Gróf Pálffy Sándor 
és Batthyány Erzsébet grófnő házasságából öt gyermek – egy lány és négy 
fiú – született. Csupán a legidősebb és a legfiatalabb fiú, az 1895-ben született 
Fidél és az 1904-ben született József töltött be meghatározó szerepet. Érde-
kesség, és egyúttal az arisztokrácia sokszálú családi kapcsolataira jellemző, 
hogy nagybátyjuk volt a később győri püspökké kinevezett, majd mártírhalált 
szenvedett báró Apor Vilmos (Csíky 2016). Pályájuk az arisztokrata fiatal-
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emberekéhez hasonlóan alakult: jó iskolák, jogi pálya, bevezetés a társasági 
életbe. A trianoni békeszerződés után Fidél édesanyjával Dunakilitin, József 
Koroncón telepedett le (Palatinus 1934: 291). Mindketten érdeklődtek a szo-
ciális kérdés iránt, József fiatal kora ellenére meghatározó szerepet játszott  
a rábaszabályozó Társulatban (Palatinus 1934: 291).

Fidélnek alapvető élménye volt a történelmi Magyarország összeomlá-
sa, amelyet 23-25 évesen élt meg. Gyűlölte a liberalizmust és a baloldalt, 
amelyet felelősnek tartott az összeomlásért, ugyanakkor az 1920-as években  
a jelek szerint őszintén foglalkoztatta a parasztság és agrárproletariátus nehéz 
sorsa, amelynek javítását kívánta. Mint oly sokan ebben a korban, a szociá-
lis problémák megoldását a szélsőjobboldaltól remélte. lefordította a náci 
reventlow gróf műveit, s nagyon tetszett neki mindaz, amit olvasott. Noha 
a pápai kamarás tiszteletbeli címet viselte, még a nácik keresztényellenessége 
sem zavarta (Paksa 2013: 81–82).

Fidél 1933-ban csatlakozott Festeticshez és Meskó zoltánhoz, és együtt 
megalapították a Magyar Nemzetiszocialista Földműves és Munkáspártot, 
amely először használta jelvényként a nyilaskeresztet. Ettől fogva felváltva 
nevezték a párt tagjait nyilasoknak és nemzetiszocialistáknak (később más 
pártok is átvették a jelvényt és a nyilas nevet). zöld ing, nyilaskereszt, „bá-
torság” jelszó: ez volt a párt szimbólumrendszere. A két arisztokrata és egy 
dzsentri vezette nemzetiszocialista mozgalom rövidesen behálózta a Közép- 
és Nyugat-Dunántúlt. Később a vezetők összevesztek, és Pálffy egyedül ma-
radt a párt élén, majd saját pártot alakított Egyesült Nemzeti Szocialista Párt 
néven (Paksa 2013: 81–82).

A nyilas mozgalom előretörésének okaival kapcsolatban érdemes utalni 
egy forrásra: Pörneczi József zala megyei földbirtokos kétségbeesett hangú 
levelére. A szerző bepillantást nyújt egy „nyilas falu” életébe. Az ilyen falunak 
nincs közösségi élete, mert „a templom messze nyolc-tíz kilométerre. Ki kí-
vánhatja meg a vasárnapi szentmisét? Papot csak temetéskor látnak. Tanítója 
van a falunak egy-két év óta, de egymaga egy eszmeáramlattal szemben nem 
sokat tehet.” Egy temetést így ír le: „Délután valamelyik nyilas polgártársnak 
temetik az anyósát. A plébános messze van, csak a kántor jelenik meg, de ki-
vonul az egész nyilas társadalom zöld ingben, hogy a szegény halott utoljára 
hallhassa a földi boldogságot jelentő »bátorságot«” (Paksy 2013: 107).

A forrás rávilágít a nyilas mozgalom kettősségére. A nyomorgó falvakban 
megkezdődött a közösségi rend felbomlása, amelynek jele volt az elvándorlás 
és az elfordulás a nagy egyházaktól. Az itt élőket, akikkel sem tanító, sem pap 
nem foglalkozott, bármely irányba képes volt manipulálni minden mozga-
lom, amely a szegényparasztok vágyát, a földosztást ígérte (Paár 2015: 99). 
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A zsidókérdés vélhetően kevésbé érdekelte a párt falusi tagságát, mint inkább 
a párt által képviselt szociális jelszavak. A nyilasok azt ígérték, ha győznek, 
azonnal földet osztanak. Furcsa módon a szegényparaszt és agrárproletár 
párttagok nem tették fel kérdést, hogy Festetics miért nem adakozik a maga 
negyvenezer holdjából, vagy Pálffy a maga ötszázhúsz holdjából, jó példával 
járva elöl. Emellett a nyilasok építettek a népi bosszúvágyra: azt hirdették, ha 
győznek, elűzik a csendőrt, a jegyzőt, a papot (már ahol volt), és mindenki 
egyenlő magyar testvér lesz.

Bár Pálffy József is elítélte a Szekfű Gyula történész által „neobarokk” 
jelzővel illetett Horthy-kori társadalmat, bátyjáéval ellentétes irányban keres-
te a szociális rendszerváltás lehetőségét. A legitimista (Habsburg-hű) Pálffy 
József követte nagybátyja, Apor Vilmos keresztényszociális tanítását, és bé-
kés rendszerváltozást akart. A krisztusi elvek jegyében a szegények feleme-
lését kívánta, egy szociális, népbarát Habsburg-királyság keretében. József 
a keresztényszocialista mozgalomban politizált, amely hagyományosan erős 
pozíciókkal rendelkezett a római katolikus Nyugat- és Észak-Dunántúlon 
(Csíky 2016: 438). A Keresztény Gazdasági és Szociális Párt keretében lé-
pett fel az 1935-ös választáson. A keresztényszocialista mozgalom azonban 
az ekkori kormánypárt és a nyilasok közé szorulva nem sokat tehetett. 1939-
ben József bekerült a parlamentbe, míg Fidél kívül maradt a törvényhozáson 
(Paksa 2013: 180).

1944-ben drámai fordulat állt be a két fivér viszonyában. Az október 
15-i nyilas hatalomátvételt követően Fidél földművelésügyi miniszter lett, 
József pedig üldözött. Pálffy József 1944. október 13-án alapította meg a 
Kereszténydemokrata Néppártot – időben éppen a legrosszabbkor. József 
tehát antifasiszta ellenállóként szembekerült bátyjával (Gergely 1993: 169; 
Szabó–Gyorgyevics 2017: 99). 1946-ban Fidélt az amerikaiak kiadták, és a 
népbíróság halálra ítélte, majd kivégezték. 

József a kereszténydemokrata mozgalom keretében folytatta a politizálást, 
de a balra tolódó közéletben egyre nehezebb lett a helyzete legitimista po-
litikusként és Mindszenty József híveként. Bátyja politikai nézetei támadá-
si felületet jelenthettek. Saját pártjában is ellentétbe került azokkal, például  
a nagy tekintélyű, tehetséges Barankovics Istvánnal, akik a múlttal való ra-
dikálisabb szakítást szorgalmazták. Barankovics bizalmatlansági indítványá-
ra Józsefet leváltották a párt elnöki tisztségéről (Szabó–Gyorgyevics 2017: 
112) Pálffy ezután a Polgári Demokrata Párthoz csatlakozott, és annak kere-
tében indult el a választáson (Szabó–Gyorgyevics 2017: 116). Törekvéseit 
nem övezte siker, nem sikerült bekerülnie az országgyűlésbe. Közben 1947 
után a közélet mindinkább eltolódott a szovjet modell felé. Ez egyértelművé 
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tette, hogy a kereszténydemokrata mozgalomnak nincs jövője Magyarorszá-
gon. Pálffy József emigrált, és 1988-ban Ausztriában, Görzben halt meg. 

A két fivér története nem egyedi. A Horthy-korban számos családban lezaj-
lott hasonló konfliktus, ahogyan azt a rajk-fivérek, a nyilas Endre és a kom-
munista lászló története mutatja. A korban sokan keresték az igazságosabb 
társadalom eszményét. Sokszor a véletlenen múlt a politikai értékválasztás. 
Fidél a szélsőséges, József a mérsékelt utat választotta. A történelem azonban 
átlépett mindkettőjükön. 
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Adalékok nem mindennapi magyar 
fogyasztóvédelmi panaszokhoz

Bevezető gondolatok

Dolgozatomban azt mutatom be, hogy a mai Magyarországon milyen lehe-
tőségek kínálkoznak a fogyasztók részére a jótállás-és szavatosság-igényük 
érvényesítésére.

Elsőként alapfogalmakat tisztázok, majd a fogyasztóvédelemmel fog-
lalkozó hivatalok szervezeti felépítését ismertetem, ezt követően kiemelem 
a netes (vásárlásokkal) rendelésekkel kapcsolatos általános és speciális tud-
nivalókat. 

Mivel foglalkozik a fogyasztóvédelem? Mikor kell beírni a vásárlók 
könyvébe? Mit takar a minőségi kifogásról szóló jegyzőkönyv kifejezés? Mi 
a különbség az illetékesség és a hatáskör között? Ezek mind olyan fontos 
kérdések, amelyek közelebb vihetnek a megoldáshoz. 

Fontos a történelmi előzmény is: John F. Kennedy amerikai demokrata pár-
ti elnök használta először nyilvánoson a fogyasztói jogok védelme kifejezést 
1962-ben, hiszen azt megelőzően a nagyvállalatok, de a kiskereskedők is nagy 
mennyiségben dobtak piacra olyan termékeket, melyek rövid időn belül hasz-
nálhatatlannak bizonyultak. ugyanakkor ebben az időszakban még nem létezett 
olyan megfelelő fórum, amely megoldást kínált volna a problémákra. 

Makacsul tartja magát az a városi legenda, hogy a mai kereskedők (fő-
leg a műszaki cikkek esetében) szándékosan építenek be termékükbe olyan 
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hibákat, melynek következtében a továbbiakban használhatatlannál válik az 
adott termékcikk. Az általuk vezérelt cél, a fogyasztói társadalom fenntartása, 
vagyis az egyén élete során minél több terméket vásároljon meg, független 
attól, hogy hasznos-s számára vagy kell-e neki egyáltalán. 

Vajon mi történik, ha soha nem romlik el az autónk, soha nem szalad fel 
a nők harisnyája, nem ég ki a villanykörte. Sokkal összetettebb a dolog, de 
csak a nagyobb összefüggéseket igyekszem bemutatni. Sörös Csabát idézve: 
„Ha egy termék ingyenes, akkor te vagy a termék!” Valóban, oda kell figyel-
ni, hogy ne kerüljön olyan helyzetbe az ember, amiből később esetleg kelle-
metlensége származna egy-egy rosszul sikerült vásárlás okán. Érdekes, hogy  
a fogyasztóvédelem világnapját először 1983-ben ünnepelték meg. Jól lát-
ható, hogy viszonylag új jogterületről van szó, hiszen a jog minden esetben 
leköveti a társadalmi változásokat. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 
(NFH) 2016-ig látta el feladatait ezen speciális területen, azonban három év-
vel ezelőtt átszervezték a közigazgatási egységet: egy része a PMKH Fo-
gyasztóvédelmi Főosztályhoz került, másik része minisztériumi hatáskör lett. 
Korábban megyei felügyelőségek illetve osztályok biztosították a munka te-
rületi elrendeződését. Jelenleg az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
(ITM) fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkárság a szakmai fel-
ügyelő szerv. Az Országgyűlés mellett működött egy fogyasztóvédelemmel 
foglalkozó szakbizottság 2010-ig, amely jelenleg albizottsággént funkcionál.

Ha és amennyiben határokon átnyúló a fogyasztói panasz, akkor az Eu-
rópai Fogyasztóvédelmi Központ (EFK) nyújt megfelelő segítséget, de csak 
akkor, ha Eu-s tagállamról van szó. Egyéb államok esetében a nemzetközi 
magánjog lehet a döntő. A fogyasztóvédők természetesen a civil szférában is 
megtalálhatóak: gondolok itt a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szö-
vetsége (FEOSz) vagy a Füstirtók Egyesületére, illetve a Fogyasztóvédők 
Magyarországi Egyesülete (FOME). Talán nem mindenki előtt ismert, hogy 
létezik fogyasztóvédelmi világnap is, amelyre 36 éve március 15-én emlé-
keznek meg világszerte. Korábbi történeti előzményként megemlítem, hogy 
„a londoni British Museumban őrzik a világ legrégebbi vásárlói panaszát:  
a babiloni agyagtábla körülbelül 1750 évvel régebbi, mint az időszámításunk. 
Az agyagtáblán egy Nanni nevű vásárló elégedetlenkedett Ea-Nasir kereskedő-
nek címezve, hogy utóbbi rossz rezet szállított neki. Márpedig ha rossz volt a réz 
minősége, akkor egy rendes babiloni beírt a panasz-agyagkönyvbe. A választ 
nem találták meg.” (NET1) Jól látható, hogy meglehetősen messzire nyúlik 
vissza ez a jogterület is, bár feltételezhető, hogy az elintézés módja eltért a mai 
gyakorlattól.
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A PMKH ÉJH KFF szervezeti felépítése

Dolgozatom ezen alfejezetben ismertetem, hogy milyen szervezeti hierarchia 
mentén épül fel jelenleg egy megyei hatáskörrel és illetékességgel bíró fo-
gyasztóvédelmi szervezeti egység. A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási 
Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztályon belül működök a Fo-
gyasztóvédelmi Osztály. Ez a szervezeti egység négy alegységre tagozódik:
⮚ Vizsgálati Csoport
⮚ Igazgatási Csoport
⮚ Fogyasztó-kapcsolati Csoport
⮚ Közmű-szolgáltatási Csoport 

2011–2015 között Albert Ildikó irányította az akkor még felügyelőségként 
működő szervezetet, majd 2015–2016 között dr. Koller Edit. 2017 óta dr. 
Helembai Szilvia irányítja osztályvezetőként a munkát. A hivatal rendelkezik 
ügyfélszolgálati irodával is, amely munkaidőben naponta várja az ügyfeleket, 
hogy írásban leadják panaszbeadványukat.

Mivel foglalkozik a fogyasztóvédelem?

Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül nagyvonalakban azt mutatom be, 
hogy milyen témakörben lehet a fogyasztóvédelemhez fordulni segítségért. 
Természetesen a vonatkozó jogszabályok részletesen leírják, hogy pontosan 
mi az a probléma, ami miatt írásban lehet ehhez a szervezethez fordulni. Fon-
tos törvény az 1997. évi ClV. törvény, amely kifejezetten a fogyasztóvéde-
lemről szól.
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⮚	Közszolgáltatási panaszok (víz, villany, gáz, távhő, hulladék)
⮚ Jótállás, szavatosság, garancia
⮚ Árubemutatók
⮚ Témavizsgálatok (termékbiztonság)
⮚ utazási irodák, szálláshelyek (légiutas-jogok)
⮚ Bankok és biztosítók
⮚ Taxi
⮚ reklám és tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok
⮚ Fiatalkorúak kiszolgálása alkohol és dohánytermékkel

Ezek közül most csak a jótállással és szavatossággal kapcsolatos ismere-
teket emelem ki. A jelenleg hatályos Ptk. 6:171. § (1) kimondja, hogy „aki 
a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra 
köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban 
vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesí-
tésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka 
a teljesítés után keletkezett” (Ptk., 2013 ....).

ugyanakkor „a jótállási idő alatt ugyanolyan jogokra tarthat a fogyasztó 
igényt, illetve az igényérvényesítés feltételei azonosak, mint a szavatosság 
ideje alatt, azzal a különbséggel, hogy előző esetben a kötelezett mentesülése 
érdekében a termék hibátlanságát a kötelezett bizonyítja, míg utóbbi esetben 
a hibát a jogosult bizonyítja” (Szikora 2011:15).

Ha pedig a nemzetközi kitekintést vesszük alapul, akkor megállapítható, 
hogy „a fogyasztóvédelmi jog megjelenése és fejlődése az Európai Unióban  
a fogyasztóvédelmi politika alapszerződésben való megjelenésében, jogalkotási 
aktusokban valamint a fogyasztóvédelmi programokban érhető tetten. A fogyasz-
tóvédelmi jog és a szabályozását meghatározó politika kialakítása az Európai 
Közösségek eredeti célkitűzései között nem szerepelt” (Hajnal 2012: 31) .

Egyéb állami szervek, amelyeknek rendelkeznek 
fogyasztóvédelmi hatáskörrel

Természetesen léteznek más olyan állami hivatalok is, ahol szintén működ-
nek olyan szervezeti egységek, ahol foglalkoznak fogyasztóvédelemmel is. 
⮚ GVH Fogyasztóvédelmi Iroda – verseny és piacok működése, 

versenyfelügyeleti ügyek
⮚ MEKH Fogyasztóvédelmi Osztálya – villamos energia, vízi közmű, 

földgáz, távhő, hulladékgazdálkodás, mérőóra-csere
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⮚ MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelemi Központ – bankszámla, bankkár-
tya, nyugdíj célú öngondoskodás, pénztárak, befektetés, biztosítás, lí-
zing, hitel, egyéb pénzügyi panasz

⮚ PMKH Fogyasztóvédelmi Főosztálya – másodfokként jár el, tehát ők 
bírálják el a fellebbezéseket

Illetékesség és hatáskör fi gyelembe vétele mellett járnak el a fent nevezett 
szervek, melyet minden esetben a hatályos törvény szabályoz.

Netes rendelések

A 45/2014. (II. 26.) korm. rendelet jelenti ennek a speciális jogügyletnek 
a viszonyítási alapját.
⮚ 14 napon belül indoklás nélkül írásban elállhat a vevő a vásárlástól (ter-

mék esetén)
⮚ Szolgáltatás megrendelése esetén szerződéskötéstől számítjuk a 14 na-

pos elállást. (pl. repülőjegy, belépőjegy, koncertjegy)
⮚ Fogyvéd vizsgálhatja: webes felületen történő tájékoztatást, eladási ár 

feltüntetését
⮚ Van olyan lehetőség is, hogy a kereskedő magára vállalja a termék visz-

szaszállításának árát, de főszabály szerint nem ez a jellemző. 
⮚ Felbontás nélkül még vissza lehet küldeni a terméket kivéve: pl parfüm, 

szoftver.
⮚ Nem lehet elállni: pl. fogkefe, golyós dezodor, ágymatrac vásárlása 

esetén, mivel ezek higiéniai terméknek minősülnek, amelyeket értelem 
szerűen nem lehet újból eladásra felkínálni, kár érné a kereskedőt.

Neten rendelt mobiltelefon esetén előfordul, hogy ha van a kijelzőn egy 
kis karcolás, attól még köteles a kereskedő cserélni a terméket, mivel nem 
jelentős, a működést nem befolyásoló és zavaró tényezőről van szó.
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Nem mindennapi panaszok

Természetesen előfordulnak olyan esetek is, ahol a bejelentővel történt fo-
gyasztóvédelmi szituáció vagy kérés mosolyt csal az ember arcára. A hazai 
sajtó előszeretettel szokott csemegézni e téren is. Néhány példát mutatok be: 

„egy idősödő úr potencianövelő terméket rendelt az interneten található kecsegtető 
ajánlat alapján. A dobozban 3 szem tablettát talált, de miután az elsőt bevette semmi 
mást nem érzett, csakhogy borzasztóan fáj a gyomra. Kíváncsiságból a maradék két 
tablettát megküldte a fogyasztóvédelmi hatóságnak, hogy vizsgálják meg a szakembe-
rek, hogy hatásos-e a szer vagy sem, mert ő nem tapasztalt semmilyen változást.

 Volt, hogy valaki egy húsvéti nyúlra tett panaszt a hatóságnál. A lógófülű, törpe nyúl-
ként vásárolt állat ugyanis nagyobbra nőtt a kelleténél, és ahogy felserdült, kiderült, 
hogy sem nem törpe, sem nem lógófülű, hanem termetes tapsifüles, akinek tartása már 
az erkélyen is gondot okoz. 

Egy átlagos testalkatú tizenéves gyermek alatt 9 hónap alatt ment tönkre az új ágy. 
A reklamáció bejelentésekor az eladó közölte, hogy a vásárló kérését visszautasítják 
azzal az indokkal, hogy az ágyat nem rendeltetésszerűen használták, mivel az nem 
alkalmas állandó igénybevételre.

 Egy nagypapa egy színes fi lctollra panaszkodott, mivel azt tapasztalta, hogy unokája 
az ilyen fi lccel való rajzolgatás után feltűnően élénk lett. Szerinte minden bizonnyal 
kábító hatású anyagot tartalmaznak ezek a fi lcek.

A legkülönösebb panasz azonban vélhetően az volt az elmúlt esztendőben, amikor 
a vásárló azzal kereste meg a felügyelőséget, hogy ajándékba kapott egy zongorát, ho-
lott ő nem is tud zongorázni. Kérte az üzletben, hogy vegyék vissza, azonban erre nem 
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voltak hajlandók. Ezért az ügyfél a fogyasztóvédelemtől szeretett volna egy olyan igazo-
lást kapni, hogy ő nem tud zongorázni, és ezzel az okmánnyal bemenni az üzletbe, hátha 
akkor rendezik az ügyét, és visszacserélik (visszafizetik) az ajándék zongorát” (NET2).

Ennek mintájára konkrét és megtörtént jogeseten keresztül azt mutatom 
be, hogy az emberi találékonyság meglehetősen sokrétű. Az írás követke-
ző részében olyan extra jelentőséggel bíró panaszokat ismertetek, melyeket 
önkényesen magam válogattam ki az elmúlt évekből. Ennek megfelelően  
a jogesetek 8 év alatt gyűltek össze, természetesen nem kizárólag ebből áll 
a fogyasztóvédelem munkája, hiszen szóban és írásban rengeteg „hagyomá-
nyos” panasz is érkezik a hivatalhoz. 
⮚ Plüss-kaki és plüss-pisi (csöpp és potty)

A pszichológus végzettségű panaszos ügyfél azt kifogásolta, hogy olyan 
termékek kerültek forgalomba a Balaton partján, melyek a jó erkölcsbe üt-
köznek, illetve illetlenek. Szerinte ezek különösen károsan hatnak a gyer-
mekek fejlődésére, ha egy plüss kakit vagy plüss pisit ölelgetnek a standon. 
Konkrét esetet is felhozott a beadványban, mely szerint egy gyerek igazi em-
beri salakanyagot fogdosott, mivel azt hitte, hogy nem valódi. Kérte, hogy 
a terméket tiltsák be, vonják vissza a forgalmazását, vegye le a polcokról  
a fogyasztóvédelem (Archivum1).
⮚ Plüssvírusok, lépfene, baktériumok

A biológus végzettséggel rendelkező panaszos ügyfél azt kifogásolta, hogy 
olyan, plüssből készült baktérium és vírus formájú termékek kerültek forga-
lomba, melyek megtévesztően hatnak alakjukat és típusukat illetően. Azt ki-
fogásolta az ügyfél, hogy a plüss baktérium alakja inkább egy valódi vírusra 
hasonlít, míg a plüss vírus alakja a valódi baktériumra. Álláspontja szerint ez 
megtévesztő kereskedelmi gyakorlat, hiszen a kisgyerek (a potenciális célkö-
zönség egy tagja) még nem tudhatja, hogy miképpen is nézhet ki valójában 
egy kórokozó. ráadásul azt is előadta panaszában, ha esetleg egy biológia 
tanár szeretne szemléltető eszközként bevinni ezekből egy-egy darabot az 
óráira, nem tehetné meg, mivel nem azt jeleníti meg, amely név alatt hirdetve 
van. Nem tudja munkáját az előírt módon ellátni, ezáltal hátrányos helyzetbe 
is kerülhet (Archivum2).
⮚ Ékszerteknős-táp (meghalt a teknős)

A panaszos ügyfél 2017-ben vásárolt egy ékszerteknőst, mely részére spe-
ciális teknőstápot vásárolt. Azonban 2 héttel később meghalt a teknős. Ezt 
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követően visszament az üzletbe, ahol panasszal szeretett volna élni mivel úgy 
vélte a panaszos ügyfél, hogy a teknőstáp miatt halt meg az állat. Ezt a keres-
kedő vitatta, elzárkózott a vita rendezése elől. Ezt követően a bejelentő elvitte 
a termékmintát egy szakértőhöz, hogy vizsgálják be (Archivum3).
⮚ Totális háború 2006-ban? c. könyv esete

A művelt és sokat olvasott ügyfél 2003-ban vásárolta meg Simon Pearson 
„Totális háború 2006-ban?” című könyvét. Elolvasva azt, igyekezett minél 
több tartós élelmiszert beszerezni, melyeket otthon tárolt. Azonban 2007-ben, 
de azt követően sem tört ki háború Európában, illetve hazánkban, éppen ezért 
2013-ban panasszal élt a fogyasztóvédelem felé azzal a kifogással, hogy meg-
tévesztették, hiszen abban a tudatban olvasta el a könyvet, amely címében is 
azt sugallta, hogy hamarosan eljön a világvége. Tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatra hivatkozva panaszolta be a könyv forgalmazóját, ami elősegítette 
ennek az ismeretnek a terjedését és terjesztését. ugyan nem várta a világvégét, 
de igyekezett rá felkészülni, ami többletköltséget okozott neki (Archivum4).
⮚	Haletető hajó (elsüllyedt a tóban, ki hozza fel?)

A versenyszerű horgászattal foglalkozó panaszos ügyfél személyesen vá-
sárolt közel 100.00 Ft értékben egy elektromos távirányítású haletető hajót, 
melyet a Velencei-tóban vett használatba. Megvásárolta a haltápot, melyet rá-
pakolt a hajóra, majd ezt követően beirányította hajóját a tó közepébe, amely 
elsüllyedt, majd ezt követően visszament az üzletbe, és reklamált írásban. 
A vevő azt állította, hogy egyrészt rendeltetésszerűen használta a terméket, 
azonban gyári hibás volt az eszköz, rajta egy repedéssel, amit nem vett észre.  
A kereskedő ezzel szemben azzal utasította el a panaszt, hogy nem megfele-
lően használta a hajót: túl sok haltápot (csalit) pakolt a hajóra. Mivel egyik 
fél sem tudta bizonyítani a maga igazát, szóba került, hogy egy merülő búvár 
hozza fel a terméket, ami után hivatalosan is bevizsgálásra küldik a hajót, 
amely a panasztétel időpontjában is a tó fenekén volt megtalálható. Az újabb 
probléma abból adódott, hogy ki fizeti meg a búvár költségeit? (Archivum5)
⮚ Disznósajt „csomagolása” 

A vevő azt kifogásolta egy élelmiszerüzletben, hogy a disznósajt súlyába 
azt a részt is belemérik a mérlegen, amely emberi fogyasztásra alkalmatlan, 
ez pedig a sertés vagy marha gyomorbendő. Ezt megreklamálta, de elutasí-
tották. Ezek után fordult a fogyasztóvédelemhez, hogy vizsgálják ki az ügyet 
(Archivum6).
⮚ Sport szelet csoki (csomagolás méret szerint)
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A panaszos ügyfél vásárolt egy olyan akciós csokoládét a boltban, amely 
XXl mérettel reklámozta magát. Álláspontja szerint azonban nem volt arány-
ban a csokoládé mérete és ára, valamint a csomagoláson nem volt egyértel-
műen feltüntetve, hogy meddig eredeti méret, és honnan kezdődik az extra 
rész (Archivum7).
⮚ A paróka és a póthaj higiéniai termék-e?

Egy hölgy parókát vásárolt neten keresztül, mely nem felelt meg az ál-
tala támasztott elvárásoknak, ezért jelezte az e-üzletnek, hogy adják vissza 
a pénzt, ő pedig visszaküldi a terméket, vagyis elállt a vásárlástól. Az eladó 
elutasította panaszát, mivel ez higiéniai terméknek minősül, hiszen érintkezik 
a bőrrel. Ezt azonban nem fogadta el a vevő, így reklamált. Azonban nem 
volt igaza, mivel ez a termék szerepel a kivételek között, ami miatt nem lehet 
elállni a vásárlástól (Archivum8).
⮚ Milyen egyenruhában dolgozik az úszómester?

A panaszos ügyfél egy gyógyfürdőben nyaralt, azonban nem megfelelő 
módon viselkedett, aminek következtében rászólt egy férfi, aki saját magát 
úszómesternek adta ki. Gorombán beszélt a panaszossal, amit ő sérelmezett, 
továbbá kiderült az is, hogy a ruházatából nem derült ki egyértelműen, hogy 
ő valóban a gyógyfürdő egyik alkalmazottja. Szóváltásba keveredtek, majd 
kérte a panaszkönyvet, de azt nem találták meg. Azt állította a gyógyfürdő 
alkalmazottja, hogy aznap ismeretlen személy ellopta a vásárlók könyvét, de 
még nem pótolták (Archivum9).
⮚ Ha véletlenül lemarad egy 0 a telefon árának hirdetéséből.

Az egyik mobilszolgáltató cég 140.000 Ft értékben kínált eladásra egy 
mobilkészüléket. Azonban a honlapon szereplő ártájékoztatás szerint 14000 
Ft-ba került. Az egyik leendő vásárló nyomban le is csapott a lehetőségre, mi-
vel azt hitte, hogy akciós a termék. Interneten keresztül leadta megrendelését, 
majd jött a válasz, hogy téves információ alapján döntött. Belső hiba miatt 
egy 0 lemaradt a termék valódi árából. Ő ezt nem fogadta el, mivel a meg-
rendelő lapon a kevesebb összeg szerepelt. Nem érdekelte a cég belső hibája,  
ő ragaszkodott a termékhez (Archivum10).
⮚ Milyen nyelven kell megválaszolni a vásárlók könyvi bejegyzést?

A panaszos ügyfél elégedetlen volt egy étterem szolgáltatásaival, éppen 
ezért – rövid szóbeli vitát követően – kérte a vásárlók könyvét, ahová beírta 
gondolatait és észrevételeit. Meg is érkezett 30 napon belül a válasz, azon-
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ban ukrán nyelven, mivel az étterem üzemeltetője egy ukrán érdekeltségű 
cég volt. A vásárló nem tudott ukránul, éppen ezért sérelmezte ezt az eljárást 
(Archivum11).
⮚ Forint helyett euróban adja meg az üzlet a termék árát.

A vonatkozó jogszabályok értelmében, hazánkban a termékeket kizárólag 
forint ellenében lehet értékesíteni, de az eladási ár főszabály szabály szerin 
forintban értendő, ugyanakkor más törvényes fizetőeszközben is meg lehet 
adni. Minden ettől eltérő megoldás nem jogszerű. Ennek ellenére a Váci utcá-
ban – ahol sok külföldi is megfordul – euróban adta meg az egyik kereskedő 
az általa árusított termékek árait (Archivum12).
⮚ Csomó a csomagoláson és alufóliás sajt-csomagolás

A vásárló kifogásolta, hogy miután megvásárolt 40 dkg darált húst, az 
eladó a szatyor végét bekötötte egy csomóval. Az volt a gond, hogy leve-
gő került a szatyorba, ráadásul szerinte a csomónak is plusz (néhány milli-
grammos) súlya van. Pár perccel később felfedezte, hogy a sajtpultban olyan 
előre csomagolt sajátmárkás sajtot lehetett vásárolni, amely alufóliába van 
csomagolva. Azonban a vásárló szerint a kelleténél többször is betekerték  
a terméket a csomagolásba, így álláspontja szerint nehezebb lett, ezáltal töb-
bet kellett volna fizetni érte. Ezt megreklamálta az üzletben, majd a fogyasz-
tóvédelemnél is, mivel arra hivatkozott, hogy szándékosan meg akarták őt 
károsítani (Archivum13).
⮚ Hány vége van a párizsinak? Hogyan kell szeletelni?

Az idős panaszos ügyfél 20 dkg párizsit vásárolt egy élelmiszerboltban, 
azonban sérelmezte, hogy az eladó már a párizsi végét akarta odaadni neki. 
Kérte, hogy ne adja neki a végét, de az eladó jelezte, hogy a párizsi rúd vége 
az ő kezében van, amit nem kínált fel eladásra, lévén már leszeletelte a meg-
adott mennyiséget (Archivum14).
⮚ Hány fogpiszkáló van a 200 darabos kiszerelésben?

Miután a vevő megvásárolta a papírdoboz kiszerelésben árult fogpiszká-
lót, otthon megszámolta, de csak 196 darab volt benne. Ezt sérelmezte az 
ügyfél, hiszen ez szerinte vásárlói megkárosítás, mivel a külső csomagoláson 
200 darab volt feltüntetve. Kártérítést követelt, amely járásbíróságra tartozik, 
ahol polgári peres úton rendezheti ügyét (Archivum15).
⮚ Mi van akkor, ha interneten rendelsz könyvet, megkapod (közben elol-

vasod), majd 14 nap múlva elállsz a vásárlástól?
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A 2018-as foci VB ideje előtt pár nappal rendelt egy baráti táraság interneten 
keresztült egy plazmatévét. A VB ideje alatt nézték a meccseket, majd ezt kö-
vetően indoklás nélkül írásban elálltak a vásárlástól, visszaküldték a termé-
ket, és kérték, hogy utalja vissza a vételárat a kereskedő cég. Ez azonban csak 
részben történt meg, mivel a kereskedő egy szakértői vélemény figyelembe 
vételével megállapította, hogy egyes alkatrészek kopása nagyobb aránya volt 
kimutatható a vizsgálat során. Ezért veszített az értékéből a termék, már nem 
adható el ugyanazért az árért, mint amibe eredetileg került (Archivum16).

Erre az analógiára felépítve a vásárló megrendelt egy vastag könyvet neten 
keresztül, amit 13 napon belül elolvasott, majd aznap le is mondta a rendelést 
és visszaküldte a könyvet az eladónak. Azonban a könyvön meglátszott, hogy 
lapozták, nem olyan állapotban volt, mint új korában. Éppen ezét a kereske-
dő csak 70%-ban térítette vissza a pénzt, amit a vevő sérelmezett. ugyanis 
egy szakértői vizsgálat során igazolta a kereskedő, hogy használatból ere-
dő természetes kopás érte a könyvet, ami miatt veszített eredeti értékéből  
(Archivum17).
⮚ rendelhet-e interneten 18 év alatti fiatalkorú dohányterméket?

Egy 16 éves fiú interneten keresztül rendelt cigarettát egy webshopon ke-
resztül. Ez sikerült is, azonban a futárszolgálat képviselője személyi igazol-
ványt kért a fiatalkorú vásárlótól, mielőtt azt kifizethette volna a termék árát. 
A fiatal vásárló azonban ezt megtagadta arra hivatkozva, hogy a futár nem 
hivatalos személy. Erre nem történt meg a jogügylet, amit sérelmezett a fia-
talkorú (Archivum18).
⮚ Buddha szobor vásárlása és a tőle várt hirtelen meggazdagodás lehetősége

2018-ban egy újsághirdetésben volt olvasható, hogy ha Buddha szobrot 
vásárol az ügyfél, akkor nagyon hamar meg tud gazdagodni, amiért csak any-
nyit kell tenni (a megvásárlásán kívül), hogy szorgalmasan dörzsölgeti, vala-
mint erősen gondol és koncentrál arra, hogy bevonzza a jólétet. Megvásárolta 
a panaszos ügyfél a terméket, azonban 2 hónap elteltével sem történt semmi 
pozitív változás az életében. Úgy érezte, hogy becsapták őt, szerette volna 
visszaküldeni a terméket a kereskedőnek, ő pedig a pénzt követelte vissza 
(Archívum 19).
⮚  „Ha a születésnapját vendéglőnkben ünnepli, akkor mi álljuk a tortát és 

a pezsgőt” – releváns-e a résztvevők létszáma

Budapesten az egyik nagy forgalmú út mellett található étteremben plakát-
tal hirdették az épület ablakában, hogy „Ha a születésnapját vendéglőnkben 
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ünnepli, akkor mi álljuk a tortát és a pezsgőt”. Az ügyfél azzal ment be egy 
ötfős társasággal az étterembe, hogy igénybe vegye a szolgáltatást. Azonban 
az étterem alkalmazottja közölte vele, hogy ez az ajánlat csak minimum 7 fő 
résztvevő esetében vehető igénybe, azonban ez nem volt ismert információ. 
Erre kérte a vásárlók könyvét, de azt nem adták neki oda. Úgy érezte, hogy 
nyilvánosan megalázták, szégyenkeznie kellett. Nem értett egyet a döntéssel, 
ezért a fogyasztóvédelemhez fordult segítségért (Archívum 20).
⮚ Nyugtának minősül-e a parkolójegy, ha nincs rajta sorszám?

A parkolást végző autós olyan parkolójegyet vásárolt Budapesten egy automa-
tából, amelyen nem volt megtalálható a jegy sorszáma. Ezért – érvénytelennek 
minősítve a kis papírt - megbüntette a parkolás jogosságát ellenőrző közterület-
felügyelő, amit az ügyfél vitatott. Ez a NAV hatásköre (Archívum 21).
⮚ Gyorsétterem 1

A panaszos ügyfél vett egy 9 darabból álló csirkefalatok menüt egy gyors-
étteremben, majd vásárlás után leült és elkezdte megenni sorban. A 7 darabnál 
vette észre, hogy már csak egy maradt, ami összesen nyolc darab, és nem 
kilenc. Ezt követően visszament az eladópulthoz, hogy reklamáljon, de iga-
zát nem tudta bizonyítani, mivel öt darabot már megevett, vagyis eltüntette 
a bizonyítékot. Ezen kívül kérte, hogy a gyorsétterem biztonsági kameráját 
nézzék vissza, ahol megállapítható lenne, hogy őt valóban kár érte. Ennek 
eleget is tettek, azonban háttal ült a kamerának, nem derült ki újabb részlet 
(Archívum 22).
⮚ Gyorsétterem 2

A panaszos ügyfél bement egy gyorsétterembe, ahol vásárolt egy papírdo-
bozban árult csirkefalatokat. A kassza felett látható plakátokon úgy ábrázolták 
a terméket, hogy több darab is kilógott a dobozból. Ezzel szemben a valóság-
ban a papírdoboz kétharmada lett csak megtöltve az étellel. Ezt sérelmezte  
a vásárló, de nem jutott érdemi információhoz. Mindössze annyit tudott meg 
a helyszínen, hogy az üzletszabályzatban szerepel, hogy az adott termék hány 
gramm súllyal bír, de annak lefényképezése nem az ő felelősségük, mivel egy 
alvállalkozó készítette el azokat (Archívum 23).
⮚ A miskolci ember esete

2017-ben a panaszos ügyfél beadta a telefonját szervizbe, ahol a javítás 
közben elveszett 24 db telefonszám, valamint a hozzájuk rendelt névvel. 
Visszament reklamálni az ügyfél, de nem foglalkoztak vele érdemben, erre 
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kora esténként hívogatta a telefontársaság ügyfélszolgálati irodáját, hogy 
adja meg Xy nevű ismerőse telefonszámát. Erre nem tudtak válaszolni, ezért 
a fogyasztóvédelemhez fordult segítségért. Arra hivatkozott, hogy nem tud 
aludni éjjelente ez miatt a helyzet miatt, ezért őt hátrányok érik az életben  
(Archívum 24).
⮚ A mackós testnevelő tanár története

A jogeset főhőse egy kalandparkot üzemeltetett Pest megye területén, ahol 
nem voltak rendben a vonatkozó működési engedélyek. Ennek ellenére to-
vább működtette a parkot a tulajdonos, aki félmeztelenül vezette a játékokat, 
alul minden esetben egy barna mackónadrág volt rajta. Amikor az ellenőrök 
be akartak menni a területre, akkor jelezte, hogy műszaki okok miatt zárva 
tart az egység. Éppen ezért titokban megbíztak másokat, hogy vegyék igény-
be a szolgáltatást, akik nem ellenőrök, hanem civilek. Ezt követően mentek 
be ismét a kalandparkba, de ekkor már nem tudta azt mondani a tulaj, hogy 
zárva a park. Ennek megfelelően ideiglenesen, de bezárták a kalandparkot 
a megfelelő működési engedélyek hiányában. Időközben kiderült, hogy ko-
rábban testnevelés szakos tanárként dolgozott egy helyi általános iskolában 
(Archívum 25).

záró gondolatok

Úgy vélem, hogy tudatosabb fogyasztói magatartásra lenne szükség a vásár-
lók körében. Ha valamivel nincs megelégedve az ügyfél, akkor a vásárlók 
könyve (30 napos válaszadási kötelezettség a kereskedő részéről) jelenthet 
megoldást. Meglehetősen gyakran változnak a jogszabályok, azokat figye-
lemmel kell kísérni (nem árt a vevőnek sem). Minden esetben körültekintő-
en járjunk el a vásárlásaink során. Azzal a jó tanáccsal fejezem be írásomat, 
hogy azt vásárolja meg az ember, amire valóban szüksége van. Végezetül 
egy klasszikus panaszbeadvánnyal zárom dolgozatom, mely kizárólag egy 
mondatból állt: „Helló, adott ez a honlap. Rá kellene nézni.” Úgy vélem, ez 
önmagáért beszél.
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A marxizmus–leninizmus oktatásának háttere

Előszó

Dolgozatomban bemutatom, hogy az 1950-es években milyen körülmények 
között vezették be a marxizmus–leninizmus oktatását Magyarországon. Is-
mertetem a hátterét, illetve azokat a mozzanatokat és körülményeket, melyek 
fontosnak bizonyultak a téma szempontjából. 

(Jog)történeti háttér

Mások mellett romsics Ignác is utalt a marxizmus hegemóniájára, amikor 
bemutatta, hogy 

„kifejezetten a kommunista ideológia terjesztését szolgálták az 1950 és 1952 között 
minden egyetemen felállított marxizmus–leninizmus tanszékek, amelyek óráit vala-
mennyi hallgatónak látogatni kellett. A »burzsoá tudománytalanság« kategóriájába 
sorolt szociológiai és pszichológiai tárgyaknak még az oktatása is megszűnt” (romsics 
2010: 362–363).

ugyanúgy Gyarmati György azon könyvében is fellelhető az ideológiai 
oktatásra vonatkozó utalás, melyben a rákosi-korszakot mutatja be. Ebben 
megerősíti azt a romsics által is hangsúlyozott tényt, hogy 

„az iskolák kapuinak »kinyitásához« minden szinten a rendszer bélyegeként társult az 
orosz nyelv oktatásának kötelezővé tétele és az ideológiai tárgyak – a különböző bon-
tásban tantárgyasított marxizmus, valamint a szovjet és magyar (kommunista) párt-
történet – olyan részaránya a tanrendben, amely a funkcionális, szakirányú képzés 
rovására ment. Arról nem is szólva, hogy mivel Magyarországon az említett tárgyak-
nak korábban szociokulturális okokból jóformán nem volt előzményük, ezek oktatói 
gyakran két-három leckével jártak csak előbbre a tananyagban, mint az oktatandók 
serege” (Gyarmati 2013: 145–146).

Az MTA „felállítja Filozófiai Intézetét, mely a marxista filozófia, a mar-
xista-leninista társadalomtudomány tanulmányozásával fogja előbbre vinni  
a hazai tudomány fejlődését” (ÁK 1951: 33–34).

ugyanebben a kiadványban az is szerepel, hogy 
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„a tanulmányi színvonal emelése érdekében a folyó tanévben fokozottan végrehajtjuk 
és kiterjesztjük egyetemi oktatásunk reformját. A marxizmus–leninizmus oktatásának 
kiszélesítése és további elmélyítése céljából a budapesti bölcsészettudományi kar ke-
retében működő marxista–leninista tanszéket komoly mértékben kívánjuk fejleszteni” 
(ÁK 1951: 100).

Maguk a rendszer működtetői is elismerték, hogy lett volna mit fejleszteni 
ezen az oktatási egységen. Úgy ítélem meg, hogy a szakmai hiányosság csak 
részben pótolható a pénzzel, önmagában nem elég az anyagi támogatás. Min-
den hazai előzmény nélkül indult meg ez a képzés. 

Két releváns példát említek, hogy bizonyítsam a középszintű ideológi-
ai oktatás fontosságát: a szovjetösztöndíjas előkészítő iskola1 és kollégium 
tekintetében négymillió-hetvenkilencezer forint volt az előirányzott kiadás, 
ugyanakkor a bevétel csupán huszonhétezer forint. A létszám hetvenhat fő 
volt (ÁK 1951: 102). A másik példa, hogy a Maxim Gorkij Magyar–Orosz 
Iskola és Diákotthon 1953-ban nyolcszáztizenkétezer forint kiadást jelentett, 
míg bevételi oldalon százötvenhatezer forint jelent meg (ÁK 1954: 99). Azért 
szerepelnek a számok, hogy érzékeltessem: rengeteg pénzt invesztáltak ezen 
oktatási intézmények sikeres és eredményes működésébe. Bár mindkettő kö-
zépfokú intézmény, azonban mégis szükségét éreztem ezen egyedi és sajátos 
iskolákat ebből a szemszögből ismertetni. utóbbi oktatási intézmény tekinte-
tében az is elmondható, hogy

 „1945-ben alakult szovjet követségi iskolaként a fasori Andrássy-palotában. 1947-től 
kezdett kiegészülni a Szovjetunióból hazatért kommunista emigránsok gyerekeivel. Itt 
tanultak Révai József fiai, Farkas Mihály lánya és Rákosi Mátyás nevelt fia is. Rajtuk 
kívül görög és koreai menekültek, fehérorosz és jugoszláv emigránsgyerekek – például 
Sztevanovity Zorán – jártak iskolába. Az oktatás két nyelven, oroszul és magyarul 
folyt” (rácz 2012: 142) .

Végül az iskola és diákotthon 1956-ban bezárásra ítéltetett, mivel néhány 
esetben nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. ugyanakkor az akkori 
államhatalom létrehozta „az 1949-ben megszüntetett jogakadémiák pótlására 
hivatott Államigazgatási Főiskolát Budapesten. A Lenin Intézet, ahol orosz-
tanárokat, fordítókat és tolmácsokat képeztek, 1949-ben az Idegen Nyelvek 
Főiskolája pedig 1951-ben alakult” (romsics 2010: 363).

Az élet szinte valamennyi területén jelen volt a politika, melyet ismét 
két példával támasztok alá. Még egy korabeli útikönyvben is szerepelt ide-

1 1949–1954 között létezett az Oleg Kosevoj Iskola.



A marxizmus–leninizmus oktatásának háttere

123

ológiai oktatással kapcsolatos ismeret; ezek szerint 1987-ben Debrecenben  
„a marxizmus–leninizmus intézetben filozófiai, elsősorban valláskritikai, ál-
lam- és jogelméleti, politikai gazdaságtani és szociológiai kutatások folynak” 
(Gyenes 1988:109). Az állampárti időszak vége felé már új elemként hatott  
a jogelméleti kutatási irány. Sőt, továbbmenve, egy honvéd Daloskönyv 
(1950: 3) előszavában is az olvasható, hogy „amikor 1945-ben a dicsőséges 
Szovjet Hadsereg hazánkat a gyűlölt fasizmus alól felszabadította, az elnyo-
mó rendszer végkép megsemmisült. (…) A Horthy-Magyarország katonáinak 
nem volt szabad gondolkodnia. A Magyar Népköztársaság honvédei gondol-
kodnak és tanulnak.” A KlTE hetvenöt éves fennállása tiszteletére egy rövid 
kis egyetemtörténeti kiadvány látott napvilágot, ahonnan nem hiányozhattak 
a marxizmust oktatók sem. Ebben említésre került, hogy az MlI oktatói-
nak „létszáma: egyetemi tanár 4,2 docens 15,3 adjunktus 17,4 tanársegéd 6. 
(Vincze 1995: 365–366) Összesen 42 fő. A tudományok doktora 1, kandidá-
tus 16, egyetemi doktor 20.” (Némedi 1988: 51). Ezek az adatok 1988-ban 
láttak napvilágot, tehát még a legutolsó pillanatban is népes oktatói gárda állt 
az egyetem rendelkezésére saját hallgatói politikai nevelési céljaira. 

A hallgatóknak az ElTE Bölcsészettudományi Karán az 1968/69-es tan-
évet követően az 

„első évfolyam I. félévében kellett tanulnia politikai gazdaságtant, valamint logikát, 
a II. félévben »dupla annyi« politikai gazdaságtant. A második évfolyam I. félévében 
filozófiatörténetet, a II. félévben dialektikus materializmust, a harmadik évfolyam I. 
félévében történelmi materializmust, valamint marxista–leninista esztétikát, a II. fél-
évben etikát írtak elő. Negyedik évfolyamon mindét félévben tudományos szocializmus 
dukált” (zsebők 2017: 353–354). 

A heti lebontásban szereplő óraszámok egységesen két-két órát tartalmaz-
tak, ehhez társultak a speciális kollégiumok (szabadon választható tantárgyak 
a témakörből).

Mezey Barna (2003: 59–60) írja a Magyar Jogtörténet című könyvében, 
hogy 

2 Név szerint: Bimbó Mihály, Darai József, Farkas Dezső és Kónya István
3 Név szerint: Bimbó Mihályné Karlaky Mária, Kiss Sándor, Novákné rózsa Erzsébet, Szabó 
Irén, Szilágyi Miklós, Vályi-Nagy József, Gerner rudolf, Kőváry lászló, Szász Tibor, Béres 
Csaba, Mojzesné Székely Katalin, Kovács Margit és Muraközy lászló.
4 Név szerint: Biróné Kaszás Éva, Demény Mária, Mihálydeák Tamás, Nyizsnyánszky Fe-
renc, Bibók Györgyné, Dér Aladár, Hegedűs Erzsébet, Kővágó Margit, Újlaky zoltánné, Var-
ró Tiborné, Dalminé Kiss Gabriella, Kabai Imre, Szekeres Melinda.
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„a történelmi materializmusra alapított jogtörténetírás a politikai hatalom ösztönzése 
következtében kizárólagosságra törekedett. Minden egyéb szemléletmód polgárinak 
és reakciósnak számított. (…) A marxista iskola igai magja azonban »a felszabadulás 
után nevelődő gárda« volt. A marxista felfogású kutatók és tanárok, a jogtörténészek 
új generációja határozta meg a század második felének jogtörténeti irányait [Both 
Ödön, Buzás József, Csizmadia Andor, Hajdú Lajos, Kovács Kálmán]. (…) A jogfel-
fogás és a társadalmi fejlődésre vonatkozó eddigi tételek teljes tagadása együtt járt a 
jogtörténet kategóriáinak teljes átértékeléseivel.” 

A marxista vonal nem volt megelégedve a régi gárda munkásságával, tevé-
kenységüket szinte megbélyegezték. ugyanakkor látszik, hogy a jogi szakma 
eléggé konzervatív terület, ami alatt azt értem, hogy sokkal lassabban és ne-
hezebben vesz át új dolgokat, főleg, ha az távol is áll tőle. 

Horváth Pál (1983: 92) korabeli álláspontja szerint 

„a fejlett szocializmus alkotmánya minden eddiginél nyomatékosabban állította 
előtérbe a szocialista törvényesség közjogi garanciáinak kiépítését. A szovjet igaz-
ságszolgáltatás utóbbi két évtizedes előrelépést megalapozó vívmányok rendszerbe 
foglalásán túl a személyiség jogi helyzetéhez, a személyiség sokoldalú kiteljesedésé-
nek a biztosításához, ill. a politikai rendszer alapintézményeinek a kodifikálásához 
tapadnak ilyen értelemben az 1977. évi alkotmány legmarkánsabb rendelkezései.” 

Természetesen „különbséget kell tenni Aczél György és Révai József kul-
túrpolitikája kötött”, (rácz 2018: 228) ugyanakkor az alaptézisen tulajdon-
képpen nem változtak.

Törvények

Mindenekelőtt le kell szögezni, hogy 1989 előtt az a sajátos és furcsa helyzet 
állt elő, hogy kommunista 

„pártok vezetői önmagukat általában a marxizmus, különösen a politikatudomány 
legfőbb tudósainak, letéteményesinek tartották. A tudósok által megfogalmazott téte-
lek, elméleti következtetések közül az számított elfogadottnak, amelyeket a pártok ve-
zető testületei szentesítettek, s határozatokba foglalták. Így a marxizmus legnagyobb 
»tudósává« a mindenkori első- vagy főtitkár vált, akinek beszédei, cikkei tartalmazták 
az elmélet legújabb eredményeit” (Farkas 1990: 227). 

Megkockáztatom, hogy ezeket a maguk nemében egyfajta korabeli „jog-
forrásnak” is tekintették, amelyeket előbb párthatározatba foglaltak, majd 
adott esetben a kodifikátorok alakítottak-, illetve ültették át „valódi” jogsza-
bály formájába. Erre a legjobb példa, hogy már 1945-ben szerepelt az SzDP 
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akcióprogramjában a „marxista kutatóintézet felállítása a budapesti tudo-
mányegyetemen” (rákosi 1979: 115). ugyan más formában, de mégiscsak 
felállítottak egy valamifajta „kutatóintézetet”. Az MKP csak 1947-ben áll elő 
azzal a javaslattal párthatározat formájában, hogy 

„egy önálló (közvetlenül a Közoktatási Minisztérium alá rendelt) lényegileg marxis-
ta-leninista gazdasági főiskolát szervezni, amelybe be kell olvasztani a Műegyetem 
jelenlegi közgazdasági fakultását, és amelynek ipari, szövetkezeti és kereskedelmi fa-
kultással kel rendelkeznie” (rákosi 1979: 547).

Néhány évvel később, immár az MDP KV egyik vonatkozó határozata ér-
telmében 

„biztosítani kell, hogy a pártiskolákra tiszta múltú, fejlődőképes, vezetésre alkalmas 
párt, állami, gazdasági, tömegszervezeti és kulturális káderek kerüljenek. 1951–52-
ben közel 50 000 pártiskolai hallgatót (70 százalékát párt-, 20 százalékát állami és 10 
százalékát tömegszervezeti vonalról) kell képezni. Biztosítani kell, hogy 1951–52-ben 
minden alapszervezeti titkár elvégezze a 2-3 hónapos, a megyei, kerületi, járási, nagy-
városi, és nagyüzemi pártbizottságok osztálytitkárai pedig az öt hónapos pártiskolát” 
(Izsák 1998: 142). 

Ezek mind meg is valósultak, természetesen a jogi hátteret is biztosították 
hozzá. 
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Santavecz Anita

Arcképfestő poétika Nemes Nagy Ágnes A távozó 
című versében

A távozó című versben (Nemes Nagy szerk. lengyel 2003) a nézés aktusá-
nak komplex mintázata bontakozik ki. A címben megjelenő távozás felidézhet 
bennünk egy jelenetet, amikor egy ember a szobát elhagyva az ajtó felé indul, 
és csupán a hátát lehet látni, arca előre néz. A távozás aktusa sajátos költészeti 
téma, hiszen a szövegek a legtöbb esetben a megérkezést és a felbukkanást 
szcenírozzák. Az irodalmi szövegekben kiemelt fontossága van a jelenlétnek, 
gyakran olvashatunk olyan narrációról, amely az egyes karakterek térbe való 
beléptetésével operál, és a megérkezett szereplők az adott térben való felbukka-
nása potenciális narratívakonstruáló erővel bír. A versben a térből való kilépés 
szcénája kerül bemutatásra. A szövegben megszólaló hang megfigyelői teréből 
kilép a távozó alak. Ezen aktussal veszélybe kerül a megfigyelő szemlélési ak-
tusa, hiszen a nézés és a megfigyelés eljárását a közös térben való levés biz-
tosította. Azzal, hogy a megfigyelt alak elhagyja a teret, sajátos látványvilág 
jön létre. 

Számos Nemes Nagy Ágnes versben válik láthatóvá az arc, amely általá-
ban szemből jelenik meg. A látvány leírása ki van téve annak, hogy milyen 
befogadói szemszög érvényesülhet az adott vizuális konstellációban. A szö-
veges és a vizuális médiumok prototipikus szcénája az arc reprezentációja, 
amelyben megragadhatóvá válnak a vonások, a színek, a mimika, illetve az 
arc egyes részletei is pontos bemutatásra kerülnek. Ezen narrációk feltéte-
lezik, hogy a szemlélő látja az általa megfigyelt arcot, szemben helyezke-
dik el a reprezentálni kívánt látvánnyal. A távozás szcénája feltételezi, hogy  
a megfigyelő ismeri az általa visszaidézni kívánt látványt, vagyis megszem-
lélhette az eltávozó alak arcát. A vers nem a látvány adott pillanatban történő 
szemlélését hajtja végre, hanem a már befogadott vizuális konstellációt írja 
újra. Az elforduló ember testhelyzete megszünteti a szemtől szembeni leírás 
lehetőségét, és az elfordulás, távozás mozdulata hívja elő a látvány leírásának 
szándékát. A távozó alak testhelyzete nem engedi láttatni a már meglátott 
arcot, csak az alak hátát és a tarkóját láthatja a szemlélő. 



Santavetz Anita

128

„Hogy visszanézett, nem volt arca már.
Hogy visszanézett.
Akikben itt lakott, a maszkok,
földdé mosódtak zöldek és a kékek,
szétkent kupacban arcok, homlokok,
hogy utoljára visszanézett.” (Nemes Nagy, szerk. lengyel 2003)

A szemlélt alak, ahogy „visszanézett, nem volt arca már.”1 Megjelenik  
a nézés aktusa, ami az érzékszervek meglétét feltételezi. A két tagmondat 
inverziója abban rejlik, hogy az alak, mint megtudjuk, képes a szemlélésre, 
azonban arctalan alakként: tehát a szem meglétének hiánya miatt erre nem 
lehetne képes. A szöveg a megszemlélt szerepébe avatja az arctalan alakot, 
aki ki van téve az őt szemlélő nézésének, látványának megjelenése a szemlé-
lő reprezentációs képességeitől függ. A távozó alak visszafordulása azonban 
destabilizálja a kialakult vizuális konstellációt, és elbizonytalanítja a kiosztott 
szerepeket. A megszemlélt alak, aki eddig ki volt téve az őt szemlélő tekin-
tetének, a visszafordulás mozzanatával a szemlélődő pozíciójába tud lépni. 
Az eddig megfigyelőként működő, a perspektívát birtokló megszólaló kerül 
az általa ábrázolt alak számára megszemlélhetővé. A versben megszólaló 
hang potenciális látvánnyá válik. A távozónak „nem volt arca már” – olvas-
hatjuk (Nemes Nagy, szerk. lengyel 2003). Vagyis diszkrepancia figyelhető 
meg a visszanéző alak egykori és jelenlegi látványa között. A látás az em-
lékezés mozzanatával árnyalódik: elbizonytalanítja a narrátori megszólalás 
hitelességét. A látvány reprezentálásának hitelessége összefügg a szemlélés 
aktualitásával. Az arctalanság dezantropomorfizálja az alakot, sematizálja, fi-
guraszerűvé teszi a szemlélt személyt. A távozó ember alakja festményszerű, 
ikonszerű alakká üresedik. Az arctalan alak a megszemlélés és a nézés ké-
pességével rendelkezik, ugyanakkor az emberi érzékszervek hiánya jellemzi. 
Képes az emberi tapasztalásra, de ez a képessége nem kötődik testi tapasz-
talatokhoz. Van valami fenyegető az alakjában: vizuálisan be tudja fogadni  
a világot, ugyanakkor meghaladja az ember képességeit, hiszen nincs kitéve 
a testi tapasztalatok béklyóinak. 

1 A távozó alak nézésének visszatérő mozdulatát stilisztikailag is jól tükrözi az „ahogy visz-
szanézett” szerkezet ismétlése. „A távozó című posztumusz vers a ’visszanézés’ aktusából 
bomlik ki. Az eleve közvetettséget feltételező, az eltávolodást implikáló ’visszanézett’ szó 
négyszer fordul elő a versben, ebből háromszor az első versszakban, ami a versszak utolsó 
sorában lévő ’utoljára’ határozószóval intenzitást és emocionalitást eredményez.” – írja len-
gyel Valéria (2012). 
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Az arc a megszemélyesítés aspektusát hordja magában. A modern társadal-
makban az arc identifikáló jelleggel bír: az embert az alapján lehet felismerni 
és azonosítani. A portréfestészetben is az arc kerül középpontba. Aminek arca 
van, annak általában személyiséget is tulajdonítunk, annak elvesztése mind-
ezen jegyek törlődését is jelenti.

A távozó alaknak talán nem is volt soha saját, autentikus arca, hiszen azt 
olvashatjuk, hogy „Akikben itt lakott, a maszkok” (Nemes Nagy, szerk. len-
gyel 2003). Az arctalan alak úgy lakott a maszkokban, ahogy a házakban 
szokás. A maszkok hordása felvett identitások cserélgetését teszi lehetővé  
a viselőjük számára, illetve a saját identitásuk elrejtését is. Az arctalan ember-
nek talán nem is volt elfednivaló belső énje, és csupán ezen hiányát próbálta 
eltitkolni az álarcok segítségével. Az egyén bezártsága is benne foglaltatik 
a képben, hiszen maszkokban „lakott”, ahogy azokat magára öltötte, iden-
titását, önmagát a tér egy kategóriájába zárta. A házfalak lezárják a teret, el-
különített helyként értelmezhetőek. A távozó alak a maszkokat belakta, az 
álarcokba költözött és oda különítette el a személyiségét egy heterotóp térbe 
(a heterotópia jelenségét Foucault vezette be) (Foucault 1999). A maszkok 
ráadásul az „akikben” vonatkozó névmással jelölődnek ki, ami perszonális as-
pektusokkal telíti az alapvetően élettelennek elgondolt kellékeket. Felöltésük 
eredményezi az „akivé” válást, vagyis ebben a kontextusban úgy értelmez-
hetjük a távozó alakját, mint identitás nélküli lény, amely személyiségkonst-
ruáló kellékeket ölt magára. Ezen stratégia kiszolgálói a maszkok, amelyeket 
felvéve arra használ, hogy valakivé váljon. Az arctalan ember hátrahagyja  
a maszkokat, leveti az álarcait és elhagyja az ismert teret, kilép a világból.  
A hátrahagyott maszkok érzékletes képe jelenik meg, amelyek „földdé mo-
sódtak” (Nemes Nagy, szerk. lengyel 2003). Az anyagiság sajátos átala-
kulása, romlása megy végbe, a szilárd tárgyakból föld lesz, azonban nem 
szétomlásról vagy felmorzsolódásról van szó, hanem „mosódásról”, ami a 
szilárd anyag folyékonnyá válásáról tájékoztat: a maszkok „földdé” válnak 
fluidis természetű átalakulás által.2 

Festési technikára jellemző nyelvi fordulatokat is olvashatunk a szövegben 
(Nemes Nagy, szerk. lengyel 2003), ilyen a már tárgyalt „földdé mosódtak”, 
és ezt a mintázatot építi tovább a „szétkent” kifejezés is. A maszkok „zöldek 
és kékek” voltak, de földdé váltak, vagyis barnává lettek. ugyanakkor értel-
mezhetjük úgy is, hogy a maszkok „földdé mosódtak” és most „zöldek és 
kékek”, de ez furcsán hat, hiszen a föld a barna vagy a fekete színt konnotálja. 
Ha a festés jegyében értelmezzük a szöveget, akkor sajátos jelentést nyer  

2 lengyel Valéria (2012) szerint a „’földdé mosódtak’ kifejezés a halált előlegezi meg”. 
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a „mosódtak” kifejezés is, hiszen ez a színek elmosódására utalhat, vagy  
a színek kifakulására, a festékanyag élénkségének fokozatos csökkenésére.  
A „mosódás” tehát olyan technika, amely elkezdi megszüntetni a színek egy-
értelműségét. A festészet vizuális technika a reprezentációra, amelynek lé-
nyege, hogy az ábrázolás fennmaradjon. Ezt a festékanyag materialitása tudja 
biztosítani, tehát ha a színek feloldódnak és kimosódnak a vászonból, akkor 
az a művészet felszámolódását is maga után vonja. A „mosódás” a művészi 
produktum létét fenyegető eljárás. A maszkok anyagáról nem kapunk infor-
mációt, de azokat is a szétbomlás és az átalakulás jellemzi. Ezek a tárgyak 
használhatatlanná válnak, újra természetté, földdé, elhagyják az ember által 
létrehozott terrénum világát.

A következő sorban ezt olvashatjuk: „szétkent kupacban arcok, homlokok” 
(Nemes Nagy, szerk. lengyel 2003). Vagyis az előbbiekben már említett vi-
zuális törmelékek (maszkok, arctalanság, színek) festményként rekonstruál-
hatók. Feltételezhetünk, illetve összeállíthatunk egy összefüggő rendszert, 
egy festményt, amelyben a már „szétkent arcok, homlokok” szerves egység-
ben léteztek, illetve egy olyan művet konstruálhatunk meg, ahol az alaknak 
talán lehetett arca. A színek kimosódása is eredményezhette, hogy az arc üres 
hellyé vált, fehér folttá a festményen. Az ekphrasztikus leírások általában  
a teljes festményt szemlézik, a nyelv verbális rámutatással vezeti a befogadó 
tekintetét. A deiktikus mozzanatok pontszerűen ragadják meg a képek egyes 
részleteit, így ahhoz, hogy ezekből az apró nyelvi rámutatásokból „kinyerhe-
tővé” váljon a teljes kép, a befogadó képzelőerejére van szükség. A Nemes 
Nagy Ágnes-vers esetén még pregnánsabbá válik az olvasói fantáziájának 
igénye. Míg a „hagyományosabb” ekphrasziszokban a narráció által szét-
tördelt vizuális elemekből kell építkeznie a befogadónak és rekonstruálnia  
a kép teljes konstellációját, addig A távozó című versben azt tapasztalhatjuk, 
hogy az olvasó visszaállító gesztusa nem tudja a stabilizálni a darabokra szeg-
mentált festményt. A szövegben megjelenő képi elemek az eredeti képhez 
viszonyított állapotuk szerint átalakult formában vannak jelen, gondolva itt 
a kimosódott, elmosódott színekre, és a „szétkent arcok, homlokok” kontúr-
vesztett formáira3.

3 Az éles kontúrjait elvesztő test-reprezentáció megjelenése Balzac Az ismeretlen remekmű 
(1977) című novelláját juttathatja eszünkbe. A műben szereplő idős, zseniális festő, Frenhofer 
utolsó nagy művén egy fiatal lány szerepel. Alakja elmosódott, alig kivehető. Az idős festő  
a kontúrok elmosásának technikáját osztja meg fiatal barátjával. „De nézd meg figyelmesen  
a munkámat, kedves Porbusöm, s jobban meg fogod érteni, amit a megmintázásról és a kon-
túrok kezeléséről mondottam. Nézd meg a mellek fényét és látni fogod, hogyan sikerült né-
hány ecsetvonással és egypár vastagon felrakott világos színfolttal felfognom a valódi fényt 
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A szövegben megjelenített képi elemekből a befogadónak rekonstruálnia 
kell a festményt. A szemlézésnek a narráció sorrendet ad, és a nézés alap-
vetően egységes eljárását a rámutatások segítségével narratív mozzanatokká 
töri. A szemlélésnek is narratívája van, hiszen saját tapasztalatunkból tudjuk, 
hogy az elénk tárt festményeket is az egyes részletek megtekintésével tudunk 
befogadni és nem teljességében.4 Feltételezzük, hogy az olvasó megteszi  
a festmény rekonstruálását, összeállítja a képi részletekből az egészet. Ek-
kor azonban még csak „félmunkát végzett”, hiszen a szövegben megjelenő 
képrészletek egy még korábbi állapotú, eredeti festmény meglétét feltétele-
zik. A befogadó nagyfokú imaginációjára van szükség, hiszen nem elégedhet 
meg az elmosódó kontúrokkal operáló festménnyel, hanem még egyszer meg 
kell próbálnia „visszaalakítani” a már egyszer elképzeltet egy olyan képpé, 
amelyen ezek a formák még élesen és valós anyagiságukban és színeikben 
léteztek.

A befogadóval így két festmény rekonstrukcióját hajtatja végre a szöveg. 
Ezeket a képi állapotokat egymásra helyezve két más technikájú és stílusú 
festményt kaphatunk. Az olvasó fantázája „megmozgatja” a statikusnak vett 
képet, visszaszínezi a kifakult színeket, határozott vonallá alakítja az elmosó-
dott részleteket, felismerhető figurává merevíti az előtte alig kivehető formát-
lanságot, az „elmosódott arcok, homlokok” kavalkádjában rendet kell, hogy 
tegyen. A szomatikus részletekből teljes testeket lehet „felépíteni”.5

A következő versszakban (Nemes Nagy, szerk. lengyel 2003) ezt olvas-
hatjuk:

„S amikor hátat forditott,
két szárnya
röntgennel átvilágitott
tüdőszárny, olyan ezüst –
és szét-szétnyílott – centiméteres

és összeolvasztanom a világos tónusok ragyogó fehérségével; másrészt pedig, épp fordítva, 
hogyan dörzsöltem szét a festékszemcséket és kiugrásokat, hogyan simogattam az alakom kör-
vonalait, amíg teljesen el nem mosódtak; így eltűnt a rajznak és a mesterséges eszközöknek 
még a gondolata is, de megmaradt magának a természetnek megjelenése és gömbölyűsége.” 
4 Wendy Steiner (1988) ír sokat a vizuális narratívákról. A festményrészletek megtekintésé-
nek sorrendisége narratívakonstruáló tényező. Steiner példákat hoz azon esetekre, amelyek 
megragadhatják a befogadó figyelmét. Szerinte az élénk színek, a meglepő formák, az előtér-
ben elfoglalt alakok válnak gyakran először meglátottá, így ezek a narratíva első részletei.)
5 Így a befogadó imaginációs aktusának köszönhetően megmozdul az alapvetően statikus-
nak elgondolt kép. A visszaszínezés folyamata temporalizálja a kezdetben atemporális képet. 
Don Fowler (2000) ír az ekphrasztikus narrációk dinamizáló hatásáról.)
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kis repülési szándék – s összezárult
kilélegezve.”

urbán Péter (2013) doktori disszertációjában arról ír, hogy „a levegővétel 
motívuma (…) a madár és a lélegzés szerve között fennálló „látens” szeman-
tikai kapcsolatra is figyelmessé tesz bennünket, amely a tüdőszárny szavunk-
ban explicit módon is kifejezésre jut. Az e viszonyban rejlő jelentéspotenciált  
A távozó című költeményében maga Nemes Nagy Ágnes is aktualizál.” Az első 
versszakban a távozó alak azon mozzanata emelődött ki, amikor testhelyzetén 
változtatva visszafordul és nézi a beszélőt. Ebben a versszakban újra „hátat for-
dított” és továbbindul, immáron újra a távozó szerepébe tud avatódni, és elveszí-
ti az első versszakban még birtokolt szemlélő pozícióját. A tüdő és a szárny, az 
emberi test és az angyali aspektusok, a légzés és a repülés mintázatai komplex 
módon montírozódnak egymásra. A versben a nézés aktusa, illetve a vizuális 
érzékelés szubjektív mozzanata emelődik ki. A röntgen technikája ugyancsak 
a látásorientált attitűdöt erősíti meg. A versben megszólaló hang, amely a szö-
vegben talál megnyilvánulási formát, reprezentációs képességét és inspirációit 
a látványból meríti. Szemlélődő, megfigyelő, voyeurisztikus pozíciója szük-
séges a vers keletkezése szempontjából, és ennek a szerepnek a fennmaradása 
biztosítja a további lehetséges szövegek fennmaradását. A megfigyelt távozó 
alak is hasonló stratégiát működtetett. A röntgen pedig egy olyan vizuális tech-
nika, amely megvalósítja azt, amelyre a már említett más látás-stratégiák nem 
képesek. A röntgen-technika a szemlélt tárgy belső szerkezetét teszi láthatóvá, 
vizsgálhatóvá. Az emberi perceptualitás meghaladása ez, tehát ez a perspektíva 
racionalizálhatóbb mozzanatot jelez az egyébként szubjektív érzékelés terüle-
tén. A „röntgennel átvilágított” és a pontos hosszmegnevezés („centiméteres”) 
mesterséges környezetre utaló kifejezések. Vajon a szemlélőnek tulajdonítsuk  
a röntgen-perspektívát, illetve képességet? Vagy kellékek segítségével tudja ezt 
a vizuális technikát érvényesíteni? Sajátos viszonyba kerül a „olyan ezüst” kife-
jezés és a „centiméteres / kis repülési szándék”. Az ezüstszín utalhat a röntgenkép 
fekete, fehér és ezüst színeire, vagy a szemlélő által érzékelt tüdő színére, ami 
viszont igencsak szubjektív színérzet akkor, hiszen a tüdő rózsaszínes árnyalatú. 
Az „olyan” kifejezés az érzékelés szubjektivitását fejezi ki, illetve azt, hogy a sza-
vakkal történő reprezentáció nem bizonyul elégségesnek a megfelelő kifejezésre.  
A nyelv deixissé válik, funkcionális rámutatássá, hogy jelölnie kéne valamit, 
amit ő maga nem képes megragadni. A „repülési szándék” szakmai lexikát 
kölcsönöz a versnek, intellektuális, tudományos megnevezés, ami izgalmas 
kontrasztot képes a „kis” jelző környezetében helyet foglalva, ami viszont 
elveszi a tudományosnak ható kifejezés pontos ridegségének élét és kedves-
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kedő bájt kölcsönöz a hiábavaló cselekvés számára (hiszen a repülés csak 
szándékként van jelen.)6 

A röntgen-perspektíva az objektivizáló, tudományos megismerést segíti 
elő, stilisztikailag ezt a törekvést jól megragadhatóvá teszi az említett tudo-
mányos regiszterből vett szakszavak integrálódását szövegben. A maszkok 
álcája már nem érvényes stratégia, a távozó levetette azokat, és kellékei 
már az anyagromlás különböző változatain mentek át. A röntgen-perspektí-
va áthatoló technikája mindent láthatóvá tesz és felismerhetővé. Az igazság 
feltárásának gesztusa jelenik meg ebben az intencióban, illetve az identitás 
megismerésének törekvése. Sajátos kontrasztba kerül a tudományos intenció 
és az általa feltárt „tudománytalan” igazság, miképpen az emberi testet an-
gyaliként láttatja. Az ember fizikális megjelenése egy transzcendens, fizikai 
kategóriákkal le nem írható testi jelleget ölt magára. Ez a perspektíva talán 
leleplezi a távozó alak titkát, a beszélő ugyanakkor nem kellemes igazsá-
gok tudójává válik általa. Ezt jelzi a „sajna” kifejezés, ami erősen köznapi, 
spontán beszédre jellemző verbális gesztus, amelynek a versbe emelésével 
érdekes hatást vált ki a költő, illetve a személyesség, a szubjektivitás, és  
a sebezhetőség aspektusaival rajzolja meg az alakot. 

„És láttam én,
láttam akkor, hogy az enyém,
nem másé, sajna, az enyém,
két vállam közül távozott,
akár az átvilágitott,
s maszk nem takarta már, hogy visszanézett.” 

Az utolsó versszakban (Nemes Nagy, szerk. lengyel 2003) olvasható sa-
játos tükörjelenség az, ami rádöbbenti a beszélőt, hogy a szemlélő és az általa 
szemlélt egyazon személy. A távozó testhelyzetének megváltozása, vagyis 
elfordulása biztosítja azt a rálátást a szemlélő számára, hogy felismerje saját 
magát a távozóban, és a saját arcának hiányát. Ez a vizuális paradoxon megvál-
toztatja a cím interpretációját, hiszen látszólag két különálló személy egymást 
szemlélő tevékenységét ragadja meg a vers, illetve azt, hogy mozdulataikkal, 
testhelyzetük változtatásával milyen rálátást, illetve milyen felismerhetősé-
get biztosítanak saját testüknek és identitásuknak. A távozó interpretálható 
úgy, hogy nem egy, a szemlélőtől független távozó személy vizuális és nyelvi 

6 lengyel Valéria (2012) a „földdé mosódtak” kifejezést és a röntgensugárzás technikáját, 
amely átvilágítva a tüdőt, kóros elváltozásokat mutathat ki, a halállal kapcsolja össze.
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megjelenítéséről van szó, hanem a „két vállam közül távozott” kifejezés az 
arc, az identitás vagy a maszktól való megválásként, egyfajta testről való le-
válásként, leválasztásként értelmezhető.

Nemes Nagy Ágnes verse összetett játék az identitás és vizualitás közöt-
ti kapcsolat megjelenítésével. A szemlélő és megszemléltek pozíciója des-
tabilizálódik, és a biztosnak hitt szerepek könnyen felcserélődhetnek, vagy 
akár egy személyben ölthetnek testet. Érdemesnek találom a verset a tükör 
szempontjából újravizsgálni, gondolva itt Foucault (1999) heterotópiáira, 
amelyek között a tükröt is megemlíti, és ez talán további adalékokkal szolgál 
az identitás izolalizációjának megértése számára.
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SÜmeGi rÉka TÜnde

Külföldi gyermekek a magyar oktatásban

A téma aktualitása

Napjainkban sok ember utazik külföldre akár hosszabb időre is, többek között 
tanulási vagy munkavállalási céllal. Előfordul, hogy nem a származási orszá-
gukban telepednek le, alapítanak családot. A külföldre születő vagy idősebb 
korukban ott nevelkedő, azonban családon belül nem az adott ország anya-
nyelvét beszélő gyermekek többnyelvűségük folytán sok előnyhöz juthatnak, 
azonban, ha a kulturális különbségeket tekintjük, sok nehézséget fedezhetünk 
fel. De mi a helyzet azokkal a gyermekekkel, akiknek a családja politikai 
vagy háborús okokból kifolyólag elhagyni kényszerült az otthonát? Ilyen 
esetekben a helyzet az adott családra nézve még komplikáltabb lehet, mind 
anyagilag, mind lelkileg egyaránt.2015 áprilisában Európa partjainál öt hajó 
elsüllyedt, fedélzetén több száz menedékért folyamodó emberrel; ekkor hasz-
nálta először a média az „európai migrációs válság” szókapcsolatot. A me-
nekültek főleg a Közel-Kelet, a Balkán, Közép-Ázsia és Afrika országaiból 
érkeztek (NET2). A Központi Statisztikai Hivatal adatait tekintve 2013-ban 
és 2014-ben már megnövekedett a Magyarországon menedéket kérők száma, 
azonban 2015-ben jól láthatólag megnégyszereződött ez a szám az előző évi-
hez képest (NET3).

Forrás: NET3
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A menedékkérők nagy részét az ország nem fogadta be, azonban 
megnövekedett az oltalmazott, befogadott és menekült státuszt kapott em-
berek száma az elmúlt évekhez képest. Ez azt jelenti, hogy a külföldi gyer-
mekek száma is vélhetően megnőtt, főleg a budapesti iskolákban, ami plusz 
feladatot ró a pedagógusokra. 

Menekült gyermekek Magyarországon

A menedékkérelmet Magyarországon benyújtó külföldiek jogosultak bizo-
nyos alapszükségleteiket kielégítő és egészségüknek megfelelő életszínvo-
nalra. Az ezzel összefüggő feladatokat a magyar állam a Bevándorlási és 
Menekültügyi Hivatalon keresztül látja el. (NET1) Ilyen feladat többek között 
az oktatási-nevelési költségek megtérítése. Fontos, hogy a kérelmező jogál-
lású gyermekek számára az életkoruknak megfelelő oktatás és nevelés biz-
tosított legyen, ezért a menekültügyi hatóság a befogadó intézményben való 
tartózkodás ideje alatt átvállalja a kérelmező gyermekek köznevelésben való 
részvételének költségét a gyermek 21. életéve betöltéséig. Magyarországon 
tehát a menedékjogot kérő, menekült, oltalmazott státuszú gyermekek tankö-
telesek, legfeljebb három hónapot maradhatnak távol oktatási intézménytől. 

A fenti intézkedésen felül fontos, hogy a család egységének biztosítását 
is figyelembe veszik a jogszabályok. Eszerint, ha elismerést kizáró ok nem 
áll fenn, akkor a menekült/oltalmazott családtagja, házastársa is menekült-
ként/oltalmazottként kerül elismerésre, amennyiben a családi kapcsolat már 
Magyarországra érkezésüket megelőzően fennállt. Az elismerés vonatkozik  
a menekült/oltalmazott Magyarországon született gyermekére is.

Nehézségek az iskolában

A legnagyobb nehézséget az iskolában természetesen a magyar nyelv isme-
retének hiánya okozza. Ez az osztályba sorolást is megnehezíti, hiszen figye-
lembe kell venni a gyermek korát is, mivel az osztálydinamika, illetve a diák 
szempontjából is fontos, hogy kortársak közé járhasson. Az alsó tagozatban 
még könnyen behozhatók a nyelvi hátrányok, kevesebb korrepetálásra van 
szükség az iskolaidőn túl. Az idősebb gyermekek azonban több nehézséggel 
szembesülnek, kevesebb idő áll rendelkezésükre a nyelv elsajátítására, hiszen 
osztályzatokat kapniuk kell, akár már azonnal az érkezésüket követően. Sok 
iskola nincs felkészülve arra, hogy magyarul nem tudó diákokkal foglalkoz-
zon, az igazgatók és a pedagógusok tehetetlenséget érezhetnek, előfordulhat, 
hogy ez az érzés a külföldi tanulókkal szembeni elutasításban mutatkozik 
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meg. Emiatt a gyermek könnyen a perifériára szorulhat, kirekesztődhet, el-
magányosodhat. 

További megoldandó feladat lehet a kulturális különbségek kezelése. Kü-
lönböző országokban, különböző ünnepeket tartanak, más-más napokon van 
munkaszüneti nap. Az iskolának a hazai szünetekre, ünnepekre is fel kell 
hívnia a külföldi diák figyelmét, valamint tekintettel kell lennie a más kul-
túrkörből érkező gyermekek családjainak saját ünnepeire is. Sok konfliktus 
származik a külföldi családok és az iskola között abból, hogy a szülők nem 
mindig tudják, hogy a gyermekek hiányzását igazolniuk kell az oktatási in-
tézmény felé. Mivel ez a Magyarországon élők számára nyilvánvaló, sokszor 
elfelejtik felhívni a gyermek vagy a szülők figyelmét erre. A szülőkkel való 
kommunikáció is nehezített lehet a nyelvi hiányosságok miatt, mely tovább 
frusztrálhatja a feleket, erősítheti a meg nem értettséget mindkét oldalon.  

Másik érdekes kérdés az étkezés témaköre. Egyes vallások tiltják bizonyos 
ételek, például a sertésből készült fogások fogyasztását. A legtöbb budapes-
ti iskola menzáján már van lehetőség sertésmentes étkezés megrendelésére. 
Azonban mivel itthon hagyományosan a legtöbb ételhez használunk zsírt, így 
a muszlim vallású külföldi diákok sokszor aggódnak, hogy vajon nem tartal-
maz-e az általuk rendelt ebéd nyomokban disznó származékot. 

Különös érzékenységet kíván a pedagógustól a bőrszín másságából szár-
mazó konfliktusok kezelése. A gyermek sokszor élheti meg, hogy „bámulják” 
az iskolában, az udvaron, az utcán, esetleg bántalmazhatják is sötétebb bőr-
színe miatt. 

Bizonyos esetekben előfordul, hogy olyan gyermek kerül az iskolába, 
aki a hazájában előtte nem részesült intézményi oktatásban. Ilyen esetekben  
a pedagógusnak kell segítenie a gyermeket az iskolai szocializációban, ami 
időnként kifejezetten nagy kihívás lehet, plusz energiabefektetést és türelmet 
igényel a tanító részéről. 

Ha a nyelvi hátrány mellé még tanulási nehézség és részképesség-zavar is 
társul, akkor segítség nélkül mind a gyermek, mind a pedagógus szinte lehetet-
len feladat elé néz. Sok esetben a magyarnyelv-tudás, szókincs hiányát tévesen 
tanulási nehézségként diagnosztizálják. Azonban fordított eset is előfordulhat, 
amikor a tanulási nehézséget nem veszik észre, tévesen a magyarnyelv-ismeret 
hiányának tudják be a rossz jegyeket, a folyamatos kudarcokat. 

Külön ki kell emelni azokat a gyermekeket, családokat, akik súlyos háborús 
konfliktusoknak, fegyveres támadásoknak voltak tanúi. A traumatizált gyerme-
keket sok esetben kínozhatják rémálmok, szomatikus tünetek. Intenzív szoron-
gás, fóbiák jelenhetnek meg, előfordulhat iskolakerülés, társas visszahúzódás 
vagy épp ellenkezőleg, dühös, agresszív viselkedés is. A gyermekek játékában 
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is megmutatkozhatnak háborús vagy agresszív elemek. Ezen felül beszűkült 
jövőkép és reménytelenség is jellemző lehet rájuk. Ezek a tünetek a PTSD, 
vagyis a poszttraumás stressz zavar jellegzetes tünetei, mely traumatikus ese-
mények után lép fel, és az ehhez kapcsolódó kínzó emlékképek tudatba való 
betörését jelenti. Ennek a szorongásos zavarnak a felismerése nem képzett 
szakemberek számára nem könnyű feladat, sok esetben a tüneteket az adott 
kultúra vagy a személyiség jellemzőinek is tarthatják. A poszttraumás stressz 
zavarban szenvedő gyermekek tanulmányi eredménye nem kielégítő, a kö-
zösségbe nehezen illeszkednek be. Mindenképpen fontos lenne ezen gyerme-
keknek a kezelése. A megfelelő szerveknek való jelzésen kívül ez azonban 
nemcsak az iskola feladata, mégis hatással van mind az osztályközösség, 
mind a gyermek, mind a pedagógus mindennapjaira. 

Bonyodalmak a családban

Nehézségek nemcsak az iskolában, hanem otthon, a családban is adódhatnak, 
amennyiben elhagyni kényszerülnek addigi megszokott lakhelyüket. Egy 
külföldre költözés sok feladattal és problémával jár, a szülők nem mindig is-
merik a célország nyelvét, az oktatási és közigazgatási rendszer bonyolultnak 
tűnhet számukra. A mindennapok az első időkben fárasztóak lehetnek, sok 
kudarc érheti az új lakhelyre költözőket. A gyermek megélheti, hogy neki 
nincs beleszólása a dolgok menetébe, el kell hagynia a megszokott környe-
zetét, a nagyobb családot, a barátait, a szobáját, otthonát, esetleg a háziállatát 
is. Ez a veszteségélmény kihathat a gyermek viselkedésére, visszahúzódó, 
csendesebb, lehangoltabb, mint a költözés előtt, vagy épp ellenkezőleg, felfo-
kozott, agresszív, elutasító magatartás is jellemző lehet rá.  

A nyelvi nehézségek miatt sok esetben előfordul, hogy a szülők nem  
a szakmájukban helyezkednek el, mely fokozhatja a kudarcélményt, hosszú 
távon az elégedetlenséget. A család anyagilag is rosszabb vagy kiszolgálta-
tottabb helyzetbe kerülhet, mely megnehezíti a mindennapokat. A munka és 
család mellett pedig nehéz beiktatni a nyelvórákat is a heti rendbe, ami vi-
szont az új nyelv elsajátításának lelassulásához vezethet. A gyermekek el-
sődleges feladata viszont az iskolában egyértelműen a nyelvtanulás, melynek 
köszönhetően az esetek nagy részében rövidebb időn belül jobban kezdik el 
beszélni az új ország nyelvét, mint szüleik. A szülők sokszor tolmácsként 
kezdik el „használni” gyermekeiket, valamint, amennyiben a gyermek már 
idősebb, bizonyos felnőtteket érintő feladatokat során – mint például a hiva-
tali ügyintézés – is kérik a segítségüket. A gyermekek tehát sokszor nemcsak  



Külföldi gyermekek a magyar oktatásban

139

az iskolai feladatokkal, a nyelvtanulással és a beilleszkedéssel vannak leterhel-
ve, hanem egyéb családi és hivatali ügyintézéssel is. Sokszor ezek a tennivalók 
elveszik az időt a kikapcsolódástól, a barátoktól, a pihenéstől vagy éppen a fel-
zárkóztató óráktól, mely egyértelműen a gyermekek hátrányára válik. A nyelvi 
különbségek miatt felborulhat a családstruktúra is, a szülők nem mindig tudják 
ellátni gondviselői feladataikat, rá vannak utalva gyermekeikre. Ez feszültséget 
okozhat a családtagok között, a szülők azt élhetik meg, hogy a gyermek nem 
néz fel rájuk, adott esetben nem hallgat rájuk, nehéz a fegyelmezés. Sokszor  
a család egzisztenciájának biztosítása miatt a szülők több időt töltenek a mun-
kahelyükön, mint otthon, emiatt a gyerekek önállóan intézik a mindennapi teen-
dőiket, a család kevés időt tölt együtt, ami csak növeli a távolságot a gyermekek 
és a szülők között. 

A kulturális különbségek kifejezetten nagy problémát jelenthetnek a kül-
földről érkezők számára. Sokan azzal szembesülnek, hogy a férfi-női szerepek 
máshogy alakulnak Magyarországon, mint saját hazájukban. Vannak országok, 
ahol a nők tradicionálisan az otthoni feladatokat látják el, nem járnak el szóra-
kozni otthonról, főleg nem férfiakkal, valamint szegregált fiú-lány iskolákba 
járnak. Az ehhez szokott külföldi gyermekek, főleg a lányok, először nehezen 
élhetik meg, hogy a magyar oktatási rendszerre nem ez jellemző. Nehézséget 
jelenthet továbbá az öltözködés is. Vannak kultúrák, ahol a hölgyek számára  
a fejkendő használata előírt szabály, valamint sokszor a ruházatuknak is 
takarnia kell a testük nagy részét. A magyar gyermekek számára sokszor 
furcsának tűnhet az idegen országból érkezett társuk ruházata, akár csúfo-
lódás, gúnyolódás tárgya is lehet az új osztálytárs. Nagyon fontos ilyenkor, 
hogy a pedagógus időben reagáljon, és beszélgessen a gyermekekkel a kul-
turális különbségekről. Egyes esetekben a gyermek úgy dönt, hogy nem 
viseli tovább a fejkendőt, melyen viszont kiválthatja a családtagok meg-
ütközését, akik úgy érezhetik, a hagyományaikat nem tartják tiszteletben. 
Az öltözködés megváltoztatása mellett sokan feladják a család által előírt 
étkezési szokásokat is, esznek sertés származékot tartalmazó ételt, esetleg 
megkóstolják az alkoholt. Az identitásválság megterhelő lehet a külföldi 
gyermekek számára, hiszen nehéz elhelyezni magukat az új környezetben. 
A mindennapi élet területein elért sikereik záloga az új ország szabályaihoz, 
szokásaihoz való alkalmazkodás, ami viszont sokszor szembekerül a család 
elvárásaival. ugyanakkor természetes érzés, hogy az ember szeretné meg-
őrizni a származási országa bizonyos szokásait, esetleg az anyanyelvét is.  
A beilleszkedésnek tehát nagy ára lehet a gyermek számára.
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Miért fontos mégis, hogy ezzel foglalkozzunk?

A globalizáció terjedésének köszönhetően egyre több és több ember kere-
kedik fel és próbál szerencsét külföldi országokban, így Magyarországra is 
érkeznek idegen országokból gyermekek. Fontos lenne, hogy ne kudarccal 
szembesüljenek az itt letelepedett vagy védelmet kapott gyermekek, hanem 
sikerélményeket szerezzenek, beilleszkedhessenek és adhassanak az orszá-
gunknak. Ez mindannyiunk érdeke. 
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Tabi Norbert

A magyar sportegyesületek és az 1956-os forradalom

Bevezetés

Alábbi tanulmányomban a magyar sportegyesületek, valamint az 1956-os 
forradalom és szabadságharc kapcsolatát vizsgálom. A kommunista diktatú-
ra1 önkénye ellen kitört forradalom, majd az ezt követő fegyveres ellenállás, 
az ezt letörő szovjet intervenció, és végül a kiépülő, magát „forradalmi mun-
kás-paraszt” kormányként definiáló Kádár-rezsim megtorló akcióival kap-
csolatban számos értékes történeti munka született. Különösen termékenyítő 
hatással bírt a forradalom ötvenedik és hatvanadik évfordulója, amikor szá-
mos társadalmi alrendszer esetében nyílt lehetőség a vizsgálatra. Ami azonban  
a forradalom és a sport kapcsolatát illeti: eddig elenyészően kevés tudományos 
írás foglalkozott a kérdéssel. 2006-ban jelent meg a Vér és aranyak – sport, 
forradalom, olimpia, emigráció című kötet, ám ez inkább ismeretterjesztő 
jelleggel számolt be a melbourne-i olimpia és a forradalom összefüggései-
ről. Érintette a kérdést az Izsák lajos történész főszerkesztésével, ugyancsak  
a forradalom ötvenedik évfordulójára megjelent Krónika – 1956 című mun-
ka, a sport forradalmi eseményekkel való kapcsolata azonban itt is főként az 
ötkarikás játékokra korlátozódik. 

Jelen tanulmányomban, hiánypótló jelleggel, a következő kérdések meg-
válaszolására vállalkozom: a legnagyobb budapesti sportegyesületek a forra-
dalom és szabadságharc idején milyen változásokat éltek meg az események 
hatására, esetlegesen az egyesületek – bizonyos szereplői révén – milyen 
hatással voltak a politikai, társadalmi történésekre? Emellett vizsgálom  
a sportegyesületekhez kapcsolódó ún. Forradalmi Bizottságok létrejöttét, a 
forradalom idején létrejövő politikai pártok esetleges sporttal kapcsolatos tö-
rekvéseit, valamint kitekintek a november 4-ét követő vissza- és átrendeződés 
egyesületi vonatkozásaira is. A kutatás fókuszában a magyar sporttörténet két 
rendkívül népszerű és talán legsikeresebb, leggazdagabb múlttal bíró együt-
tese áll. A Ferencvárosi Torna Club (FTC) (1950-től 1951-ig Élelmezésipari 
1 A rákosi-rendszer 1948-tól 1956-ig datálható. Bár 1953 és 1955 között, az első Nagy Imre 
kormány idején történtek hatására némileg enyhült a társadalmon a kommunista diktatúra 
nyomása és rákosi jelentősen vesztett befolyásából, 1955-ben a kormány élére ismét rákosi 
Mátyás egyik bizalmasa, Hegedűs András került. A rákosi-rendszer történetéhez részlete-
sebben ld.: Izsák 1998.
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Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége Sport Egyesülete [ÉDOSz SE], 
1951-től 1956-ig Budapesti Kinizsi) és a Magyar Testgyakorlók Köre (MTK) 
(1950-ben Budapesti Textiles Sportegyesület, 1950-től 1953-ig Budapes-
ti Bástya SK [ekkor lett az államvédelem csapata], majd 1953-tól 1956-ig 
Budapesti Vörös lobogó). A kiválasztás szempontja – a sikerességen, nép-
szerűségen túl –, hogy ez a két egyesület nemcsak, hogy egyaránt újjáala-
kult a forradalom alatt, és felvette korábban használt nevét, de azokat szinte 
egyedülálló módon a szabadságharc leverését követően is megtarthatta. E ki-
vételezettség okait is vizsgálom. Kiválasztási szempont volt az is, hogy a sza-
badságharcot követő pártállami iratanyagból erre a két klubra vonatkozóan 
olvasható a legtöbb, a forradalmi eseményeket tárgyaló forrás. rajtuk kívül 
néhány más, a korszakban sikeres fővárosi egyesületről is említést teszek, sőt 
a kutatást országos példákkal is igyekszem színesíteni. 

Tanulmányomhoz a releváns levéltári források és a szakirodalom feldolgo-
zásán túl interjúkat készítettem a vizsgált korszakot átélt sportolókkal, szur-
kolókkal.

A sport – és különösen a futball – társadalmi jelentősége  
az ’50-es években

Ahhoz, hogy érthető legyen, miért releváns a kutatásom, elengedhetetlen 
bemutatni, hogy milyen jelentősége volt a sportnak társadalmi és politikai 
szempontból a vizsgált időszakban. Hogy a sport messze túlmutat önmaga 
jelentőségén, azt jelzi, hogy a különböző sportágakért jelenleg is százmilliók, 
sőt milliárdok rajonganak világszerte sportolóként vagy drukkerként, a politi-
ka pedig annak bizonyos elemeit előszeretettel kezeli államügyként demokra-
tikus és diktatórikus rendszerekben egyaránt. A sportágak közül népszerűségét 
tekintve társadalmi és politikai szempontból is messze kiemelkedik – és az 
’50-es években is kiemelkedett – a futball, ezért vizsgálódásom fókuszában 
ez a sportág áll.2 A társadalmi tömeghatás okai a játék egyszerűségén, olcsó-
ságán – azaz könnyű hozzáférhetőségén – túl, az egyesületek társadalmi cso-
portok mentén való megalakulásában és bizonyos rituális okokban rejlenek. 

2 Hogy mennyire kiemelt jelentősége van a futballnak, azt bizonyítja az is, hogy a klubok 
identitása idehaza gyakorlatilag teljesen összekapcsolódik a felnőtt férfi labdarúgócsapat-
tal. Ez olyannyira igaz, hogy interjúimban a Fradi-drukkerséggel kapcsolatos kérdéseket az 
egyesület más szakosztályaiban sportolók (Ambrus Miklós vízilabdázó, raffa György jégko-
rongozó és Som Ferenc kézilabdázó) a „labdarúgás” megjelölése nélkül is gondolkodás nél-
kül a futballcsapat vonatkozásában értették. Ezek a sportolók egyébként szurkolóként részt 
is vettek az FTC labdarúgó-mérkőzésein.
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Magyarországon, a többi európai országhoz hasonlóan a 19. és a 20. század 
fordulóján kezdtek megalakulni a sportegyesületek, javarészt különböző val-
lási, foglalkozásbeli, etnikai azonosságok mentén, ezzel kohéziót biztosítva 
a tagok, és az elköteleződő drukkerek között. Mindemellett a 20. század ele-
jén a futball egyfajta valláspótlékként is elkezdett funkcionálni: Max Weber 
szavaival élve ez volt a „varázstalanodás” időszaka (Weber 1995), a tömeg-
társadalmak létrejöttének kora, ahol a társadalom atomizálódott, a hagyomá-
nyos vallások háttérbe szorultak, az emberek pedig új kapaszkodókat kezdtek 
el keresni. Az erős identitással bíró futballklubokban pedig meg is találták 
ezt. A futball esetében a rítus, a szertartás voltaképpen maga a mérkőzés és 
azt körülvevő aktusok. A drukkerek számára a ciklikusan ismétlődő meccsek 
mindent felülíró eseményt jelentenek, a kedvenc csapat pályája egyfajta szen-
tély,3 a meccsekre és a meccsekről történő közös vonulás, a csapat „szent” 
címere, címerállatai, színei, a drukkerek által ismételt dalok, rigmusok pedig 
szintén a rítus részét képezik (részletesebben: Tabi 2017: 9–19.).

A futball rendkívüli társadalmi népszerűsége Magyarországon már a szá-
zad első felében tetten érhető volt,4 ám az igazi áttörést kétségtelenül az 
’50-es évek, a rendkívül represszív, a társadalmat hatalmas nyomás alá he-
lyező, terrorra épülő rákosi-rendszer időszaka hozta meg. Az alábbi, futbal-
lon keresztül (nem fontossági sorrendben) szemléltetett szempontok alapján 
érzékelhető, hogy miért bírt különösen nagy jelentőséggel a sportegyesületek,  
a futballcsapatok sorsa az emberek egy része számára, akár még a forradalom 
napjaiban is. I. Egyéb szórakozási lehetőségek hiánya. A televíziózás, vala-
mint a beatmozgalom térhódítása előtt, a háború utáni regenerálódást köve-
tően tömeges kikapcsolódást a szabadban való kirándulás, a rádió és a mozi 
– valamint a családi beszélgetések mellett – leginkább a sportesemények lá-
togatása jelenthetett. Emellett a fiúgyerekek, a beépítetlen városi területeken, 
az ún. grundokon, leginkább futballozással „ütötték el” az időt.5 II. A futball 
mint mobilizációs (kiemelkedési) lehetőség. A rákosi-rendszer éveiben a la-
kosság jelentős része szegénységben élt. A kiemelkedő színvonalon élő, rend-
kívül népszerű magyar futballisták szinte népmesei hősökké váltak, mesés 
karrierút lehetőségét villantva fel a kitörni vágyó fiatalok előtt. Nem meglepő 
tehát, hogy számos fiúgyerek a futballistává válásról álmodott. III. A futball 

3 Számos csapat drukkerei így is nevezik kedvenc csapatuk pályáját, arénáját.
4 Pl. az 1912/13-as és 1913/14-es szezonban legalább 20 ezren voltak az FTC és az MTK 
négy egymás elleni meccsén (NET1).
5 Interjúalanyaim közül a IX. kerületben született Kopeczky lajos (1935) is beszámolt arról, 
hogy gyerekkorában a kötelező zongoraórák helyett titokban inkább a közeli grundra járt le 
futballozni (Kopeczky 2019).
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mint sportélmény. A magyar futball a rákosi-rendszer idején példátlanul si-
keres korszakát élte. Már önmagában óriási vonzerővel bírt, hogy a nézők 
hétről hétre Európa-klasszisok sorát láthatják a pályákon (akár még a kisebb 
csapatokban is), így a látványos mérkőzések látogatása valódi sportélményt 
jelentett. IV. A futball mint sikerpótlék és mint a nemzeti érzelmek megélésé-
nek lehetősége. A sportág ezekben az években kollektív sikerpótlékká, öröm-
forrássá vált a magyar társadalom számára (Borsi–Kálmán 2008: 41–42).  
Az elvesztett világháborúk, valamint a trianoni traumát követően a hazai tár-
sadalom végre egységesen sikeresnek érezhette magát, méghozzá éppen egy 
olyan tevékenységben, amit világszerte hatalmas érdeklődés övezett. Így aztán 
az óriási diadalokat elérő futballválogatott, a legendás „Aranycsapat” győzel-
mei – pl. Anglia felett – okot adtak a nemzeti büszkeségre, és általa egy kicsit 
talán még a nehéz hétköznapok is elviselhetőbbé váltak. V. A futballpálya mint 
közösségteremtő helyszín. A rákosi-rendszer represszív – pl. a vallási – kö-
zösségeket romboló tevékenysége alatt a csoportidentitás, az együvé tartozás 
megélésének legalkalmasabb terepe a sport-, és különösen a futballegyesüle-
tek világa maradt. Bár a rezsim a régi szimbólumok eltörlésével igyekezett új 
identitást adni a csapatoknak, a sok esetben az apáktól, nagyapáktól örökölt 
klubkötődés radikális átformálása néhány év alatt nem volt lehetséges, így  
a meglévő közösségek – akár új név alatt is – tovább éltek. VI. A futballpálya 
mint a szólás- és cselekvési szabadság viszonylag szabad tere. Ezekben az évek-
ben a sportpályák és különösen a nagy tömegeknek teret adó futballstadionok 
egyik fontos funkciója volt, hogy azokban viszonylag szabadon lehetett véle-
ményt nyilvánítani – akár a rendszer ellen is. Ami az utcán ekkoriban letartóz-
tatással járhatott, azt egy futballmeccsen a tömeg „védelmező álarca” mögött 
szerencsés esetben szankció nélkül meg lehetett tenni. Sőt a futball révén akár 
fizikailag is fel lehetett lépni a rendszer ellen – például a rezsimet szimbolizáló 
rendőrökkel összetűzésbe kerülve. Egyesek számára ez a viszonylag kötöttsé-
gektől mentes légkör is különleges vonzerővel ruházta fel a lelátók és a futball-
csapatok világát. E szempontok fényében érthető, hogy a legnagyobb tömegek 
befogadására alkalmas futballstadionokban hétről hétre tízezrek tolongtak.  
A magyar első osztályú bajnokság mérkőzésenkénti átlagos nézőszáma 1949 és 
1955 között csaknem megháromszorozódott6 – 1955-ben 18(!) olyan mérkőzés 

6 Az első osztályú bajnokság meccsenkénti átlagos nézőszámait tekintve 1945 előtt a „csúcsév-
nek” az 1926/27-es szezon számít, ahol ez a szám 7443 volt. Ezt kivéve ettől kezdve az értékek 
3007 (1932/33-as szezon) és 5344 (1942/43-as szezon) között alakultak. A meredek – és szinte 
töretlen – emelkedés nagyjából a politikai fordulat, a rákosi-rendszer kezdetének évétől, az 
1948/49-es szezontól kezdődött, idősorosan 1955-ig, a következőképp alakultak a meccsen-
kénti átlagos nézőszámok: 6676, 7341, 5642, 8596, 10118, 11015, 13393, 17151. Ez utóbbi 
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volt, amelyre legalább ötvenezren látogattak ki. Ekkora érdeklődés a kötelező 
április 4-i és május 1-i felvonulásokat leszámítva semmilyen más eseményen 
nem volt jellemző. 

A politika mindenkori természetéből fakad, hogy keresi azokat a pontokat, 
amelyek népszerűek az emberek körében, hiszen azáltal, hogy ezekben az 
ügyekben részt vesz, növelheti elfogadottságát. Az 1945-ös, majd az 1947-es 
– elcsalt, ún. kékcédulás – nemzetgyűlési választások eredményei7 bizonyí-
tották, a megszálló szovjet csapatok által támogatott, az országot eluralni kí-
vánó kommunista pártnak8 nincs meg az ehhez kellő társadalmi legitimitása. 
A teljes térfoglalás ennek ellenére 1948-ra megtörtént: az egypárti diktatú-
ra kiépült. Ezzel együtt is törekedtek azonban az elfogadottság növelésére,  
a sport és a futball pedig erre alkalmas eszköznek tűnt.9 A legitimáció definí-
ció szerint az igazolás és elfogadtatás folyamatát jelenti –, amelyben politi-
kai szereplők és intézmények vesznek részt. Max Weber német szociológus 
minden társadalmi és uralmi rend érvényességének egyik ismérveként írta le  
a legitimitást (Bayer 1997: 17–21). Három tiszta típusát különböztette meg: 
a racionálist, a tradicionálist, illetve a karizmatikust (Weber 1995: 58–63). 
Ezt fejlesztette tovább David Beetham angol szociológus, aki olyan három-
dimenziós modellt hozott létre, amelybe remekül beilleszthetők a futballal 
kapcsolatos sajátosságok. A legitimitás Beetham olvasatában érvényességet 
igazolhatóságot, valamint kinyilvánított konszenzust jelent. Ezek a szintek 
adják a morális alapot a nép számára az engedelmességre. Ebben a kutatás-
ban csak az érvényesség, azaz a legalitás szintjét fejtem ki bővebben, a többi 
szempontról részletesen írok egy korábbi munkámban (Tabi 2016).

A kommunisták szovjet mintára alakították át a klubok által komoly tra-
díciók – „horthysta, reakciós”, számukra ellenséges szimbólumok – sorát 

minden idők legmagasabb átlagnézőszáma a magyar első osztályú bajnokságban, ettől kezd-
ve lassú csökkenés indult el (NET2).
7 A szavazatok megoszlása alapján a Magyar Kommunista Párt (MKP) az 1945-ös választá-
sokon 16,9, míg 1947-ben 22,2%-ot ért el (romsics 2005: 293).
8 1948-ban a Magyar Kommunista Párt (MKP) és a Szociáldemokrata Párt egyesüléséből létre-
jött a Magyar Dolgozók Pártja (MDP), amely 1956. október 23-ig állampártként működött.
9 A rákosi-rendszer éveiben a futballon túl ugyancsak hatalmas jelentőséggel bírtak a társada-
lom és a politika számára a nyári olimpiai játékok. Itt a magyar nemzeti együttes – az egyéni és 
csapatsportolókat is beleértve – voltaképpen „egyesületként” funkcionált, így a játékok idején 
a küldöttség teljes magyarság szintjén tudta magáénak a fentebb felsorolt társadalmi és rituális 
funkciók egy részét. A megszerzett aranyérmek kétségtelenül leginkább a megnyomorított és 
elfojtott nemzeti érzelmekre hatottak, és persze kollektív sikerélményt is jelentettek a magyar 
emberek számára. Ezzel együtt az olimpiákon elért dicső eredmények a politikai vezetés szá-
mára a győzelmi propaganda eszközéül szolgáltak.
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magában rejtő egyesületi rendszert. A csapatok fegyveres testületek, minisz-
tériumok és szakszervezetek alá kerültek: a többlépcsős átalakítás végén or-
szágszerte létrejöttek a Honvéd (Néphadsereg), Dózsa (Belügyminisztérium), 
Kinizsi (élelmiszeripar), Vörös lobogó (bőr- és textilipar), Vasas (vas- és 
fémmunkások), Bányász (bányászok), lokomotív (vasúti dolgozók), Előre 
(közlekedési dolgozók), Építők (építőmunkások), Szikra (vegyipar), Traktor 
(állami gazdaságok), Petőfi (közalkalmazottak), Vörös Meteor (kereskede-
lem- és pénzügy), Postás (postai dolgozók), Fáklya (pedagógusok), Hala-
dás (felsősoktatás), a Munkaerőtartalékok Hivatala (ipari tanulók), valamint 
az Egészségügyi Dolgozók Szakszervezete elnevezésű csapatok (Horváth 
2003: 24). A legnagyobb egyesületek is a rendszer részévé váltak, így az FTC 
és az MTK nevei a már említettek szerint változtak, de például az Újpesti 
Torna Egyletből (uTE) a Belügyminisztérium csapataként Budapesti Dózsa 
SK lett, a Kispesti Atlétikai Clubból (Kispesti AC) pedig létrejött a Budapesti 
Honvéd SE. Megfigyelhető, hogy 1950 és 1953 között, tehát a rákosi-rend-
szer legkeményebb éveiben, a rezsim sztálinista, militáns voltának megfe-
lelően egyértelműen a három fegyveres testület alá tartozó csapat uralta az 
NB1-es bajnokságot.10 A társadalom számára oly fontos szimbolikus térben 
ebben az időszakban végső soron – akárcsak az élet többi területén – csak  
a totális diktatúra kiemelt reprezentánsai nyerhettek. A Honvéd, a Dózsa és  
a Bástya csapata egyértelmű előnyt élvezett az anyagi és személyi erőforrások 
mesterséges elosztásánál – tehát a több pénz mellett a legjobb játékosokat is 
ezekbe az egyesületekbe irányították. A folyamatok egyik legfőbb vesztese az 
élelmiszeripar alá irányított FTC lett, melynek legjobb futballistáit a számos 
propagandafunkciót is betöltő Honvédba és a Dózsába vezényelték. A rezsim 
FTC-vel szembeni ellenérzéseit – vagy éppen félelmét – jelentős részben az 
táplálta, hogy a klub rendelkezett messze a legnagyobb és legösszetartóbb 
hazai szurkolótáborral, amely a többi csapatnál erősebb önálló identitása, 
saját szimbólumrendszere és erős nemzeti elköteleződése (utóbbihoz rész-
letesebben ld. Szegedi 2016: 99–101) révén potenciális veszélyt jelentett  
a kommunistáknak (Tabi 2016: 36–40). Emellett 1944 nyarától néhány hó-
napon keresztül politikai kényszer miatt a szélsőjobboldali Sztójay-kormány 
belügyminisztere, Jaross Andor volt az FTC elnöke. Jarosst, a magyar zsidók 
deportálásának egyik irányítójaként a Népbíróság 1946-ban kivégezte. A szél-
sőjobboldali elnök személye komoly tehertételt, „fasiszta bélyeget” jelentett 

10 Az 1949/50-es és az 1950. őszi szezont a Bp. Honvéd nyerte, az 1951-eset a Bp. Bástya, 
1952-ben ismét a Honvéd, 1953-ban pedig immár Vörös lobogó néven, újra a korábbi állam-
védelmis csapat tudott győzni (NET3).
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a klub számára.  A klubot a kommunisták bár meg nem szüntették, elvették 
a nevét, a színét, és – a többi csapattal ellentétben (rózsaligeti 2014: 20) – 
még a csapat hagyományos rigmusait, dalait is rendkívül szigorúan tiltották. 
Gyakorlatilag minden FTC-kötődésű interjúalanyom arról számolt be, hogy  
a csapat beceneve, a „Fradi” szó kiejtése már önmagában igen súlyos retorzi-
ókat vonhatott maga után (Kis 2018; Som 2018). Ezen túlmenően a kényszerű 
átigazolások, a nagy számban előforduló vélt és valós játékvezetői csalások is 
a rendszer ellen hangolták az FTC drukkereit.11 Szimbolikus és egyben kissé 
ironikus, hogy a klub történetében elszenvedett egyik legsúlyosabb incidens-
re éppen közvetlenül a forradalmat megelőzően, október 21-én, egy FTC-
Vörös Meteor férfi kézilabda-mérkőzésen került sor, ahol az aranyéremtől 
egyértelmű csalással kívánták az FTC-t megfosztani. A meccsnek a csalásnak 
köszönhetően nem a játékvezető sípszava, hanem a pályára beözönlő, a bíró-
kat és az ellenfél játékosait meglincselni készülő Fradi-drukkerek hada vetett 
véget (NET4; Som 2018).

Sportegyesületek a forradalom idején

Alig egy héttel a forradalom kitörése után a következő cikk jelent meg a már 
a pártpropaganda irányítása alól kikerült Magyar Nemzetben: 

„Kezdődjék meg végre a demokratizálódás a sport területén – ez a magyar sportköz-
vélemény régi óhaja. (…) Szüntessék meg a rossz emlékeket felidéző egyesületeket, és 
ne szégyelljük a sok nagy sikert elért FTC, MTK, UTE, KAC és a többi egyesület létre-
hozását. A Bp. Honvéd váljék újra Kispest kedvelt csapatává, és hogy a népszerűsége 
csorbítatlan maradjon, adja vissza a Fraditól erőszakkal átigazolt játékosokat: Ko-
csist, Czibort, Budait. Legyen újra FTC vagy Ferencváros: hangozzék fel a jól ismert 
buzdítás: hajrá Fradi! Alakítsák meg a Bp. Vörös Lobogóból a nagy múltú MTK-t, 
a Bp. Dózsából pedig az UTE-t. Rendezzék az átigazolásokat is. A zöld gyepnek meg 
adjanak változatos színpompát a régi, kedvelt mezek: a kék-fehér, a zöld-fehér, a li-
la-fehér, a fekete-fehér és a többi színek. A régi szakvezetők lépjenek újra porondra, 
és kezdjék meg egyesületek demokratikus újjászervezését.” (Magyar Nemzet, 1956. 
október 31.) 

Hogy ezek az igények nem csupán a lap munkatársának cikkében, hanem 
széles körben felmerültek, azt a következő napok eseményei bizonyították. 

11 Hélisz József általánosságban az időszak ítéleteivel kapcsolatban úgy fogalmazott: általá-
ban minden FTC-mérkőzést úgy éltek meg akkor a drukkerek, hogy „a Fradi itt nem nyerhet, 
lefújják, ami nem les, stb. Olyan tudatban jártunk a meccsre, hogy a játékvezetés a Fradi 
ellen irányul. Nekünk a rendszert a bíró testesítette meg.” Így, amikor a bíró ellen fütyültek, 
tüntettek, akkor azt kvázi a rezsim ellen tették – mondta (Hélisz 2018).



Tabi Norbert

148

A rákosi-rendszer idején a ferencvárosi drukkereket és klubjukat ért in-
zultusok fényében nem meglepő, hogy a győztes forradalom napjaiban az 
egyik legaktívabbnak az FTC körüli szereplők mutatkoztak. Az egyesület 
újjáalakítására – azaz nevének, címerének, és színeinek visszavételére, va-
lamint tisztújításra – november 1-jén, a klub Üllői úti pályájánál került sor. 
A november 2-i Magyar Népsport12 öles címmel hirdette: „Újra felzúgott  
a »Hajrá Fradi«, csütörtökön délután újjáalakult a Ferencvárosi Torna 
Club.” A lap így folytatta: 

„Egyszerűen öltözött emberek áradata lepte el a klubház előtti teret, hogy szemtanúja 
legyen annak a pillanatnak, amikor kimondják: újra megalakult a Ferencvárosi Torna 
Club. Görög Sándor, a Kábel- és Műanyaggyár ősz hajú munkása remegő kezekkel 
simogatja a régi jelvényt, amely már ott ékeskedik kabátja gomblyukában. Betotyog 
Mester Gyuri bácsi is. Körülállják őt, az új világról folyik a társalgás. Gyuri bácsi 
szemüvege megnedvesedik. Hang nem jön ki a torkán, csak bólogat, amikor a körülöt-
te állók ismételgetik: – Ezt is megértük…” 

– idézi fel patetikusan az ünnepélyes pillanatokat a sportlap. Az esemé-
nyen jelen volt egyik interjúalanyom, az akkor tizenhat éves Hélisz József, 
aki ma az FTC Baráti Kör főtitkára. Elmondása szerint ő is úgy érezte, való-
ban rendkívüli meghatódottság lett úrrá a jelenlévő a több ezer fős tömegen. 

„A klubház irodájából hangos szóváltás hallatszik. Hallgatózni sem kell, hogy köny-
nyűszerrel meggyőződjék bárki is arról, miről tárgyalnak odabent: az egykori Ferenc-
város vezetői és jogutódjának, a Kinizsinek legbátrabb, legharcosabb vezetői vívják  
a szócsatát azokkal, akik az elmúlt években, a Kinizsi-korszak idején nem igaz szívből 
álltak az egyesület élén, akiket sokszor csak az anyagi vagy más érdek vezérelt és nem 
a ferencvárosi szív. (…) A sok ezer főnyi tömeg kórusban kiáltja, s mindannyiszor 
ismétli, hogy »Hajrá, Fradi!«, nem akarunk a sportklub élén sztálinista, rákosista 
elemeket.” (Magyar Népsport, 1956. november 2.)

Az FTC vezetőinek 1958. február 20-i, a Kádár-rendszer állampártja,  
a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSzMP) Sportbizottsága elé terjesztett 
beszámolója szerint már az „ellenforradalom” első napjaiban megalakult az 
ún. FTC Forradalmi Bizottság, melynek tagjai Németh János, Pataki Mihály, 
dr. Tóth lajos, dr. Takács István, Hajós József, Séda József és Kispéter Mi-
hály voltak. A bizottság vezetői Németh János, a népszerű „Jamesz”, az ekkor 
ötven esztendős, korábbi kiváló vízilabdázó, valamint a szurkolók között csak 
Pataki „Pitykeként” ismert Pataki Mihály korábbi elismert labdarúgó voltak. 
A beszámoló szerint az Üllői úton összehívott november 1-i értekezleten ők 

12 A Népsport a forradalom napjaiban ezen a címen jelent meg.
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egy levelet mutattak fel, melyen az Országos Testnevelési és Sportbizottság 
(röviden: OTSB, 1951 óta ez a szervezet volt a legfőbb állami sporthatóság) 
„forradalmi bizottsága engedélyezte az FTC megalakítását és elismerte őket, 
mint FTC vezetőket” (BFl XXXV. 1. d. 12. ő.e). A korábbi vezetők közül el-
távolították a kommunistákhoz köthető Nöhrer Árpádot (korábban az ÉDOSz 
főtitkára volt), Kovács Istvánt, Weidemann Károlyt, valamint – a sportolók 
többsége körében egyébként igen népszerű – Száraz Istvánt. A beszámoló 
szerint a labdarúgó szakosztály ügyvitelét Sós Károly és Onódy lajos vette 
át, Pataki Mihály pedig labdarúgó szaktanácsadó lett. Az 1958-ban írt anyag 
írói megjegyezték: a forradalom alatt az egyesület birtoklásáért „óriási tüle-
kedés indult meg”, „egyes személyek, csoportok és pártok között, mivel ko-
moly politikai bázist és anyagi lehetőségeket láttak benne” (BFl XXXV. 1. d. 
12. ő.e.). A politikai érdeklődésről tanúskodik a Magyar Népsport november 
2-i tudósítása is: a november 1-i újjáalakuláson Kispéter Mihály futballista 
beszéde után az ünneplő tömeghez többen is szólni kívántak. „Oláh Kálmán, 
a Független Kisgazdapárt képviselője egyenesen a párt központjából érke-
zik. – Tildy Zoltán államminiszter üdvözletét hozom – mondja. Az állammi-
niszter üdvözletét küldi a Ferencváros vezetőinek, minden szurkolójának.” 
(Magyar Népsport, 1956. november 2.) Tildy október 26-tól a második Nagy 
Imre kormány államminisztereként tevékenykedett (romsics 2005: 393), 
és a forradalom és szabadságharc napjaiban újjáalakult FKGP-t képviselte.  
A Kisgazdapárt tizenegy évvel korábban, az 1945-ös nemzetgyűlési válasz-
tásokon – amikor még valóban úgy tűnt, Magyarország elindulhat a nemzeti 
függetlenség útján – több mint 57%-os szavazatarányt ért el (romsics 2005: 
293). Joggal gondolhatták tehát, hogy egy a győztes forradalmat követően, 
tiszta viszonyok között, ez a párt ismét az ország egyik vezető politikai ere-
je lehet. Ilyenformán érthető és logikus lépés, hogy a széleskörű legitimitásra 
törekedni készülő párt egyik prominense a legnépszerűbb magyar sportegye-
sületen keresztül is igyekezett volna szélesíteni pártja tömegbázisát. Hogy az 
újjáalakulást komolyan előkészítették, arra utalhat, hogy a politikusi beszéd 
mellett Hélisz József visszaemlékezése szerint egy angol fiatal az angliai diák-
ság nevében köszöntötte az egybegyűlteket. Az FTC november 2-án 14 órára 
meghirdetett újjáalakulására a november 1-i Magyar Népsport hívta fel a fi-
gyelmet, így vélhetően a több ezer fős tömeg egy része is innen tájékozódhatott. 
A lap november 4-i számában – amely a szovjet tankok benyomulása közben 
a fővárosban valószínűleg már kevés olvasóhoz jutott el – az FTC felhívást 
közölt, miszerint a klub Forradalmi Bizottsága „a legszélesebb körben meg-
kezdte a felállítandó FTC-szakosztályok szervezését, és a tagok toborzását.” 
A felhívásban arra kérték a zöld-fehér szimpatizánsokat: lépjenek be a klub 
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tagságába. A toborzás november 5-én, azaz hétfőn kezdődött volna el az Ül-
lői úti pályánál, valamint a Bárczy István utca 5. alatt. Erre a szabadságharc 
leverése miatt már természetesen nem kerülhetett sor. A cikk azt is közölte: 
a bizottság arról értesült, hogy a sportkör a korábbi években 500 ezer forint 
adósságot halmozott fel. 

Ahogy azt a Magyar Nemzet már idézett, október 31-i cikkében felvetette, 
voltak törekvések az FTC-ből kényszerűen átigazolt labdarúgók visszaiga-
zolására. A Magyar Népsport november 2-i számában „Molnár Béla, a fe-
rencvárosiak több mint két évtizeden át hűséges vezetője örömmel újságolja: 
labdarúgó-csapatunk valószínűleg kiegészül azokkal, akiket elvittek tőlünk. 
A Honvéd bejelentette, hogyha Budai és Kocsis vissza akar térni a Ferencvá-
rosba, nem gördít akadályt eléje. Most már rajtuk múlik, hogy visszajönnek-e.” 
A szintén kényszerűen átigazolt kiválóságról, Czibor zoltánról tehát nem esett 
szó, ám végül Budai II lászló és Kocsis Sándor visszatérése sem valósult meg. 
Czibor és Kocsis a forradalmat követően nem tért haza a Bp. Honvéd nyugat-
európai útjáról, Budai II lászló pedig bár visszatért, de a Honvédban folytatta 
pályafutását. Az egyesület futballcsapatával kapcsolatos további esemény volt, 
hogy még november 4-ét megelőzően megkezdődött egy nyugati túra szer-
vezése. Eszerint az „FTC Bárczy István utcai helyiségében Pataky Mihály és 
Németh János, a Forradalmi Bizottság tagjai tájékoztattak (…), hogy (…) 
a jövő héten Bécsbe utazik az FTC labdarúgó-csapata, ahol előrelátható-
lag két mérkőzést játszik majd. A vezetők az osztrák fővárosból folytatnak 
majd tárgyalásokat egy nyugat-európai portya ügyében” (Magyar Népsport, 
1956. november 4.). Az egyesület jövője kapcsán pedig felmerült: „a tervek 
szerint minden szakosztály önálló költségvetéssel dolgozik a jövőben, maguk 
gazdálkodnak a rendelkezésükre bocsátott pénzzel” (Magyar Népsport, 1956. 
november 4.), Ezzel tehát decentralizálták volna az irányítást, a korábbi cent-
ralizált szakszervezeti irányítást vélhetően felváltotta volna egy inkább piaci 
alapokra helyezkedő klubmodell. A szabadságharc leverése minden tekintet-
ben új helyzetet teremtett: a hamarosan felálló új klubvezetés a szakosztály-
ok tekintetében visszatért a régi, centralizált irányvonalhoz és többek között  
a nyugat-európai túra sem valósulhatott meg. 

A sportlap november 4-e után legközelebb november 25-én jelent meg. 
„Új vezetőség a Ferencváros élén” – hirdette az egyik cikk címe. 

„A sportegyesület sportolói nagy számban jelentek meg, hogy megválasszák az FTC 
tizennyolc tagú Ideiglenes Forradalmi Bizottságát13. Megjelentek a Ferencváros régi 

13 A „forradalmi” név megmaradhatott, hiszen az októberi eseményeket az új rezsim a „való-
di”, „szocialista forradalommal” szembeni „ellenforradalommá” nyilvánította.   
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vezetői is, Nádas Adolffal az élükön. A vita során csakhamar közös álláspont alakult ki: 
elhatározták, hogy a sportegyesület élére visszatérnek a hajdan alaptalanul elbocsátott 
régi vezetők, s helyet kapnak a vezetésben azok is, akik a Kinizsi vezetőiként bizonyítot-
ták be a sportegyesület iránti önzetlen szeretetüket. Elhatározták, hogy a sportegyesület 
a jövőben is kapcsolatban áll majd az ÉDOSZ-szal, ez a kapcsolat azonban nem olyan 
lesz, amint amilyen a közelmúlt években volt.” (Sport, 1956. november 25.) 

Így aztán egyfajta kompromisszumos megoldásként a vezetésben helyet ka-
pott a forradalom idején vezetővé választott Németh János, a korábban a kom-
munisták által körön kívülre tett Nádas Adolf és Onódy lajos, de ott a november 
1-jén eltávolított kommunista érzelmű Száraz István is (Sport, 1956. november 
25.). A megegyezéses megoldás azonban csak átmeneti volt: amint a Kádár-
rendszer kezdett megszilárdulni, a kommunista eszmékkel ellentétes felfo-
gásúakat eltávolították, vagy maguktól visszavonultak, Németh János pedig 
disszidált. Az 1958-as összegzés szerint az „ellenforradalom” következtében 
az FTC szakosztályaiból összesen százötvennégy fő távozott külföldre, egyes 
személyeket pedig a belügyi szervek őrizetbe vettek (BFl XXXV. 1. d. 12. 
ő.e.). A távozók között volt Ambrus Miklós vízilabdázó, aki 2018-ban, vele 
készített interjúmban elmondta: a forradalom alatt Fenyvesi Máté labdarúgó-
val együtt bujkált, majd decemberben egy úszónő, és annak családja segítsé-
gével ment ki Bécsbe, és később Ausztráliába, ahol a pályafutását folytatta, 
egészen 1958-as hazatéréséig (Ambrus 2018).

A győztes forradalom napjaiban az FTC ügyéhez hasonlóan ugyancsak 
a november 1-i Magyar Népsport közölte, hogy az MTK november 1-én 16 
órakor „tartja alakító összejövetelét a Hungária körúti pályán.” Az Magyar 
Testgyakorlók Köre elnökségének, az MSzMP Sportbizottságához küldött 
1958. február 19-i összegző jelentése szerint ez az alakuló ülés „technikai 
okok és Gáspár Miklós disszidálása miatt” nem valósult meg. A kommunista 
egyesületi vezetés így folytatta: 

„Majd mi vettük kezünkbe a /vezetést/ kezdeményezést, és november 2-re mi hívtuk 
össze az alakuló gyűlést, melyre mozgósítottuk az egyesület sportolóit és aktíváit. Si-
került elérni, hogy a gyűlésen fele-fele arányban voltak a régi MTK szurkolók és Vö-
rös Lobogósok. A régi MTK tagság nem tudott egységes erőként fellépni, hiányoztak  
a volt vezetők, így nem volt, aki kezébe vegye a szervezést. (…) A gyűlésre mi szer-
vezettebben készültünk, megbeszéltük aktiváinkkal, hogy a mi javaslatainkat támo-
gassák. A viharos körülmények között lezajlott értekezleten – ahol egyesek követelték  
a régi Vörös Lobogós vezetők leváltását – sikerült elérni azt, hogy az ideiglenes forra-
dalmi bizottságban 15 fő közül 9, a szűkebb vezetőségben pedig a 7 tagból 5 régi Vö-
rös Lobogós legyen. Az alakuló ülés kimondotta az MTK név újbóli felvételét” (BFl 
XXXV. 1. d. 12. ő.e.). 
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A jelentés szerint a Forradalmi Bizottság ezt követően – a kommunista 
többség miatt nem meglepő módon – nem tudott érdemi változásokat életbe 
léptetni, és a november 3-i második ülését követően – már jócskán a szabad-
ságharc leverése után – november 22-én fel is oszlatta önmagát.  

Az új vezetőség még november 4-e előtt az FTC-hez hasonlóan az MTK-
nál is igyekezett megteremteni a labdarúgók számára egy nyugati portya lehe-
tőségét. Az angliai túrát már hetekkel korábban, a forradalom előtt lekötötte 
még a Bp. Vörös lobogó vezetése, november 4-i Magyar Népsport értesülései 
szerint pedig a csapat tizenhét játékosa öt személygépkocsival már november 
1-jén elutazott Bécsbe. Ez utóbb komoly nehézségeket okozott az új, immár 
ismét kommunista befolyás alatt álló klubvezetésnek, hiszen a csapat csak 
december közepén indult haza Angliából, és a legjobb játékosokat, pl. Sipos 
Ferencet, Kovács Ferencet és Sándor Károlyt jó néhány angliai futballklub 
igyekezett magához csábítani. (Sport, 1956. december 20.) Végül mindhárom 
futballista hazatért, és az MTK-ban folytatta pályafutását. 

A szabadságharc leverését követően, december 9-én, a szakszervezettel 
történt előzetes egyeztetés alapján a szakosztályok küldöttei és a szurkolók 
egy részéből összehívott értekezleten a kommunista befolyás alatt álló veze-
tők által javasolt harmincegy tagú Intéző Bizottságot, majd egy héttagú el-
nökséget választottak meg (BFl XXXV. 1. d. 12. ő.e.). A sportlap így számolt 
be az eseményekről: 

„Tóth István, (…) az MTK ideiglenes intéző bizottsága és a volt Bp. Vörös Lobogó 
vezetőségének a nevében köszönti a megjelenteket, majd méltatja azt az utat, amelyet 
az 1888-ban megalakított MTK tett napjainkig. »Ismét életre hívjuk a kék-fehér színe-
ket viselő klubot, amelynek három betűje a magyar sport hajnalától több mint egy fél 
évszázadon át fényes eredményeivel ragyogott a magyar sport egén. « (…) Kiemelte 
a Bp. Vörös Lobogó színeiben elért eredményeket, azokat a sikereket is, amelyeket  
a sportkör 19 szakosztályának tagjai elértek.” (Sport, 1956. december 11.) 

Az 1958-ban írt jelentés szerint: 

„az ellenforradalom komolyan megrázkódtatta az egyesületünket is. Szakosztályaink 
is erősen megtépázódtak, mivel onnan 171 fő disszidált (12 vezető, 159 sportoló), 
akik közül 8 fő visszatért. A disszidáltak között 72 fő volt válogatott és első osztályú 
versenyző. A disszidálások miatt néhány szakosztályunknál a munka majdnem teljesen 
megbénult (vízilabda, férfi kosárlabda). Az ellenforradalom alatt 6 sportolónk halt 
meg” (BFl XXXV. 1. d. 12. ő.e.).

A győztes forradalom napjaiban az FTC-n és az MTK-n kívül számos más 
sportegyesület is újjáalakult. A november 2-i Magyar Népsport beszámolt 
róla, hogy a 
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„volt Bp. Dózsa sportolói megalakították forradalmi bizottmányukat, amelynek hét 
tagja között olyan ismert sportolók is helyet kaptak, mint például Szusza Ferenc vá-
logatott labdarúgó. A forradalmi bizottmány első ülésén elhatározta, hogy felveszi  
a kapcsolatot a régi újpesti sportkedvelőkkel, s egyesül az UTE-val.” 

A Vasas SC november 4-én 10 órára az Eötvös utca 14. szám alatti he-
lyiségbe hirdetett meg alakuló összejövetelt. „A Vasas vezetői és sportolói 
szeretettel várják a Baráti Kör tagjait és a csapat többi szurkolóját is az össze-
jövetelen” (Magyar Népsport, 1956. november 4.). Ezek azonban csak rövid 
életű próbálkozások voltak, hiszen a szabadságharc leverését követően ismét 
kommunista befolyás alá kerültek a sportegyesületek. Bizonyos változások 
azonban mégis történtek: a fővárosi lila-fehérek nevében ugyan benne maradt 
a Dózsa elnevezés, ám a „Budapesti” helyére az „Újpesti” szó került, ezzel 
valamelyest nagyobb teret engedve az egyesületi identitásnak. A Budapesti 
Honvéd esetében ilyen változtatásra sem került sor: a csapat nevébe sem-
milyen módon nem került vissza a kerületre utaló „Kispest” szó. Olyan, rég 
elfeledett, ám nagy tradíciókkal rendelkező egyesületek is igyekeztek „életre 
kelni”, mint például a Nemzeti Torna Egylet (NTE). Az 1873-ban alapított, 
egyik első magyar sportegyesületet a kommunisták a rákosi-rendszer kezde-
tén betiltották. 

„A Nemzeti Torna Egylet nyolcévnyi szünet után, november 4-én, vasárnap délelőtt 
10 órai kezdettel tartja újjáalakuló gyűlését a MEFESZ VI. kerületi (…) székházában. 
Az NTE Ideiglenes Forradalmi Bizottsága kéri volt sportolóit és tagjait, hogy az újjá-
alakuló gyűlésen minél nagyobb számban jelenjenek meg.” (Magyar Népsport, 1956. 
november 4.) 

Mondani sem kell, a szovjet benyomulás miatt az egyesület nem alakul-
hatott újjá. Ám ezek a törekvések jelzik: a magyar sport szereplői erőteljesen 
vágytak arra, hogy a kommunisták által tiltott tradicionális sportklubok, újra 
megjelenjenek régi szimbólumrendszerükkel együtt.  

Az FTC és az MTK példáján keresztül látható, hogy a forradalom és szabad-
ságharc következtében a sportegyesületek számos sportolójukat elvesztették, 
illetve akár egyes szakosztályok léte is veszélybe kerülhetett. Országosan, helyi 
szinten, ahol az egyesületek kevésbé voltak vonzóak, mint az országos hírű 
csapatok, még nagyobb problémák adódtak. Egyfajta képet ad a nehéz viszo-
nyokról egy 1957-ben írt Hajdú-Bihar megyei sportfelügyelőségi jelentés. 

„Az ellenforradalom következtében úgy Debrecenben, mint a megye területén nagy-
mérvű a visszaesés. Debrecenben október 23. előtt 59 sportkör működött 390 szak-
osztállyal és abban 8802 sportolót foglalkoztatott. Ezzel szemben 1957 áprilisában 
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történt statisztikai felmérések szerint Debrecenben 48 sportkör 190 szakosztállyal 
működik, mintegy 5000 versenyzővel.” 

A jelentés hozzátette: „Az ellenforradalom számlájára kell írnunk, hogy 
a megyében 9 szakszervezeti, 6 falusi és 9 termelőszövetkezeti sportkör szűnt 
meg” (MNl XIX–I–14, 1957) – vélhetően létszámbeli és anyagi problémák 
miatt, valamint annak köszönhetően, hogy a forradalom alatt számos egye-
sület új vezetést kaphatott, melyek azonban november 4-t követően nem 
folytathatták (vagy inkább kezdhették meg érdemben) a munkájukat. Így az 
egyesületekre a fejetlenség, és sok esetben a megszűnés lehetett a jellemző. 

„A végletekig központosított szakszervezeti sportegyesületi rendszert, 
amely a forradalom következtében szétesett, az új hatalom nem kísérelte meg 
feléleszteni. A végső szót a SZOT 1956. december 16-i feloszlató határozata 
mondta ki felettük” (Horváth 2003: 25). A centralizáció, a felülről, a párt-
központból történő irányítás tehát a kádári politikának megfelelően a spor-
ton belül is csökkent, az egyesületek vezetése valamivel szakmaibb alapokra 
kerülhetett. A szakszervezeti és minisztériumi kötődések azonban továbbra 
is fennmaradtak, az uTE például egészen a Kádár-rendszer végéig a Belügy-
minisztérium égisze alatt maradt, míg a ferencvárosi futballisták hivatalosan 
továbbra is az élelmiszeripar alkalmazottai lehettek.14 

Érdemes röviden arról is szólni, hogy a legnagyobb sportegyesületek 
egyes szereplői milyen arányban vettek részt a forradalom és a szabadság-
harc eseményeiben. A legtöbb forrás az általam fókuszba állított FTC kap-
csán lelhető fel, ami nem meglepő. Egyrészt a legnépszerűbb, és így legtöbb 
szimpatizánssal bíró egyesületről van szó, másrészt a szabadságharc alatt  
a leghevesebb fegyveres harcok a VII–VIII–IX. kerületben zajlottak (Markó 
2018), ahol az FTC aktív, meccsre járó szurkolótábora a társadalmi összeté-
telből adódóan nagy számban lakhatott15. Az állambiztonsági szolgálatok is 
kiemelten foglalkoztak az FTC-vel, ezért a legtöbb iratanyag róluk keletkez-
hetett. lengyel Boldizsár, az Állambiztonság alosztályvezetője 1959-ben írt 

14 A szocialista rendszerek sajátja, hogy a sportolók hivatalosan nem sportteljesítményükért, 
hanem valamilyen civil foglalkozás körében kapták a bérüket. Ez az „amatőr” szisztéma 
azonban valójában egy hamis, „álamatőr” rendszert eredményezett. Friedmanszky zoltán fut-
ballista például a Pest-Szolnok megyei állami pincegazdaságban volt anyagbeszerző, a Fradi 
több labdarúgója játékosa pedig a vágóhídon „dolgozott”, ám valódi munkát nem minden 
esetben végeztek, bérük pedig valójában sportteljesítményük szerint alakult (Friedmanszky 
2018).
15 Ismert, hogy a futballmeccseket, így az FTC meccseit is nagy számban látogatták és láto-
gatják ma is munkáscsaládból jövő szegényebb fiatalok, akik ezekben a kerületekben ekkor 
nagy számban éltek.
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jelentésében például úgy fogalmazott „nagyobb számban Corvin köziek az 
Illatos út környékén – az úgynevezett »dzsumbuj« telepen vannak, valamint 
a kerület másik olyan részén, ahol nagyobb számban főleg lumpenproletár-
ok laknak, a Mária Valéria telepen – tevődnek ki”. Egy Milán fedőnevű, az 
’56-os eseményekben még a Corvin közben a forradalmárok oldalán harcoló 
ügynök pedig ugyancsak 1959-ben megjegyezte: „lakóhelyemen az Illatos úti 
lakótelepen nagy számban vannak Fradi-szurkolók” (NET5). A harcokban 
való aktív fradista részvételről ezek persze inkább csak feltételezések, ám ezt 
erősíti egyik interjúalanyom, Kis Imre elbeszélése is. Ő VII. kerületben élt, 
ekkor már fanatikus FTC-drukker, tizenhat éves volt az események idején, és 
„pesti srácként” gyakorlatilag végig küzdötte a szabadságharcot. Elmondása 
szerint Kis táraságában – és vélhetően akár a harcoló társai között is – a hozzá 
hasonló fiatal, „vagány”, munkásszármazású fiúk közül jó néhányan elkötele-
zett FTC-drukkerek lehettek. A szurkolók mellett egyes sportolók is részt vet-
tek a harcokban. Ilyenek voltak például Schneck János és Kondorosi Tihamér 
FTC-jégkorongozók, de az FTC csapatának legendás futballistája, Dalnoki 
Jenő is. A Fradi szervezett szurkolói csoportjainak vezetője, az állambizton-
ság ügynökeként 1958-tól „Bakos Miklós” fedőnéven tevékenykedő Bauer 
Miklós jelentése szerint 

„az ellenforradalom október végi napjaiban Dalnoki állandóan a városban csavargott 
egy kisgazdapárti szalagos gépkocsival. Többfelé látták csoportosulás közepén, ahol 
lázító, demagóg beszédeket tartott. Ezt alátámasztotta az az ikerpár is, akik 1957–
58-ban a Baráti Kör végső működéséig annak tagjai voltak. Ő szerintük a köztársa-
ság-téri Pártház ostrománál Dalnoki a Rákóczi út sarkánál tartózkodott és fűtötte  
a hangulatot.” (NET5) 

Börtönbüntetést emiatt később végül egyikőjük sem kapott. ugyancsak 
részt vett az eseményekben a Honvédban játszó, ex-ferencvárosi, Czibor zol-
tán. A mindvégig FTC-érzelmű sportoló a szabadságharc napjaiban „a HM 
Ezredes utcai garázs parancsnokát géppisztollyal arra kényszerítette, hogy 
hagyja el az Ezredes utca területét, a gépkocsikat pedig az ellenforradalmár-
ok rendelkezésére bocsátotta” (NET5). Természetesen más egyesületek spor-
tolói és szimpatizánsai közül is számosan részt vehettek az 1956-os fegyveres 
eseményekben, a drukkerek részéről azonban lehetséges, hogy az FTC-érzel-
műek valóban nagyobb arányban vettek részt, mint a többi csapat szurkolói. 
Egyes értelmezések szerint a rákosi-rendszer első erőszakos tömegmegmoz-
dulása, az 1954. július 4-i, NSzK ellen elvesztett futball világbajnoki dön-
tőt követően kitört fővárosi zavargássorozat az 1956-os események egyfajta 
előjátékának tekinthető. Bár bizonyos részletek hasonlóan alakultak – például 
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a tüntetők mindkét esetben a rádió épületéhez vonultak, hogy beolvassák 
követeléseiket, illetve a tömegben az ’56-ból jól ismert „aki magyar, velünk 
tart” rigmus is felhangzott (Tabi 2016: 65–66) – ám a résztvevők beszámoló-
iból egyértelműnek tűnik, hogy az ’54-es történéseket ’56-tal ellentétben nem 
a politikai elégedetlenség, hanem kimondottan a futball miatti felindultság 
idézte elő (Hélisz 2018; Kis 2018; raffa 2019). Az persze nem mellékes 
tényező, hogy a futball jelentőségét éppen a rákosi-diktatúra minden szem-
pontból fojtogató légköre fokozta a végletekig, ahogy az is kétségtelen: ez 
volt az első alkalom, amikor a tömeg megérezhette erejét, és azt, hogy igenis 
van mód a tömeges, erőszakos véleménynyilvánításra (Aczél–Méray 2006: 
210–215). Mindenesetre tény: az ’54-es zavargásokat követő rendőri jelenté-
sekben egyetlen csapat, az ekkor Kinizsiként szereplő FTC drukkereit nevesí-
tik. Ezt írták: A tömeg összetétele 60–70%-ban 18–20 éves fiatalokból, főként 
diákokból és munkásokból állt, és a „jampecok” között többen jelen voltak 
„ismert Kinizsi »B« közép drukkerek” is (BFl VI. 12.a. 1 20–21. kisdoboz).
Az ’54-es demonstrációkban való aktív részvételre való fogékonyság ismét 
csak a fradisták forradalomban tanúsított fokozott aktivitását valószínűsíti. 
Az MTK-sok forradalmi részvétele kapcsán a már többször idézett 1958-
as, az MSzMP Sportbizottságának írt egyesületi jelentésben az olvasható:  
„a ma meglévő aktiváink közül tudomásunk szerint senki nem fejtett ki ellen-
forradalmi tevékenységet, sportolóink közül is csak 1 főről tudunk. A disszidált 
vezetők közül 1 fő, a sportolók közül kb. 10 fő vett részt /értesüléseink szerint/ 
ellenforradalmi eseményekben.” E számokból a többi jelentősebb fővárosi 
sportegyesületre vonatkozóan is hasonló arányokra lehet következtetni. 

Különösen érdekes kérdés, hogy miért őrizhette meg a nevét és a színét a 
szabadságharc leverését követően az FTC és az MTK, mellyel kapcsolatban 
akadtak, akik ezt az egyetlen megmaradt „ellenforradalmi vívmánynak” tekin-
tették (BFl XXV. 4.f. 9307/1962). Egyrészt a hatalomra kerülő Kádár-rezsim 
a felszínen igyekezett megtörni a kontinuitást a magyar emberek nagy része 
számára rendkívül idegen rákosi-rendszerrel. A két nagy múltú, a magyar 
társadalomba mélyen beágyazódott klub hagyományos jelképeinek „vissza-
adása” e tekintetben fontos szimbolikus lépés volt. Másrészt az FTC-kapcsán 
egy másik szempont is lényeges: az újonnan felálló hatalom szinte paranoid 
módon rettegett egy „újabb 1956” kirobbanásától. Kádár János az 1957. októ-
ber 9-i MSzMP Politikai Bizottsági ülésen a következőket mondta: 

„Megmondom őszintén, hogy ezekkel is harcoltunk mi a múlt évben, a diákok egy 
részével, a huligánokkal, meg a „B” középpel. Ez egy fasiszta gyülekezet - ami persze 
nem azt jelenti, hogy mindenki, aki idetartozik az fasiszta - de a lényege az, és az sem 
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véletlen, hogy a Ferencváros a fő bázis. (…). Nem lehet tűrni, amit csinálnak. Ha az 
elvtársak nem ügyelnek, akkor a sportmérkőzések lesznek az egyetlen legális területei 
a szovjetellenes, kommunistaellenes, antiszemita hangulatkeltésnek, és 70 000 ember-
re lövetni nem tréfa dolog.” 

Kádár ezen kívül még azt is megfogalmazta, hogy a jövőben szerinte hogyan 
kéne leszámolni a ferencvárosi tábor, a „B-közép” vezetőivel, akik szerinte 
különösen nagy veszélyt jelentettek rendszerére (MOl 2006: 570). A veze-
tők kiemelése mellett, a tömegek számára – amellett, hogy a Fradi továbbra 
is nehezebb helyzetben volt sok más egyesületnél16 – a felszínen maradt az 
engedménytétel: az egyesület megőrizhette nevét és színét, nem volt többé 
tiltva a „Fradi-induló”, és a futballcsapat legjobbjait sem vezényelték már át 
látványosan a Honvédba vagy a Dózsába. Bízva benne, hogy – a rezsimhez 
eljutó információk szerint – az erőszakos eseményekben 1954-ben és 1956-
ban is igen aktív FTC-drukkerek rendszerrel szembeni ellenségességét ez majd 
valamelyest csökkenti. 

A szervezeti átalakításokon túl a magyar sportegyesületek jövőjére a for-
radalom és szabadságharc időszakában zajló különböző sportesemények is 
hatással voltak. Ezek közül a legfontosabbnak a november 22. és december 8. 
között zajló melbourne-i nyári olimpiai játékok tekinthető, ahonnan a kilenc 
aranyat, tíz ezüstöt és hét bronzot szerző küldöttség jelentős része, több tucat 
sportoló nem tért haza. Köztük volt többek között zádor Ervin vízilabdázó, 
Tábori lászló futó (Bp. Honvéd), Szőke Kató úszó (Bp. Kinizsi), valamint 
Keleti Ágnes tornász (Bp. Dózsa). A Vasas sportolója, a melbourne-i játé-
kokon kéziszercsapatban aranyérmes Köteles Erzsébet több mint hatvan év 
távlatából úgy emlékezett vissza: „mi tornászlányok, ott egymás ágyán ülve, 
éjszakákon át zokogtunk, hogy ki disszidáljon, ki maradjon kint, ki ne jöjjön 
haza.” (Köteles 2018) A tornásznő végül, többek között családja miatt haza-
tért, ám a győztes csapatból Korondi Margit (Bp. Vasas) és Bodó Andrea (Bp. 
Honvéd) is kint maradt. Köteles elmondása szerint gyakorlatilag szabadon 
dönthettek, nem volt komoly államvédelmi őrizetük, senki sem presszionálta 
őket a hazatérésre. Hatalmas veszteségeket szenvedett el kimondottan a ma-
gyar futball is: a forradalom idején Angliában játszó utánpótlás válogatott, 
és a forradalom napjaiban Nyugat-Európába, Bajnokcsapatok Európa-kupája 

16  Ezt jelzi, hogy az FTC-sportolók kevesebb bért és egyéb juttatást – pl. rosszabb minőségű 
lakást – kaphattak, mint például az Újpesti Dózsa versenyzői (raffa 2019), de szimbolikus 
az is, hogy az FTC új pályájának építését bő tíz éven keresztül „elhúzták”, így a Fradi fut-
ballcsapata 1963 és 1974 között a Népstadionban volt kénytelen játszani a hazai meccsei 
jelentős részét.
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nyolcaddöntő mérkőzésre utazó Bp. Honvéd játékosainak egy része soha nem 
tért haza. utóbbi együttesből Puskás Ferenc, Kocsis Sándor és Czibor zoltán 
(aki, mint írtam, a forradalomban fegyveresen is részt vett, ráadásul honvédos 
sportolóként katonatiszti rendfokozatban volt, így ténylegesen súlyos retor-
zióktól tarthatott), az Aranycsapat három világklasszisa is a távozás mellett 
döntött – Puskás később a spanyol real Madridban, míg Kocsis és Czibor  
a Barcelonában futott be mesés karriert. Az utánpótlás válogatott elvesztésé-
vel pedig olyan fiatal egyéniségekkel lett szegényebb a magyar futball, akiket 
a hazai közvélemény jelentős része sosem ismerhetett meg. Kevesen tudják, 
hogy az 1956-ban mindössze tizennyolc éves Kaszás lászló a real Madrid-
ban, míg a vele egyidős Szalay Tibor a Barcelonában is futballozott. 

Összefoglalás

Kutatásomban a magyar sportegyesületek és az 1956-os forradalom kapcso-
latát vizsgáltam, benne különös tekintettel a forradalom alatt kivívott válto-
zásokat (név, egyesületi színek, stb.) november 4-e után is megtartó FTC és 
MTK csapatára fókuszálva. E sportegyesületek – és legfontosabb szereplői-
nek – legfontosabb motivációja ezekben a változásokban a rákosi-rendszer 
által eltörölt, ám a társadalomban igen élénken élő, meggyökeresedett tradí-
ciók visszahozatala volt. Az FTC esetében további motivációt jelentett, hogy 
a klub és drukkerei súlyos vegzálásoknak voltak kitéve a kommunista állam-
hatalom részéről, így a rákosista egyesületi szisztémával szemben a többség 
kimondottan ellenséges volt. E két csapatnál – valamint több más fővárosi 
egyesületnél is – a kommunista éra előtti egyesületi vezetők és a sportolók 
részvételével forradalmi bizottságok alakultak, akik igyekeztek átvenni az 
egyesületek vezetését, és megszervezni az újjáalakulásokat. A győztes forra-
dalom napjaiban az újjáalakult, rövid életű politikai pártok elkezdték felvenni 
a kapcsolatot a sportegyesületek új vezetéseivel. Erre bizonyított példa a Füg-
getlen Kisgazdapárt esete, melynek képviselője maga is felszólalt az FTC no-
vember 1-i újjáalakulásánál. Mivel a képviselő Tildy zoltán államminiszter 
üdvözletét tolmácsolta, így a zöld-fehér egyesület közvetve a második Nagy 
Imre kormánnyal is kapcsolatba került. Ez indirekt módon az FKGP társa-
dalmi népszerűségének, legitimációjának növelését szolgálhatta. Az egyesü-
letek sportolóinak és drukkereinek egy része a fegyveres harcokban is részt 
vett. A források és az általam készített interjúk alapján feltételezhető, hogy 
az FTC szimpatizánsai a többi csapat drukkereinél nagyobb számban vettek 
részt a szabadságharc eseményeiben, ami egyrészt az FTC bázisának földrajzi 
lokációja, másrészt a klub népszerűsége, így nagyobb szurkolótábora miatt 
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valószínűsíthető; sőt a klubot ért elnyomás miatt kialakuló nagyobb rendszer-
ellenesség is közrejátszhatott a nagyobb arányú részvételben – ám ez nem 
bizonyítható. November 4-t követően a változások, az újjáalakulási hullám 
az egyesületek esetében nem folytatódott. A hatalmat magához ragadó Ká-
dár-rezsim sportpolitikájában ugyan részben szakított a rákosi-rendszerrel, 
ám az alapvető vonások megmaradtak, az egyesületek továbbra is magukon 
viselték a szocialista rendszer torzulásait. Az FTC és az MTK ezzel szemben 
megőrizhette a forradalom alatt visszavett nevét és egyéb szimbólumait. Ez  
a hatalom részéről egyfajta gesztusgyakorlás volt a két társadalmilag nép-
szerű, nagymúltú egyesület felé, másrészt az FTC esetében óvatosságot is 
jelentett: a rendszer „újabb 1956”-tól rettegő korifeusai a csapattal kapcso-
latos korábbi vélt és valós tapasztalatok miatt potenciális veszélyforrásként 
értékelték az elégedetlen fradisták tömegeit, ezért ilyen módon igyekeztek 
enyhíteni a zöld-fehéreket ért nyomáson. 

Bizonyos, ha a politikai realitásokkal ellentétes módon a magyar függet-
lenségi harc 1956-ban győzni tud, oly sok minden más mellett a hazai sport 
további története is egészen máshogyan alakult volna. A vasfüggöny mögül 
kiszabaduló magyar sport számos tekintetben (pl. edzésmódszerek, az állami 
tőke mellett magántőke bevonása) felzárkózhatott volna a mind inkább pro-
fesszionálissá váló Nyugathoz. Ehelyett azonban egészen 1989-ig a szocialis-
ta viszonyok maradtak jellemzők, melyek a sportegyesületek és a sportolók 
életét, sorsát is alapjaiban határozták meg. 
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Makacs legendák – Dózsa György

A magyar történelem legnagyobb méretű parasztfelkelésének kirobbanását 
követően több mint ötszáz évvel Dózsa Györgyöt a magyar társadalom köz-
tudata még mindig a legnagyobb történelemformáló alakjaink között tartja 
számon. Évszázadokon keresztül a történetírás vagy nem vett különösebben 
tudomást a felkelésről, vagy Dózsát, mint lator zsiványt mutatta be. A 19. szá-
zadban kezdett új értelmezést nyerni az 1514. év és Dózsa György személye: 
előbbi, mint az elnyomottak elkeseredett lázadása a feudalizmus ellen, kísér-
let a polgári átalakulásra, utóbbi pedig hol mint népvezér, hol mint az emberi 
és a magyar szenvedéstörténet ikonja jelent meg. Igazán kiemelkedővé és 
meghatározóvá azonban a második világháborút követő szocialista évtizedek 
történetírása tette a parasztfelkelést és vezetőjét. A marxista történetszemlé-
let felfogása szerint a történelem mozgatórugója az osztályok közötti állan-
dó harc, háborúk: ezek mozdítják előre a fejlődést. A magyar történelemben 
Dózsa alakját tették meg ennek megfelelően az osztályharc egyik szimbólu-
mává, felkelését pedig olyan forradalomnak és szabadságharcnak állítva be, 
mely „méltó” elődje a 20. századi szocialista–kommunista mozgalmaknak és 
politikusoknak. Az említett múltszemlélet öröksége, hogy köztereink elneve-
zésében Dózsát csak Petőfi, Széchenyi, Kossuth, rákóczi, Hunyadi, zrínyi, 
Szent István, Árpád fejedelem előzik meg  (NET1). Emlékét film, rockopera, 
színházi dráma, versek, számtalan festmény és szobor tartja életben. Sokak 
számára Magyarországon és szülőföldjén, Erdélyben is forradalmár (Bara-
bási 2010), magyar Spartacus, népi hős, mi több: hazafi, aki fegyvert fogott 
az országot romlásba döntő arisztokrácia ellen. A nemzet lelkiismerete volt, 
ha úgy tetszik. Meglepő, de még a legfrissebb szakirodalmi munkákban is 
előfordul ez a megközelítés vele kapcsolatban.

  A továbbiakban szeretném bemutatni, hogy mai tudásunk, a legfrissebb 
kutatási eredmények tükrében mi lehet – legalább megközelítőleg – a való-
ság. Az utóbbi évtizedekben a tisztánlátást sok egyéb történelmi korszakkal 
egyetemben nagyban megkönnyítette az 1514-es események értékelésével 
kapcsolatban, hogy immáron a történészeknek nem kötelessége alávetniük 
magukat egy ideológiának, és nem kell egy politikai rendszer elvárásait ki-
szolgálniuk.1 
1 Ismeretes a „vörös farok” fogalma a rákosi- és Kádár-rendszer történetírásából, mikor  
a kutatóknak a marxista ideológia méltatásával, az adott téma marxista rendszerszemléletbe 
foglalásával kellett kezdeniük és zárniuk tanulmányaikat.
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Nem tekintem feladatomnak, hogy lépésről lépésre, csatáról csatára mutas-
sam be a parasztfelkelés hónapjait. Inkább az egyes sarokpontokra koncent-
rálva elemezném a belháború okait, alakulását, következményeit, a hozzájuk 
kapcsolódó tévhiteket, elavult nézetrendszereket. 

A parasztfelkeléssel, vagy mint már neveztem is, belháborúval kapcsolatos 
egyik makacsul kitartó nézet, hogy ez az elnyomott, szinte állati sorban tartott 
parasztság kétségbeesett hadivállalkozása volt az urakkal szemben (Hegedűs 
1972). Az előző rendszer történelemoktatása mellett talán azért is tartja magát 
ez a felfogása oly sikeresen, mert ez tűnik a legkézenfekvőbb magyarázatnak. 
Az osztályharc eszméjének ráhúzása a parasztháborúra azonban több sebből is 
vérzik. A szemben álló erőket nem lehet egyszerűen „A” paraszti és „A” ne-
mesi seregre egyszerűsíteni (Hahner 2011), hiszen Dózsa György seregében 
is nagy számban harcoltak kisbirtokos nemesek, városi polgárok, céhes legé-
nyek, illetve papok és szerzetesek, (NET2), ugyanígy a főurak seregében is 
szép számmal találunk jobbágyokat, parasztkatonákat. Az ő jelenlétükre utaló 
egyik bizonyíték, hogy Dózsa a legendássá vált ceglédi kiáltványában külön ki-
hangsúlyozza: a seregéhez nem csatlakozó parasztokra és családjaikra ugyanaz  
a borzalmas sors vár, mint a kezükre kerülő nemesekre (Hegedűs 1972). 

A kizsákmányolt és kizsákmányoló szembenállást tovább árnyalja, hogy 
a korban a nemességnek és a jobbágyságnak is számos rétege volt (Engel–
Kristó–Kubinyi 2005). A módosabb parasztság adott esetben jobb anyagi 
körülményekkel rendelkezhetett, mint a nemesség szegényebb, akár birtok 
nélküli csoportjai. Nem véletlen, hogy a felkelés gerincét nem elsősorban  
a nincstelen zsellérség, inkább a tehetős mezővárosok adták (Szakály 2000), 
akik az akkor frissen meghozott gazdasági törvények révén kezdtek kedve-
zőtlen helyzetbe kerülni a piacgazdaságban és a kereskedelemben a nemes-
séggel szemben (NET2). Nem túlzás tehát a nemesség és gazdagodó paraszti 
rétegek közötti gazdasági versengés nyílt háborúvá torzulásaként beszélni  
a parasztháborúról. Itt érdemes megjegyezni, hogy a parasztfelkelésnek na-
gyon komoly vallási töltete is volt, hiszen az eredetileg keresztes hadjárat-
ra összegyűlő tömegeket az is vezérelte, hogy a keresztet magukra öltve, és 
harcba indulva a törökök ellen, bűnbocsánatot nyerjenek. A konfliktusok épp 
akkor kezdtek eszkalálódni, mikor a nyári mezőgazdasági munkálatok előtt 
a parasztok nagy tömegben kezdték otthagyni a földeket, a nemesség pedig 
sokszor erőszakkal próbálta visszatartani őket. A keresztes háborúra jelent-
kezők szemében így a nemesség a hitetlenek elleni harc akadályozóivá vált, 
akik miatt az ő lelki üdvösségük is veszélybe került (Bánó 2015).

A keresztes háború vezetésére – a történetírók szerint magától Bakócztól – 
felkérést kapó Dózsa Györgyről meglehetősen keveset tudunk 1514 előttről. 
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Születési ideje (1470 vagy 1472) is csupán hipotéziseken alapszik. A kortársak 
származása alapján Székely Györgyként emlegetik őt. A legelső dokumentum, 
mely Dózsa Györgyként hivatkozik rá, 1507-ből való (Bánó 2015), miszerint 
Erdélyben az alvajda, a híres matematikus professzor Barabási Albert-lászló 
őse, Barabási lénárd adott ki Dózsa ellen elfogatóparancsot, mert az emberei-
vel szebeni szász polgárokat rabolt ki és ölt meg. A dokumentum hiteles, ugyan-
akkor a Dózsa név elterjedtsége miatt nem tudni, hogy a „mi Dózsánkról” van-e 
szó (NET2), illetve, hogy nem inkább egy katonai összecsapásra került-e sor, 
mely a székelyek és szászok közti leszámolás eredménye volt (Barabási 2010). 

Ami bizonyos, hogy testvérével együtt Nándorfehérváron szolgált végvári vi-
tézként. A híres eset, miszerint egy párviadalban a hírhedt Epiruszi Ali béget 
legyőzve Budára ment jutalmát átvenni, bár több forrás is alátámasztja, lehetsé-
ges, hogy a humanista írók dramaturgiai fogása. Abban sem lehetünk biztosak, 
hogy az elvesztett pápaválasztásból hazatérő Bakócz őt tette meg a keresztesek 
főparancsnokának, hiszen több más vezér neve is felbukkan Dózsáé mellett2. 
lehetséges, hogy mint az egyik szárny parancsnoka indult a hadjáratra, ám 
1514 májusától már egyértelműen ő volt a főparancsnok. Célja nem teljesen 
világos: lehetséges, hogy már májusban egyfajta önálló, a központi hatalomtól 
elkülönült vezérré kívánt válni. Elképzelhető ugyanakkor, hogy az odahaza, 
Székelyföldön látott társadalmi berendezkedést kívánta országos szinten meg-
valósítani (Engel–Kristó–Kubinyi 2005), miszerint nincsenek parasztok, ne-
mesek, az alattvalók szabadok; egyfajta kollektív nemességet élvez mindenki, 
az ország élén pedig továbbra is a király áll.

Véleményem szerint a belpolitikai kontextust is célszerű bizonyos kérdé-
sekben tisztázni, illetve újragondolni. Általánosan elterjedt nézet és valahol 
a nemzeti öntudat része, hogy Hunyadi Mátyás uralkodását, központosító 
politikáját és zsoldos seregét túlértékeli az utókor, míg a Jagelló-korszakot 
hanyatlásként vagyunk hajlamosak látni, melynek egyik súlyos válságtünete 
volt a parasztlázadás, végeredménye pedig a mohácsi katasztrófa. Érdemes 
árnyalni a képet. Parasztfelkelés Erdélyben 1467-ben – tehát Hunyadi Má-
tyás uralkodása idején – is robbant ki, de az emlékezete nem maradt úgy fent, 
mint a negyvenhét évvel későbbi. A „győzhetetlen fekete sereg” nem volt 
győzhetetlen, hiszen Mátyás halála után éppen az elavultnak gondolt neme-
si bandériumok verték szét őket3, mikor fizetetlenségük miatt fosztogatásba 
kezdtek a Délvidéken. Iskolai tankönyvekben is visszatérő példa Mátyás és 
2 Melchior Bankwr neve kerül elő több változatban is a forrásokban, mint kezdeti főparancs-
nok.
3 Ironikus, de a fekete seregre a döntő vereséget éppen egyik korábbi legendás vezérük, Ki-
nizsi Pál mérte 1493-ban.



zmák Tamás

166

Jagelló ulászló adóbevételeinek összehasonlítása. Előbbiét évi ötszáz- vagy 
hétszázezerre, utóbbiét kétszázötvenezer körülire becsüljük. ulászló bevéte-
lei azonban nem maradtak el a korábbi magyar uralkodóitól. Jegyezzük meg, 
az adóalap jelentős csökkenését nem kis részben pont Mátyás zsoldos seregé-
nek fenntartása idézte elő (Kubinyi 2000): Hunyadi tisztában volt azzal, hogy 
ha a katonák nem kapják meg negyedévente jussukat – ami az ő regnálása 
idején is gyakori jelenség volt – fosztogatásba kezdenek. Éppen ezért katonáit 
a megszállt osztrák–cseh–morva területeken állomásoztatta. Ilyen módon vi-
szont a vitézek zsoldjukat nem magyar területeken költötték el, tehát a rájuk 
áldozott hatalmas pénzösszegek kikerültek a hazai gazdaság vérkeringésé-
ből. A Jagelló-korra egyfajta lassú fejlődésként tekinthetünk (Hahner 2011). 
ulászló magyar arisztokrácia általi megválasztása mögött nem egy gyenge 
uralkodó iránti vágyakozást kell keresnünk, hanem a józan felismerést, hogy 
a dinamikusan terjeszkedő Oszmán Birodalommal szemben a Magyar Ki-
rályság tartalékai kimerülőben vannak, és csak egy államszövetség veheti fel  
a harcot a török expanzióval szemben (Szakály 2000). Szintén elfeledett 
érdeme a Jagellóknak, hogy a parasztháborút és az elkerülhetetlen végvári 
portyákat nem számítva Magyarország harminc éven keresztül nem látott há-
borút, ami az adott korban ritka kincs volt egy ország életében. 

A fenti vargabetűt azért tartottam fontosnak megejteni, hogy lássuk,  
a Dózsa-féle mozgalom nem tükrözött belpolitikai válságot, legalábbis mesz-
sze nem olyan súlyosat, mint a későbbi korok történetírása sejteti. Azt gondo-
lom, hogy egészen másként tekintenénk ulászló és II. lajos uralkodásra, ha 
korszakukat nem árnyékolná be a mohácsi csata.

Térjünk vissza 1514-be! Dózsa György parasztseregei több szárnyra oszol-
va folytatták váltakozó kimenetelű harcaikat a királyi csapatokkal szemben. 
A két-három hónapig tartó háború azonban Temesvárnál véglegesen eldőlt, 
a fősereg vereséget szenvedett, Dózsa pedig alvezéreivel és öccsével együtt 
fogságba esett.

A magyar történelem egyik megrázó és szimbolikus jelenete Dózsa kivég-
zése. Bár az izzó vastrón csak Petőfi költői képe (NET4), de az uralkodója 
ellen fellázadt nemesembert a kor szokásai szerint felforrósított abronccsal 
megkoronázták (Hahner 2011). A parasztvezér saját emberei által történő 
szétmarcangoltatása szintén nem volt példa nélküli, Kinizsi Pál a fekete sereg 
áruló zsoldosait ugyanígy felfalatta egymással (NET2). A keresztes sereg al-
vezéreit, parancsnokait szintén kivégezték a legkülönbözőbb módszerekkel. 
Azok a feltételezések, miszerint parasztok tízezreit húzták karóba, kínoztak 
meg, valószínűleg erősen túlzóak (NET3), hiszen a földbirtokosoknak nem 
volt érdekük saját munkásaikat megtizedelni.
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A parasztháború következményei között tartják számon a második job-
bágyság, a parasztok röghöz kötését, amivel megakadályozták, hogy a pa-
rasztság maga választhassa meg lakóhelyét. Ez de iure igaz, de facto azonban 
teljesen kivitelezhetetlen volt, így gyakorlati megvalósítására szinte kísérlet 
sem történt.

legkitartóbb következménymagyarázatnak azonban a felkelés és a mohácsi 
vész közti összefüggés keresését gondolom. Számos olyan szakirodalomban, 
folyóiratban és cikkben találkozhatunk ezzel a feltételezéssel, melyek egyéb-
ként kritikusan állnak Dózsához és mozgalmához (Bánó 2015). Eszerint a fel-
kelést követő kegyetlen és tömeges megtorlás éppen a honvédelem fő erejét 
adó parasztságot ritkította meg vészesen, az osztályellentétek végsőkig való 
kiélezése miatt pedig a parasztság nem is volt hajlandó megjelenni a mohácsi 
síkon. Az elképzelés azonban több szempontból is életszerűtlen. 1526-ban a 
magyar királyi csapatoknak az akkori világ talán legütőképesebb hadseregével 
kellett szembenézniük. Teljesen mindegy lett volna, hogy mely európai had-
erő áll fel a szultáni seregekkel szemben, ugyanúgy II. lajos és hadai sorsára 
jut. Nem valószínű, hogy a teljesen gyakorlatlan, kiképzetlen, mezőgazdasági 
eszközökkel felszerelt parasztok fordítottak volna bármit is a harcok kimene-
telén, akik ráadásul életükben nem láttak pár száz embernél többet egyszerre 
egy helyen. Ezt az egyes haderőreformok kidolgozói szintén belátták már jóval 
korábban (Kubinyi 2000), ezért a parasztsággal, mint akár csak vész esetén 
összehívható haderővel senki sem számolt már számottevően a korban. Való-
ban súlyos társadalmi ellentétek sem alakultak ki tartósan. Sőt, Erdélyi Gabri-
ella (NET2) szavaival élve: „A közösen elszenvedett trauma talán hozzájárult  
a földesúri-paraszti viszony kora újkori stabilizációjához: az urak féltek, ami 
önmérsékletre intette őket, a jobbágyok pedig a fegyverek helyett ismét inkább 
békés eszközökkel, a mindennapi csendes ellenállás formáival éltek.” 

Összegzésképpen a Dózsa-féle parasztháború inkább tekinthető történel-
münk egy érdekes epizódjának, mintsem sorsfordító, az eseményeket érdem-
ben formáló felkelésnek, forradalomként és szabadságharcként tekinteni rá 
pedig szintúgy történelmietlen.
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HÉra Bálint

Két vonallal legmélyebb érzelmünkről – a szív 
imodzsi kialakulásának történetéről

Bevezetés

Online társas érintkezésben egyrészt szeretnénk az élményét hasonlóvá tenni 
a jelenléti társalgásnál tapasztaltakhoz, másrészt a lehető legegyszerűbben és 
leggyorsabban megvalósítható gondolatközlésre vágyunk. Ez igényt teremt 
érzelemjelölő gesztusok és mimika megjelenítésének lehetőségére, továbbá 
szimbólumok alkalmazására. Közösségi oldalon üzenetekben és visszajelzé-
sekben szívesen használjuk a szív alakot, aminek különböző változatai szület-
nek. A két, egymáshoz csatlakozó görbe vonal azonban már jóval az internet 
megszületése előtt használatban volt. Marilyn yalom munkássága alapján 
röviden ismertetem a szimbólum reneszánsz kori Európából indítható alaki 
és jelentésbeli fejlődéstörténetét. Azután bemutatok egy kőkorszaki alkotást, 
amely formája és talán jelentése alapján a szimbólum ősképe lehet.

Szeretet és hála alakja

röviden arról, mi is az imodzsi. Az imodzsi (emoji) egy szövegbe ágyazott kép 
(piktogram, logogram, ideogram vagy szmájli), amit elektronikus üzenetekben 
vagy honlapokon használnak. Elsődleges célja, hogy érzelmi jelzésekkel egé-
szítse ki az írásban történő beszélgetést. Különböző imodzsitípusok (1. ábra) 
léteznek, például arckifejezés, hétköznapi tárgyak, helyek, időjárás, állatok.

1. ábra Néhány Android imodzsi.
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Először 1997-ben jelent meg japán mobiltelefonokon, de a 2010-es évekre 
már világszerte használatossá vált, miután több mobil operációs rendszerbe 
bekerült. 2015-ben az Oxford Szótárak kiadója egy imodzsit választott az Év 
Szavának: az „örömkönnyeket” (   ).1

Az eredeti 176 szimbólum között (mindössze) 5 olyan volt, ami szívet is 
ábrázolt. Az egyik egy egyszínű pirosat, egy másik ugyanezt fehér foltokkal 
a térbeli hatás keltése miatt. A harmadik egy törött szív volt, a negyedik rep-
kedő, az ötödik imodzsi pedig azt ábrázolta, ahogy két szív együtt elhajózik.2 
Ma már számos forma és színváltozat létezik.

Mennyit és mire használjuk a szív imodzsikat? A michigani egyetem ku-
tatói 1,2 milliárd elektronikus üzenetet elemeztek, és 2017-ben megállapí-
tották, hogy a legnépszerűbb „örömkönnyek” után, a szív imodzsi fordul elő 
a leggyakrabban. (Az is kiderült, meggyőződésünk visszaigazolásaként, hogy 
a szív szimbólumot legtöbbet a franciák használják.)3 Az egyik elemzőcsapat 
szerint a Twitteren az összes létező szín- és formaváltozat közül a piros szívet 
alkalmazzák messze a leggyakrabban.4

A Twitter üzenetekben a szívvel együtt szereplő szavak statisztikai elem-
zésével ugyanez az elemzőcsapat azt is megállapította, hogy a piros szív 
imodzsi az alábbi érzelmekkel függ össze:
⮚ Szeretet, szerelem (pl. „love”)
⮚ Hála (pl. „thank”; „thanks”)
⮚ Tetszés (pl. „beautiful”)
⮚ Egyéb pozitív érzelmek (pl. „happy”; „good”; „great”)5

Vissza a trubadúrokig

A továbbiakban arra szeretnék választ adni, hogy a szív imodzsi miért a sze-
relem és a szeretet érzését idézi. Itt van a nyelvemen a válasz, pontosabban, 
a nyelvünkben van a válasz. A formát ugyanis úgy nevezzük, hogy szív - szí-
vünk és a szerelem kapcsolata pedig nyilvánvalónak tűnik, sokan tapasztalták 
is már, hogy hevesebben ver szívük a szeretett személyt megpillantva. 

lehet-e ezt tudományosan is bizonyítani? Megpróbálták, a következő mó-
don: 700 embert kértek meg arra, hogy rajzolja be az emberi test üres kontúrjába, 
hogy egyes érzelmi ingerek hatására testük mely részeit érzik tevékenyebbnek. 

1 Wikipedia – Emoji.
2 yalom, M. 2019.
3 Wikipedia - Emoji.
4 Broni, K., Burge, J. 2021.
5 Broni, K., Burge, J. 2021.

: az „örömkönnyeket” (   ).
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Az eredmény azt mutatja, hogy a szeretet és szerelem érzése keltette a legerő-
sebb hatás érzését főként a mellkasban (Nummenmaa et al. 2013).

Ha ezek után el is fogadjuk 
emberi szív és érzelem kapcso-
latát, a 2. ábrát elnézve talán el-
bizonytalanodunk a jelöléssel 
kapcsolatban. További magyarázat 
szükséges. Marilyn yalom törté-
nész, a stanfordi egyetem egykori 
tanszékvezetője a szerelem törté-
netét kutatta. Szerinte a középkor-
ban, a francia trubadúrok verseiben 
és énekeiben kapcsolódott össze 
igazán erősen az emberi szív és 
a szerelem fogalma.6

Alább látható a szerelmes szív 
legrégebbi ismert ábrázolása, a 13. 
századból (3. ábra).  Ez „Az ének 
a körtéről” című lovagregény egyik 
illusztrációja. A szív alakja kör-
tére, vagy fenyőtobozra hasonlít, 
Marilyn yalom szerint azért, mert 
a boncolások egyházi tiltása miatt a korabeli anatómiai ismereteket meghatá-
rozta a 2. századi görög orvos-fi lozófus, Galen munkássága, ő pedig a szívet 
fenyőtoboz formájúnak írta le.

6 yalom, M. 2018 (1).

2. ábra A szív imodzsi (balra) és az emberi szív, mint szerv grafi kus képe.

3. ábra Az Ének a körtéről c. lovagregény egyik 
miniatúrája
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Ikonikus formájában a szív csak száz évvel később jelent meg, a Nagy 
Sándorról szóló francia lovagregényben. Azután, a 15. században ez az áb-
rázolás egész Európában elterjedt a kéziratokban és a fényűzési cikkeken, 
pl. melldíszeken és nyakékeken. Megjelent továbbá címereken, fa ládikókon, 
kardok markolatán, fésűkön és kártyajátékok lapjain.

A 19–20. században a fejlődő nyomdaipar Valentin napi üdvözlőlapjai ál-
tal még szélesebb körben elterjedt a szimbólum használata. A jelkép azután 
igévé vált 1977-ben, az I love New york logó bevezetésével, és meghaladta 
az addig megszokott értelmezési kereteket.7

Amikor azonban a kezdetben üzleti célokat szolgáló elektronikus kommu-
nikációs eszközök változatai a lakossági piacon is megjelentek, az érzelmek 
kifejezéseinek voltak akadályai. A tipográfi ai szív jel (<3) kitalálásával az 
ember azt a nehézséget is megszüntette, amit az elektronikus kommunikáci-
ós eszközök használata okozott. Manapság az imodzsik száma növekszik, és 
egyre több a szívábrázolás is.

Képpé tömörített teremtésmítosz?

Marilyn yalom egy előadásában8 utal arra, hogy például levélszerű díszítő-
elemként, a szív szimbólum formája már jóval a középkor előtt használatban 
volt. Feltehetőleg az eddigiektől eltérő jelentéssel. Van alapja más okokat, 
másik eredetet keresni. A továbbiakban egy olyan formaértelmezést szeretnék 
bemutatni, ami a megérzésen alapul.

Kőkorszaki nőábrázolásokat keresve, véletlenül 
akadtam rá egy fényképre, amelyen egy Izraelben 
megtalált, tizenegyezer éves szobrocska látható. 
Az ún. Ain Sakhri Szeretők tíz centiméter magas 
és egy ülve ölelkező emberpárt ábrázol. Engem egy 
szív alakra emlékeztet a szobor körvonala. 

Így gondolta az a szakember is, aki a British Mú-
zeum honlapján a szobor ismertetőjét írta. Szerinte 
a készítő szándékosan szív alakú kavicsot keresett, 
vélhetőleg azért, mert eleve egy ülve ölelkező pár 
látványát idézi9, így kevesebbet kellet dolgoznia 
a szobrocska körvonalainak kialakításán. Ha ez 

7 yalom, M. 2018 (1).
8 yalom, M. 2018 (2).
9 British Museum – Ain Sakhri lovers.

4. ábra Az Ain Sakhri szere-
tők elnevezésű szobrocska.
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igaz, az alkotónak kellett legyen egy előzetes – tudatos vagy tudattalan – be-
nyomása arról, milyen egyszerű forma rendelhető hozzá a választott témához. 
Újra és újra összehasonlította ezt az elképzelt formát azon kavicsok körvo-
nalával, amiket talált. Tekintve, hogy a formázásnál egyfajta vésőtechnikát 
alkalmazott10, hosszú órákat takaríthatott így meg.

Mindez azt sugallja, hogy a ma szívnek nevezett két görbe vonal akkor 
kapcsolódott először szimbolikus funkcióval a (testi) szerelem fogalmához, 
amikor a szobrászok kifejezetten ilyen formájú köveket kerestek intim témájú 
alkotásaikhoz abból a célból, hogy munkájukat hatékonyabbá tegyék. 

Kérdés, hogy egyedi, vagy elterjedt eset lehetett-e ez. A válasz megtalálásá-
hoz szükséges a szobor tartalmának elemzése. Az ábrázolt jelenet feltehetőleg 
összefüggésben áll (a későbbi) egyiptomi és mezopotámiai teremtésmítosszal 
(kozmogóniával), amelynek lényege, hogy a kezdetben létező egyetlen isten 
önmagából létrehozza az első testvérpárt, az eget és a földet. Ők név szerint 
Geb és Nut Egyiptomban, An és Ki Sumerban. A testvérek egyúttal házastár-
sak is, nászukból jönnek létre a természeti elemek, a víz, a szél, a nap, a hold, 
a csillagok, és maga a világ.11

Mircea Eliade vallástörténész szerint az ősi társadalmak vallásos embere 
számára a világ, a kozmosz azért létezik, mert az istenek megteremtették. Fel-
ismerhető benne a szentség, és az istenek is megmutatkoznak ebben a kozmi-
kus életben. Meghatározott kultúrfoktól kezdve az ember úgy tekinti magát, 
mint aki része az isteni teremtésnek, és saját magában is rálel erre a szentségre 
(Eliade 1987: 154).

Az életet tehát két síkon élték meg: mint emberi létezést, és mint valami-
lyen emberfeletti élet, a kozmosz és az istenek életének részét. A legkorábbi 
időkben valószínűleg az ember valamennyi cselekedetének vallási jelentése 
volt, mert az idők kezdetén minden emberi viselkedésmódot az istenek vagy 
a kultúrateremtő hősök hoztak létre: például a munka, a táplálkozás és a sze-
relem különböző fajtáit (uo: 157). Mintául szolgáltak tehát az istenek tetteit 
elbeszélő mítoszok. A teremtésmítoszban szereplő kozmikus isteni szexuális 
aktust az emberek a házasság rítusában utánozzák (uo: 137).

A szexualitás a világ létrehozásán kívül abban is szerepet játszik, hogy  
a természet évről évre megújul. Babilonban Inanna vagy Istár istennő volt  
a felelős azért, hogy a száraz évszak után ismét termékeny időszak következ-
zen, s ehhez Dumuzival kellett egyesülnie.12

10 uo.
11 Schmandt-Besserat, D. 2013.
12 uo.
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Ezt a világképet már a földművelő életmód kialakulása, megértése és fenn-
tartása is alakította. Új azonosítások jelennek meg: a nő a rög, a magszem 
a férfi mag, a földművelés pedig a házastársi egyesülés. „A nő eleven földda-
rab; vessetek belé férfi ak magvat!” Olvasható az Atharva-Védában. „Asszo-
nyok szántóföldek számotokra (Korán) (Eliade, 1987: 155).

A növénytermesztő életmód elterjedésével a hierogámián alapuló kozmo-
gónia elég széles körben ismertté és elfogadottá vált. Találkozhatunk vele 
mindenek előtt Óceániában – Indonéziától Mikronéziáig –, továbbá Ázsiá-
ban, Észak- és Dél-Amerikában, valamint Afrikában (uo: 137).

Marija Gimbutas litván származású ré-
gésznő, aki a neolit kori Európa tárgyi emlé-
keit kutatta, azt állította, hogy a hierogámia 
itt is megjelent. Ezt az állítását többek között 
a Gumelnicai Szeretők elnevezésű lelettel 
igazolja, amely hétezer éves, és a Kelet-Bal-
kánon került elő. Az alkotáson a maszkot vi-
selő nő és férfi  egyfajta egyesülése látható, 
ami a rituálisan eljátszott isteni házasságra 
utalhat (Gimbutas, 1982: 229).

Egészen az ókorig szokásban lehetett 
a hierogámia, a fókusz azonban eddigre áthe-
lyeződött, a női szereplőről a férfi re. Így lett 
a szent házasság főszereplője a görögöknél 
Dionűszosz, aki ebben az esetben a növény-
zet és a termékenység istene. Az Anthesteria 
nevű athéni ünnepen korsókból bort merítet-

tek, és felvonulás közepette Dionűszosz szentélyébe vitték. Töltöttek egy kis 
pohárral minden négy évnél idősebb résztvevőnek, újra és újra, és miután 
mindenki megrészegedett, rituális drámajátékot mutattak be. A Dionűszoszt 
megtestesítő férfi  feleségül vette az istennőt játszó, választott királynőt. 
A lenaia nevű falusi ünnepen pedig tömegesen kötöttek házasságot. Egyes 
vélemények szerint a szexuális aktus és az orgia is a kultusz részét képezte. 
Mágikus hatást tulajdonítottak a szent frigynek, ezzel kívánták elősegíteni az 
ősszel elvetett magok, és a befogadó föld termékenységét (uo: 228).

Dionűszoszhoz jutunk akkor is, ha a Marilyn yalom által említett levéláb-
rázolásokat kezdjük vizsgálni. Az ókori görög amfórákra festett, tökéletesen 

5. ábra A Gumelnita Szeretők
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szív alakú levelek (6. ábra) ugyanis gyak-
ran Dionűszoszt jelölik meg.13,14 róla 
tudjuk, hogy a borostyán az egyik szent 
növénye, és a borostyán egyes fajai va-
lóban így néznek ki. Felidézve a kőkori 
natúfi  művész meglepően elvont és nagyon 
vizuális gondolkodását, felmerül a kérdés: 
Vajon azért lett a borostyán Dionűszosz 
szent növénye, mert levele a formája miatt 
hierogámiaszimbólum?

Megváltozott és megmaradt jelentések

A hierogámiának, a szexualitás mellett fon-
tos része a testi és lelki egyesülés állapo-
ta, amit az Ain Sakhri Szeretők alkotója is 
érzékletesen megjelenített. A lelki egység 
vágya talán mind a mai napig felfedezhető 
a vallásos motivációban, például az istennek 
tett szüzességi fogadalomban, vagy a szent 
szív kultuszában.

Alacoque-i Margit Mária apáca 1681-ben 
saját vérével írta alá a rendelkezését, amely-
ben az egész életét Jézusnak ajánlja fel, aki 
látomásaiban megjelent és  megszólította 
őt. Engedélyt kért zárdafőnökétől, hogy egy 
zsebkéssel mellkasába karcolhassa Jézus ne-
vét, és a kicsorduló vérrel aláírta a papírt.15

Ha pedig az egyesülés vágyát helyettesít-
hetjük a rajongó szeretet kifejezéssel, akkor 
az talán a szív ikon profán, online kommu-

13 Wikipedia – Dyonusos.
14 Tearle, O. 2022.
15 Wikipedia – Sacred Heart.

6. ábra Borostyánágat tartó Dionűszosz 
egy amfórán.

7. ábra Festmény Isteni Szív Máriája 
nővérről (született Maria Droste zur 

Vischering)
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nikációs használatára is érvényes lesz. Pl. a Twitteren a BTS nevű koreai 
popzenekar rajongótábora egyfajta megkülönböztetésként a lila színű szívet 
használja üzeneteiben, míg az NCT nevű banda rajongói a zöldet.16 Az ábrán 
az látható, hogy az Instagram felhasználói jellemzően milyen témákkal kap-
csolták össze a szív ikon változatait. A kéket az autizmussal, a zöldet a Szent 
Patrik nappal, a sárgát pedig a tavasszal.17

Összegzés

A szent házasság és szexualitás tízezer éven keresztül a mitologikus világkép 
origója. A másik emberrel való egyesülésre azonban nem csak testileg, hanem 
lelkileg-szellemileg is vágytak. „Szerelem” kifejezésünk mindkettőt magába 
foglalja. Mai keresztény vallásgyakorlatban és egyházi hivatásban a közép-
pontban a lelki egyesülés maradt, amelyet „rajongásnak” elnevezve szakrá-
lis és profán térben egyaránt jelen lévő érzelmet kapunk. Ezt a rajongást, 
valamint szellemi egyesülésre való vágyat idézi online kommunikációnkban  
a szív szimbólum.
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A tanulás során kialakult online kommunikációs 
tapasztalatok és nehézségek a Hallássérültek 

Budapesti Tanintézetében a 2020/2021-es tanévben

Előszó

rövid tanulmányomban egyrészt azt mutatom be általános kitekintő jelleggel, 
hogy milyen hatások érték a közoktatást a COVID-19 idején. Másrészt pedig 
szűkítve a témát, kiválasztottam egy adott oktatási intézményt, ahol részben 
empirikus tapasztalatok útján is különféle tapasztalatokat szereztem, melye-
ket ebben az írásban rendszerezek. Támaszkodok ezen kívül a Munkaerőpiaci 
Tükör 2020 elnevezésű kiadványnak a hatodik fejezetére, ahol remek össze-
foglaló készült arról a jelenségről, melyet valamennyien megtapasztaltunk 
korábban.

oktatás

Egy leíró jellegű tanulmányról van szó elsősorban, amely többek között azt is 
vizsgálta, hogy a középiskolákban és a felsőoktatásban milyen lemorzsolódás 
volt megtapasztalható a diákok/hallgatók részéről.

Mint az mindenki előtt ismert tény, hogy az iskolai intézmények azonna-
li bezárása a tanítás és tanulás digitális, vagy ha úgy tetszik online munka-
rendben való folytatásával járt együtt. Az állami döntéshozók (pl államtitkár 
vagy miniszter), azokon a helyeken, ahol az iskolák teljes le-, illetve bezárása 
megvalósult, a Föld országai jelentős részében a tanítás valamilyen elfogadott 
formában történő folytatása mellett hoztak döntést, 

„ez az esetek túlnyomó többségében a digitális eszközök, az internet felhasználásával 
történő oktatást (online oktatás, távolléti digitális oktatás) jelentette. Magyarországon 
az iskolabezárás március 13-án, pénteki napon történt elrendelését követően, hétfőn 
az iskolában a tanulóknak nem kellett már megjelenniük, és gyakorlatilag elkezdődött 
a távolléti oktatás.”1 

Maradandó élmény és emléket okozva ezzel az egész fiatal generációnak.
ugyanakkor az évismétléseket „az a tényező is befolyásolta, hogy az ok-

1 [14198827 – Educatio] Koronavírus és oktatáspolitika.pdf (letöltve: 2022. május 26.)
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tatási intézmények milyen mértékben változtattak a számonkérés vagy éppen 
a hiányzások adminisztrációja esetében. Sokak szerint valamilyen arányban 
növelhette a gyerekek lemorzsolódását és csökkenthette az tanulásban való 
aktív részvételt, amikor a szülők elveszítették az állásukat, illetve jelentősen 
lecsökkent a család havi anyagi bevétele. Vagyis, ahol az idézett tanulmány 
is utal rá, „együtt jár azzal a veszéllyel, hogy növekednek a társadalmi státus 
szerinti egyenlőtlenségek. A szegény családban élő diákok estében nehezebb 
lehet az online oktatásban való részvétel, és az alacsonyabb iskolázottságú 
szülők kevésbé képesek pótolni az elmaradt iskolai oktatást, így nagyobbak 
a tanulási veszteségek.”2 A kifejezés elgondolkodtató, hiszen korábban nem 
létezett ilyen jelenség tömeges mértékben.

Az OECD munkatársai is készítettek anyagokat az online oktatással kap-
csolatosan, ahol megállapítást nyert, hogy „a jelentés szerint hazánk is tagja 
azoknak az országok csoportjának, amelyek kifejezetten célzott támogatáso-
kat adtak az oktatás valamennyi szereplője részére a COVID-19 terjedése 
idején is, ennek megfelelően az ország 

„folyamatosan biztosította az ingyenes, illetve kedvezményes gyermekétkeztetés 
feltételeit, valamint többletjuttatást nyújtott a hátrányos helyzetű településeken 
dolgozó pedagógusok lemorzsolódás megelőzése érdekében végzett munkájáért. 
Kiemelendő a jelentésből, hogy mindössze 19 ország biztosított célzott oltási programot  
a pedagógusok számára, köztük Magyarország is.”3 

A tanárok emberfeletti munkát végeztek, hogy minden a lehető legnagyobb 
rendben menjen az oktatásban.

Közismert tény és az emlékeinkre is támaszkodhatunk akkor, amikor 
visszaemlékszünk arra, hogy  hazánkban az állami TV úgynevezett M5-ös 
csatornáján sugározták a különféle oktatási jellegű műsorokat, illetve azon 
tanulókkal kapcsolatosan, akiknek nem volt lehetősége, illetve hozzáférése  
a megfelelő online számítógépes infrastruktúrához, telefonon keresztül, il-
letve levélben segítették elő a eredményes tanulást. Tudvalevő, hogy a gyer-
mekétkeztetés megfelelő biztosítása minden intézménytípustól függetlenül 
jelenleg is önkormányzati hatáskörbe tartozik, 

Ugyanakkor „Hazánkban az Oktatási Hivatal és a Nemzeti Pedagógus Kar is 
módszertani ajánlásokkal segíti a digitális távoktatásra való átállást, illetve több, 
a digitális pedagógiában tapasztalt tanár is segíti kollégáit (pl. tanarblog.hu).  

2 mt_2020_hun_mpt.pdf (krtk.hu) (letöltve: 2022. május 24.)
3 A z OECD szerint Magyarország az oktatásban is magas színvonalon teljesített a COVID 
járvány alatt (kormany.hu)  (letöltve: 2022. május 26.)
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A szektorokon átívelő különféle felajánlásokat pedig az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium gyűjtőoldalán lehet nyomon követni.”4 

Vagyis a segítség minden esetben megoldott volt, azzal élni lehetett.
Ami a negatív tapasztalatokat illeti, „a magyar közoktatásban dolgozó ta-

nárok maguk is megfogalmazták saját kritikai észrevételüket. Tehát a tanulók 
fásultabbak voltak az online oktatás során, olyannak tűnt, mintha automata 
üzemmódra lettek volna feltéve. Ezt egy helyi zeneiskolában dolgozó tanárnő 
adta elő, akinek jellemzően 6 és 14 év közötti tanítványai voltak. Szerinte az 
volt az egyik alapvető gond, hogy a gyerekek még nem tudták, hogyan kell 
tanulni, és a számítógép vagy laptop képernyőjén keresztül sokkal nehezebb-
nek bizonyult részükre a tárgyi tudást átadni. A digitális oktatás csak arra volt 
elég, hogy szinten tartsák a gyerekek tudásszintjét, új tananyagot átadni ne-
héznek bizonyult, ezen kívül elvette azt a fajta „varázst”, amelyet a személyes 
iskolai jelenlét jelent a gyerekeknek. Akkoriban lehetett hallani olyan gim-
náziumi nyelvtanáról is, aki szerint az angoltanítás számítógépes képernyőn 
keresztül is inkább relatíve ment jól, előbb vagy utóbb azt a fajta módszert is 
meg lehetett szokni a gyerekeknek és a tanároknak egyaránt.

Természetesen a nyelvtanítás olyan szakterület, amelyhez okvetlenül nem 
szükséges a személyes iskolai jelenlét, ezen kívül a középiskolás korosztály 
már jóval önállóbb, mint egy felső tagozatos iskolás, amelynek oka nyilván 
az életkorban keresendő. Ezek szerint „a fentiek alapján oktatási szempont-
ból érthető, hogy a legtöbb ország a pandémia első hulláma idején is próbál-
ta nyitva tartani legalább az alsófokú tanintézményeket.”5

Ami pedig az érettségizőket illeti az online oktatás megfelelő hatékonysá-
gát meghatározó különféle tényezők az érettségit vállaló gyerekek esetében 
sem különbözőek, nem írnak elő eltérő feltételeket a többi osztálytól. ugyan-
akkor nyilvánvaló, hogy az érettségi vizsgák meghatározó szerepet játszanak 
a tanulók továbbtanulási esélyeinek alakulásában, illetve az életükben a mun-
kavállalás terén. Az érettségiző diákoknál is elrendelt járványügyi intézkedé-
sek lényegében az érettségi technikai lebonyolítására vonatkoztak, amelyeket 
az éppen aktuális járványhelyzet befolyásolt. Ezért tapasztalhattuk azt, hogy 
szinte havonta változtak az előírások. A következő bekezdést szó szerint idé-
zem, mivel magam sem tudtam volna ezt jobban megfogalmazni: 

4 d2d78e9f-ca5e-2d45-466d-6777d21d32d9 (parlament.hu) (letöltve: 2022. május 26.)
5 Új kutatás: megszenvedik a diákok a Covid-karantént - Privátbankár.hu (privatbankar.hu) 
(letöltve: 2022. május 26.)
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„a járványhelyzet alatt tett érettségi vizsgák lebonyolításával kapcsolatosan hozott 
rendelkezések célja az volt, hogy kevesebb legyen a személyes kontaktus a vizsgák 
teljesítése során és sikeresen teljesíthetők legyenek az érettségik. Indokolt esetek 
kivételével csak írásbeli része volt az érettségi vizsgáknak, illetve bármely vizsgatárgyból 
tett középszintű írásbeli vizsga esetén, ha a vizsgázó írásbeli teljesítménye elérte  
a tizenkettő százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot, szóbeli vizsgát lehetett 
tenni. A jogszabályi rendelkezések célja az volt, hogy az érettségiző tanulók ne kerüljenek 
hátrányos helyzetbe a járványhelyzet miatt. A távolléti oktatás feltételrendszerét ezek 
az intézkedések nem befolyásolták.”6

A felsőoktatásban a 19–25 éves korosztályt vizsgálta a tanulmány, és azt 
állapították meg, hogy nem léptek ki nagy számban a diákok az oktatási intéz-
ményekből. A 2020/2021-es tanév során jelentős számban esett vissza azok 
száma, akik jelentkezni szerettek volna valamelyik felsőoktatási intézmény-
be, de a tanulmány szerzői szerint nem a COVID volt ennek az oka, hanem 
az, hogy emelt szintű érettségi kellett már a bejutáshoz, illetve sikeres felvéte-
lihez. A lemorzsolódást a KSH Munkaerő-felvételének (MEF) adatai alapján 
állapították meg. A 16–20 éves korosztály esetében sem volt tapasztalható 
jelentős eltérés a korábbi évekhez képest. Talán a lányok körében volt jobban 
megfigyelhető egy pici növekedési arány e téren. Mindenesetre negyedévente 
volt vizsgálat. Összességében kijelenthető volt, hogy nem növekedett a le-
morzsolódás aránya a járvány első tanévében. A középiskolákban kisebb volt 
az arány, a felsőoktatásban ugyanannyi, mint azt megelőzően.

Ami az évismétlést illeti, kisebb mértékben következett be a gyerekek kö-
rében, mivel megváltoztak a számonkérési módszerek, illetve online mód-
szer terjed el, nyilván a kettő között volt összefüggés. Megállapítást nyert, 
hogy kevesebb diák ismételt évet 2020-ban, mint 2019-ben. Ez az állítás igaz 
volt mindkét iskolatípusra (középiskola és egyetem). SNI képzésben nagy-
jából 2% gyerek tanul Magyarországon napjainkban. Itt, ebben a körben is 
ez a trend volt megfigyelhető, a kutatási eredmények ezt támasztották alá.  
A fiúk és a lányok között ebből a szempontból nem találtak különbséget. Sőt, 
2020-ban visszaesett az évismétlők aránya (bukások) a hátrányos helyzetű 
gyerekek körében is. Mindenesetre az okok nem teljesen tudtak tisztázódva 
lenni: az online módszerre gondoltak, illetve arra, hogy a hiányzást is lazáb-
ban kezelték a tanárok, no és a számonkérés is megengedőbbnek bizonyult. 
20%-akl nőtt azon iskolák száma országosan, ahol nem regisztráltak bukást  
a gyerekek részéről. Ott is ez a tendencia volt megfigyelhető, ahol magas 
volt a tendencia. megállapítást nyert az is, hogy az évismétlés hiánya rövid 
távon kedvezőnek bizonyult, mivel a gyerekek esélyt kaptak a felzárkózásra.  
Az más kérdés, hogy ezt a gyerekek hogyan élték meg….

6 E2114.pdf (letöltve: 2022. május 26.)
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Hosszabb távon azonban megmaradt az akut kérdés, hogy az oktatási rend-
szer tudja-e támogatni a felzárkózást? Összefoglalva tehát egyik korosztály 
esetében sem nőtt a lemorzsolódás, amelynek okait abban látták, hogy köny-
nyebben teljesíthetők voltak az iskolai követelmények, rendkívüli helyzet állt 
be, átmenetileg alacsonyabb elvárásokat támasztottak a tanárok a diákok felé. 
Hosszabb távon jöhet elő csak a járvány negatív hatása, amelyeket most még 
nem ismerünk pontosan.

Tanulási veszteség a CoVID alatt

Nem fordult elő sem Magyarországon, sem pedig a világon 1945 óta, hogy 
ilyen hosszú időre bezárjanak az iskolák. Komoly és jogos aggodalmak ala-
kultak ki, hiszen fellépett az ún. tanulási veszteség a gyerekek esetében. Ez 
csak évtizedek múlva lesz hatással a társadalomra, akkor, amikor majd be-
lépnek a munkaerőpiacra a jelenlegi gyerekek. Valószínűsíthető, hogy tovább 
fog növekedni az egyenlőtlenség az országok között az oktatás területén is. 
Megfelelő enyhítő módszerek nélkül akár másfél évet is veszíthet egy 3. osz-
tályos kisgyermek a tudás szempontjából. Megállapítást nyert, hogy a fris-
sen bevezetett távoktatás nem olyan hatékony, mint a jelenléti, hagyományos 
megoldás és módszer. Minél tovább tart ez a rendkívüli állapot a tanulásban, 
annál nagyobb lesz a veszteség a tudás szempontjából. A 2020/2021-es tan-
évben a szokásos iskolaidő 52%-a volt zárva. A PISA szerint is rosszabb lett a 
gyerekek teljesítménye: 0,001 szórással rosszabb hetente. Felzárkózási prog-
ramra lenne szükség.

Távoktatás

Egyelőre kevés érdemi információ van erről Magyarországon, hiszen néhány 
kismintás eredmény van csupán, amelyből dolgozni lehet. Például a Kopp 
Mária Intézet 259 olyan családot ért el telefonon, ahol 18 év alatti gyerekek 
is élnek. 44 dél-alföldi iskolát értek el postai úton keresztül, ahol kérdőíveket 
küldtek az intézményvezető részére, hogy töltsék ki. 425 pedagógust értek el 
online módon, kérdőív útján. Mindhárom esetben az volt a cél, hogy feltárják 
a problémákat az online oktatás terén.

A szülőknek otthon kellett maradniuk, otthonról kellett dolgozni, miköz-
ben gyermeke online tanult. Napközbeni felügyeletet is meg kellett valaho-
gyan oldani nekik. Tablet, okostelefon és laptop használata megengedett volt. 
Azt hozta ki a felmérés, hogy a magasabb státusú szülők gyerekei jobban 
tudtak bekapcsolódni az online oktatásba, ugyanis az informatikai eszközök 
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hiánya akadályozta a tanulást. Így ennek megfelelően postai úton kézbesí-
tették a gyerekek részére a feladatokat, amit aztán vagy visszakaptak, vagy 
nem, vagy a szülő töltötte ki, vagy nem, vagy felhasználható volt érdemben 
a válasz, vagy nem.

Lakásviszonyok és az online tanulás kapcsolata

A cél az volt, hogy el tud-e különülni a gyerek az online óra alatt? A megkér-
dezettek 39%-a szerint nem volt gond ezzel, azonban 60%-ban sajnos igen. 
Vagyis a lakószobákban több mint egy gyermek tartózkodott és próbált ta-
nulni. Azt a lehetőséget most nem vizsgálom, hogy mi van abban az esetben, 
amikor annyira nincs motiválva a gyerek, hogy nem tanul online módon sem. 
A kontroll ebben az esetben még inkább lazább. zavaró tehát, ha egy lakószo-
bában egyszerre több gyerek próbál tanulni, nehéz megosztani a figyelmet, 
illetve kizárni a külső zavaró tényezőket. 15%-ban viszont több mint 2 gyer-
mek volt egy-egy lakószobában online tanulás céljával.

A tanulási órák száma

Megfigyelhető volt, hogy jelentős számban elmaradtak az órák. Bár itt az is 
kérdés, hogy nemcsak megtartották-e, hanem a gyerek részt vett-e rajta egy-
általán? ugyanis hiába ül ott egyedül online a tanár, ha nincs jelen a gyerek.  
A felmérések szerint a középiskolák 60%-ban az összes óra meg volt tartva, 
ami azt is jelenti egyúttal, hogy 40%-ban viszont ilyen olyan okok miatt gon-
dok léptek fel.

Összefoglalva tehát a cél az volt, hogy megteremteni az online oktatás op-
timális feltételeit, és megoldani a szülők home office kapcsán adódott nehéz-
ségeit. Ami a rövid-és hosszú távú hatásokat illeti, a szülők munkavállalására, 
illetve a tanulók tanulási életpályájára volt leginkább befolyással.

Iskolai tapasztalatok

Mint már utaltam rá, 2020 márciusától bezártak a közoktatási intézmények 
szerte az országban. Ennek megfelelően ez a jelenség a Hallássérültek Bu-
dapesti Tanintézetében sem alakult ez másképp. rohamléptekben kellett ki-
alakítani egy új koncepciót, melynek köszönhetően szinte azonnal átálltak az 
online oktatásra. Az egyik első tankerületi döntés értelmében a bentlakó kol-
légista diákok hazaköltöztek, köztük hat erdélyi származású tanuló. utóbbi 
esetben is meg kellett oldani a szülőknek, hogy szinte egyik napról a másikra 
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Magyarországra utazzanak, és hazaszállítsák gyereküket. Az oktatási intéz-
mény minden tőle telhető segítséget megadott, a kereteken belül igyekezett 
rugalmas lenni.

Fontos kiemelni, hogy az intézményre vonatkozó speciális adatokat egy 
nyilvánosan is elérhető iskolaigazgatói pályázatból emeltem át.

Mint az közismert, 1890 óta működik a siketek oktatása és nevelése Ma-
gyarországon. A váci intézet, mint a gyógypedagógiai intézmények alma má-
ter-e után a legrégebbi hazai gyógypedagógiai múlttal rendelkező intézmény 
a Hallássérültek Budapesti Tanintézete. 1995 tavaszán költözött az intézmény 
az új, korszerű, minden speciális igényt kielégítő épületbe. A gyógypedagó-
gus tanárok több évtizedes beszédtanítási hagyományokat, a jelnyelvet és az 
új módszertani törekvéseket ötvözve oktatják a növendékeket óvodás kortól 
fiatal felnőtt korig. A vizsgált tanévben összesen 110 gyermeket, tanulót ok-
tattak és neveltek. Ma már siket és autista óvoda, siket és autista általános is-
kola, és szakiskola áll a 3-25 év közötti hallássérült, halmozottan fogyatékos 
és egyéb társuló zavarokkal élő SNI-s tanulók rendelkezés.7

„Az iskolai oktatók eloszlása a 2020/2021-es tanévben a következőképpen 
alakult:

gyógypedagógus: 25 fő (ebből 2 hallássérült gyógypedagógus)
szakoktató: 9 fő (ebből 2 hallássérült szaktanár)
utazótanár: 2 fő (gyógypedagógusok)
gyógypedagógiai asszisztens: 7 fő (ebből 2 hallássérült asszisztens)
dajka: 1 fő
Kollégiumi nevelők:
nevelőtanárok:12 fő (5 gyógypedagógus, 1 fő hallássérült)
gyermekfelügyelők:16 fő (ebből 7 fő hallássérült)”8

Az országban működő társintézmények közül ez az iskola egyedülálló mó-
don elsőként alkalmazott hallássérült kollégákat oktatási és nevelési felada-
tok ellátása miatt. Fontosnak tartom kiemelni, hogy egy gyermekfelügyelői 
állás betöltéséhez elegendő egy érettségi bizonyítvány megléte.

Egyéni, speciális módszerek

A vizsgált intézményben is nagy erőkkel próbáltak úrrá lenni a kialakult 
helyzeten. Speciális adottságú intézményről lévén szó, egyedi megoldásokat 

7 05971639c9.pdf (siketekbp.co.hu) (letöltve: 2022. július 04.)
8 05971639c9.pdf (siketekbp.co.hu) (letöltve: 2022. július 04.)
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kellett találni. Például a kötelezően bevezetett szájmaszkra „ablakot” kellett 
vágni, hogy egy siket gyermek is megértse, hogy mit szeretnének tőle. Nem 
elég a jelbeszéd, szükséges látni a teljes arcot és a szájat is, hogy le tudjanak 
olvasni minden információt. Mindenesetre az írásom első részében taglalt 
problémák ebbe az intézménybe is begyűrűztek. Nemcsak délelőtt, hanem 
délutánra is biztosította az online tanulás és házi feladat megoldását a gye-
rekek részére az iskola. Ezzel sajnos elenyésző százalékban éltek a tanulók. 
Akit nem értek el online, azzal postai úton tartották a kapcsolatot.

Felhasznált források

Fazekas Károly – Kónya István – Krekó Judit szerk.: Munkaerőpiaci tükör 
2020. Kiadja Közgazdasági és regionális Tudományi Kutatóközpont, Bu-
dapest, 2020.

https://kti.krtk.hu/wp-content/uploads/2022/01/mt_2020_hun_mpt.pdf
d2d78e9f-ca5e-2d45-466d-6777d21d32d9 (parlament.hu)
[14198827 – Educatio] Koronavírus és oktatáspolitika.pdf
Az OECD szerint Magyarország az oktatásban is magas színvonalon teljesí-

tett a COVID járvány alatt (kormany.hu)
Új kutatás: megszenvedik a diákok a Covid-karantént – Privátbankár.hu 

(privatbankar.hu)
E2114.pdf
05971639c9.pdf (siketekbp.co.hu)
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Telek zsuzsa

A moly.hu közösségi oldal vizsgálata adatbázis  
és közösségteremtő oldalról

A moly.hu egy olvasásnépszerűsítő közösségi oldal, melynek adatbázisa  
a teljesség igénye nélkül tartalmazza külföldi és magyar szerzők könyveinek 
adatlapjait. Az alábbiakban a moly.hu adatbázisának pozitívumait, és az olva-
sók közötti közösségépítésben való szerepét ismertetem.

A közösségi oldalon jelenleg közel százhatvanötezer regisztrált tag talál-
ható (NET1), mely Magyarország népességének 1,69%-át jelenti (NET2). Ez 
egy alacsony szám, emiatt nem lehet kijelenteni, hogy a moly.hu korrelációt 
mutatna a könyvek valós olvasásával és ezzel együtt a fogyásával is, továbbá 
az oldalon lévő több mint hárommillió könyvadatlap (NET1) sem fedi le tel-
jesen a kiadott könyvek halmazát. 

A közösségi oldal elsődlegesen a szórakoztató irodalommal foglalkozik, 
bár a teljesség itt sem reális elvárás, a szakkönyveknek pedig csupán a töredé-
ke kerül fel. Ennek egyik oka a közösségi oldal valója, vagyis a szórakoztató 
célja, ebből következően, ha lenne is a szakirodalmaknak adatlapja, akkor 
sem használnák a moly.hu tagjai olyan intenzíven, mint más kiadványokét.  
A másik oka pedig az lehet, hogy az adatlapokat a tagok töltik fel, és a mun-
katársak csak elbírálják, emiatt olyan könyvadatlapok kerülnek fel, melyeket 
a molyok használnak is. 

Emellett fontos azt is megjegyezni, hogy a moly.hu leegyszerűsítette  
a könyv fogalmát, így az 1974 után megjelent kiadványokhoz kötelező ISBN 
számot társítani. Emiatt az új megjelenésű könyvek feltöltése az elsődleges, 
visszamenőleg pedig kevesebb adatlap kerül fel. Ennek okán lehet az is, hogy 
több, számunkra a könyv fogalmába tartozó kiadvány nem szerepel az oldalon.

Adatbázis

1. Formai feltárás

A formai feltárás által a könyvek legfontosabb adatait vehetjük fel, és ezekre 
az adatokra az adatbázisban visszakereshetővé tehetjük. 

A formai feltárás nyolc adatcsoportra osztható, a továbbiakban ezeket mu-
tatom be és hasonlítom össze a moly.hu-val. 
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1.1. Cím és szerzőségi közlés

A moly.hu adatlapjain szerepel a cím, alcímmel együtt. Sokszor a párhuzamos 
cím (vagyis a főcím más nyelven) a főcím részeként jelenik meg, ilyenkor  
a keresésénél az eredeti nyelvű kiadvánnyal együtt tűnik fel. Ez a keresés ne-
gatívuma is lehet,, hiszen összetéveszthetővé teszi az eredeti kiadvánnyal. 

A szerzőségi közlésbe beletartozik minden olyan személy, aki aktívan köz-
reműködött a könyv elkészítésében. A moly.hu-n a könyv szerzője mellett 
fordított kiadvány esetében a fordítót, illusztrált kiadvány esetében az illuszt-
rátort – de nem a borítótervezőt –, míg többszerzős könyvek esetén a szer-
kesztőt lehet felvenni. Ez azt is jelenti, hogy más esetben a szerkesztő nem is 
szerepel az adatbázisban, más, a könyv kolofonjában szereplő személy sem.

1.2. Kiadásra vonatkozó közlés

Ez a kiadásra vonatkozó jelzés megmutatja a könyv kiadásával és újrakiadá-
sával kapcsolatos információkat. Ez a kiadás számát, és az elsőhöz képesti 
változást mutatja meg. Ez a kötetekben így jelenik meg: második, átdolgozott 
kiadás; harmadik, változatlan kiadás. 

A moly.hu-n a könyv adatlapjához több kiadás is feltölthető, de nem lehet 
hozzáírni, miben különbözik a másik kiadástól (ha különbözik valamiben). 
Emiatt sokszor nehéz beazonosítani azt is, hogy melyik kiadásra lenne szük-
ségünk, melyik az, amely átdolgozást, esetleg javítást is tartalmaz. 

1.3. A dokumentumtípus sajátos adatai

Ezt a könyvek esetében nem használjuk.

1.4. Megjelenés

Ez általánosan a kiadót, a kiadási helyet és időt jelöli, illetve a nyomdát, nyo-
mási helyet és időt. A kiadó, kiadási hely és idő is szerepel a moly.hu adatlap-
jain, ellenben a nyomdával kapcsolatos adatok nem, melyeket egy bibliográfiai 
leírás sem feltétlen tartalmazna, ám itt a feltüntetés lehetősége sincs meg. 

1.5. Fizikai jellemzők

Ez alapvetően tartalmazza az oldalszámot, a gerincméretet, és ha van, akkor 
itt jelöljük az illusztrációt és a mellékletet. Oldalszámot feltölteni lehet, de 
nincs megadva, milyen elv szerint számolják azt, emiatt több esetben is hi-
bákkal találkozhatunk.
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A moly.hu-n a gerincméret nem tekinthető relevánsnak. Illusztrált kötetek 
esetében lehet jelölni, hogy az, és az illusztrátor nevét is fel lehet tüntetni. 

Ha a könyvnek CD/DVD melléklete van, azt címkéknél lehet jelezni, az 
adatlapon nem, illetve más mellékletet nem lehet jelölni.

1.6. Sorozat

A moly.hu-n a könyvek alapvetően önmagukban szerepelnek,, de az adatla-
pokat össze lehet kötni egymással. Ilyenkor alakul ki egy sorozat, amelynél 
látható, hogy mely kötetek annak elemei. Ez gyakran hiányos lehet, emellett 
egyéb információt sem feltétlenül tartalmaz, mint például ISSN szám vagy a 
sorozat különleges szerzőségi közlése (sorozatszerkesztő például).

1.7. Megjegyzések

Ide írható minden keresést segítő adat. A moly.hu szempontjából irreleváns. 

1.8. Terjesztési adatok

Ebben az adatcsoportban az ISBN szám, a kötéstípus és az ár kap helyet.  
A moly.hu adatlapjain szerepel az ISBN szám, de az ár egyáltalán nem jelenik 
meg az adatlapon. 

A kötés típusát nem lehet feltüntetni, de azt igen, hogy kemény- vagy 
puhatáblás a könyv. Annak nyomán következtethető, milyen a kötése (va-
lószínűleg a puhakötés ragasztott, míg a keménykötés fűzött), és az olvasók 
szempontjából könnyebb ezt bejelölni. 

A formai feltárás fontos része az utalók megjelölése. Többek között akkor 
használjuk őket, ha egy szerző álnéven írt: a két név összekötéséhez, hogy 
látható legyen, a kettő egy személyhez tartozik. Olyan esetben is utalókat 
használunk, ha a név nem latin betűs, így láthatjuk a saját írásmódjában és 
utalókkal a latin betűkre való átírásában is. 

Bár a moly.hu-n működnek utalók, de sajnos kevés, hiszen ezt is az olva-
sók bejelentései alapján javítják a munkatársak. Emiatt sok utaló hiányzik, de 
ugyanígy sok szerzői adatlap is hiányos.

A könyvtári környezetben utalókat használunk akkor is, ha egy helységet 
vagy természeti jelenséget tartalmaz a könyv: ha a hellyel kapcsolatban keres 
az olvasó, könnyebben rátaláljunk a könyvekre. Ez sajnos a közösségi olda-
lon csak részlegesen működik, hiszen címkeként hozzáadhatjuk az utalót, de 
ez nem mindig fedi le az adott helyet (főleg, ha egy kisebb községről szól).
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A könyvtári környezetben még többféle utalót is lehet használni, ami  
a moly.hu-s keresés szempontjából irreleváns.

2. Tartalmi feltárás 

Két változata lehet a tartalmi feltárásnak a moly.hu-n: a fülszöveg és a címkék.
A fülszöveg egy olyan rövid ismertető, melyben a történet legfontosabb 

elemei szerepelnek, felkeltve az olvasó érdeklődését. Fontos megjegyezni, 
hogy ezt a kiadó, esetleg az alkotó marketingcéllal készíti el, emiatt ez nem 
egy szakmai összefoglaló. Ennek okán nincsenek szabályozva, így minősé-
gük is teljes mértékben különböző. 

 Emiatt gyakran a fülszöveg ténylegesen csak figyelemfelkeltő, és nem tar-
talmaz lényeges információt, máskor a fülszöveg nemcsak hiányos, de hibás 
is lehet, illetve egy szinopszisra is hasonlíthat, melynek negatívuma, hogy az 
olvasók könyvélményét is ronthatja. 

A tartalmi feltáráshoz kapcsolódó másik segítség a címkék megjelenítése, 
melyek a tárgyszavakhoz hasonlíthatók (Barátné 2011). A moly.hu-n nincs 
tárgyszórendszer, emiatt lehetséges, hogy több fogalom egymás szinonimái-
ként bukkan fel. 

Ezeknek a címkéknek a másik problémájuk az, hogy hiányosak, sokszor 
specifikus címkére nincs igény, emiatt nehezebb is a keresés. A moly.hu nagy 
előnye, hogy szükség esetén a címkék bővíthetők.

Mivel ezeket a címkéket nem a munkatársak rakják a könyvekre, ezért 
sokszor egy adatlapra kevés címke kerül fel. Ez azt eredményezi, hogy a ke-
resés nehezebb lesz: hiszen arra számítunk, hogy mindegyik könyvön a hozzá 
megfelelő címke található.

A másik probléma a címkékkel az, hogy mivel a felhasználó jelöli be őket, 
több hibát is véthet, melynek eredményeképpen sok olyan címke kerül fel egy 
adatlapra, aminek nem lenne ott helye. Szerencsére a közösségi oldal mivolta 
sokat segít, hiszen a felhasználók így önkorrekciót is végezhetnek.

Keresési stratégiák

A keresésnek is két fajtája lehet az oldalon: az általános és a címkés. 
Az általános keresésnél a főoldalon lévő keresőmezőbe írjuk be a keresni 

kívánt szavakat, kifejezéseket. Érdemes megemlíteni, hogy a kereső a moly.
hu-n a beírt szót minden kategóriában keresi, nem csak a könyvadatlapokban. 
Ezeket a keresési eredményeket a különféle csoportokhoz rendelve láthatjuk, 
majd rákattintva megnézhetjük, mennyi találatunk van. A keresési típus fontos 
jellemzője, hogy ékezeteket nem vesz figyelembe, illetve szövegben is keres: 
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ez azt is jelenti, hogyha a keresett szavunk egy fülszövegben megtalálható, ak-
kor is megjeleníti az adott könyv adatlapját, ezzel is bővítve a találati halmazt.

Ebben a keresésben minél több mindent írunk le, annál jobban specifikál-
juk azt. Az általános keresésben nincs korrekció, vagyis ha rosszul írtuk be  
a keresett szót, nem javasol más opciót. 

A címkés keresésnél bár mi nem tudjuk a Boole-operátorokat használni,  
a rendszert úgy építették ki, hogy az alkalmazható legyen. Tehát ha a mezőben 
egy címke van, akkor arra a címkékre keres rá, ha a mezőben kettő van, akkor  
a kettő metszetére (AND), ha pedig nem szeretnénk egy címkét keresni, akkor 
az alatta lévő mezőben feltüntetjük, és azokat a találatokat nem jeleníti meg. 

Érdemes nem túl specifikus címkékkel keresni, mert akkor túlságosan kevés 
találatot kapunk. Azért is kerülendő,, mert specifikus könyv nem biztos, hogy 
olyan sok van fent a közösségi oldalon, továbbá nem biztos, hogy mindegyik 
könyvön fent van a megfelelő címke, emiatt pedig a keresési találat is torzulhat. 

Közösség

Az olvasás alapvetően magányos dolog, és a közösséget csak az olvasás utá-
ni élményünkkel tudunk teremteni. Így működnek az olvasóklubok és más 
olvasóközösségek is. A moly.hu-val kapcsolatos újdonság az, hogy elektro-
nikusan tehetjük meg mindezt, így a távolság nem jelent akadályt az olvasók 
számára.

Az oldalnak kettős célja van: olvasók közötti közösségépítés, illetve az 
olvasmányaink rendszerbe szedése. Be tudjuk jelölni az oldalon, mikor me-
lyik könyvet olvastuk, és azt is, melyik kiadásban, de azt is láthatjuk ugyanitt, 
hogy a molyok mit gondolnak arról a könyvről, esetleg azt, hogy azok, akiket 
figyelek – vagyis akinek a véleményére kíváncsi vagyok –, mit gondoltak 
az adott kötetről. Ez a funkció akkor is érdekes lehet, ha még nem olvastuk  
a könyvet, és nem tudjuk eldönteni, nekünk való-e. Ha pedig továbbmegyünk, 
a linkekre kattintva (ha van) láthatunk recenziókat vagy egyéb, a könyvhöz 
kapcsolódó oldalakat, melyek fontosak lehetnek számunkra.. 

Ha nem feltétlen a könyvről, inkább témákról szeretnénk beszélni, akkor 
a zónákban kereshetünk. Ez egyfajta fórum, ahová írhatunk, és ezzel együtt 
különböző témákat beszélhetünk meg.. A zónákat lehet figyelhetjük is, így  
a legfrissebb információkról sem maradunk le. 

Virtuális jutalmazási rendszer

A kihívások azt jelentik, hogy egy létrehozott feladathoz kapcsolódva megfe-
lelő számú könyvet olvasunk el egy adott időkereten belül, amelyek teljesíté-
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se után kitüntetéseket kaphatunk. Ezek az olvasások lehetnek előre megadott 
könyvhöz vagy témához köthetők, illetve lehet olvasáshoz kapcsolódó kreatív 
munka is, mely általában írással, fotózással kapcsolatos. A kihívások lényege 
tehát az, hogy ösztönözzék az olvasót arra, hogy könyvet vegyen a kezébe 
egy digitális jutalomért. 

Ez a jutalmazási rendszer sokakat tud ösztönözni abban, hogy ha már el-
kezdtek olvasni, még többet olvassanak. Sajnálatos módon viszont az is gya-
kori, hogy inkább az olvasáshoz keresnek kihívásokat, ami azt jelenti, hogy  
a kihívások nem feltétlen segítik a minőségi könyvek olvasását, sem azt, hogy 
az olvasó a komfortzónáján kívül több kötettel találkozzon (Vogl 2016).

Emellett azt is ki lehet jelenti, hogy sokszor csak azoknak az olvasók-
nak az olvasási mennyiségét növeli, akik alapvetően is rendszeresen vesznek 
könyvet a kezükbe: tehát aki sokat olvas, ennek hatására még többet fog. Új 
olvasókat ezzel a módszerrel nehezebb bevonzani, de segíthet motiválni őket 
akár az általános- és középiskolai kötelező szövegek megismerésére is.

Tanulmányomban megpróbáltam a fenti oldalakon megmutatni azt, hogyan 
tekint egy könyvtáros a moly.hu-ra, mind a keresés, mind a közösségépítés 
alapján. Sok könyvtár is használja egyre nagyobb követőtáborral a közösségi 
oldalt, és az egyre több fejlesztés miatt egyre inkább felhasználó- és olvasó-
barát is a portál. 
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Vikár Míra

Hozadék vagy kihívás?
A kommunikáció sajátos vonásai az online 

pszichológiai konzultációk során
„…kérdés, hogy a személyes terápiához képest  

a távterápia valójában lehetőség vagy korlát?”
Bokor lászló1

Bevezetés

Az utóbbi két évben, mióta 2020-ban megjelent a koronavírus járvány, 
mindannyiunknak lehetett élménye azzal kapcsolatban, milyen online kom-
munikálni, akár munka, akár tanulás vagy egy ismerőssel való kapcsolattar-
tás miatt. Megfigyelhettük milyen sajátos ez a felület. Például megélhetünk 
egyszerre közelséget és távolságot is a másikkal való kommunikáció során 
azáltal, hogy az arc nagyobbá válik, ugyanakkor viszont nincs lehetőség fi-
zikai kapcsolatot teremteni ebben a térben. Bizonyos szakmákat az online 
átállás közvetlenül is érintett. Ilyen volt a praktizáló pszichológus szakembe-
rek helyzete is, hiszen egyetlen lehetőségük a pszichológiai konzultációk és 
terápiák folytatására az online felület maradt. Tanulmányomban a pszicho-
lógus szakemberek csoportjára koncentrálva, 24 pszichológus szakemberrel 
készített interjú elemzése alapján mutatom be, milyen sajátosságai vannak 
az online térben megvalósuló kommunikációnak. Vizsgálatomban kitérek 
rá, hogy a szakemberek a kommunikáció mely területein tapasztaltak hason-
lóságokat és különbségeket, illetve ezeken a területeken hozadékként, tehát 
előnyként, pozitívumként, Bokor (in: Szőnyi 2015: 175–176) megfogalma-
zásában „lehetőségként” élték meg az online felületet vagy kihívásként, te-
hát hátrányként, negatívumként, Bokor (in: Szőnyi 2015: 175–176) alapján 
„korlátként” tapasztalták ezt. A tanulmányban szinonimaként használom a ho-
zadék, előny, pozitívum, illetve a kihívás, hátrány, negatívum kifejezéseket.  
A kutatás a Károli Gáspár református Egyetem Pszichológiai Intézetében Dr. 
Szabó-Bartha Anett vezetésével zajlik.

1 Bokor l. 2015. A (technikaalapú) távterápiák. In: Szőnyi, G. szerk. 2015. A pszichoterápia 
tankönyve. Medicina Kiadó, Budapest. 176.
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elméleti keret

Az online pszichológiai konzultáció fogalma és rövid története

Az online pszichológiai konzultáció fogalma 1994 óta jelen van a szakiroda-
lomban (Kraus et al. 2010: 185), azonban egyelőre nincs egységes definíciója 
(Barak et al. 2009: 4). Tanulmányomban az online pszichológiai konzultáció 
fogalmát ernyőfogalomként használom, és meghatározásához rochlen et al. 
(2004: 270) definícióját veszem alapul, ami szerint online terápiának minősül 
minden olyan terápiás kapcsolat, amely internet segítségével jön létre a tera-
peuta és a kliens között.

Az online pszichológiai konzultáció legkorábbi előzménye a telefonon 
zajló távterápia (Bokor, in: Szőnyi 2015: 176). A számítógép közvetítette 
tanácsadási munka az 1960-as évektől jelen van, viszont az internet segít-
ségével létrejövő pszichológiai konzultáció az 1980-as évek végétől jelent 
meg (zainudin–yusop 2018: 20). Ez az internet közvetítette pszichológiai 
konzultáció általában írásban zajlott (‘text-based intervention’), ami mellett 
megjelent a szoftver segítségével történő távterápia is. 1995-ben valósult meg 
az első online pszichológiai konzultáció, amikor Dr. David Sommers pszi-
chológus szakember online videóhíváson keresztül kezdett pszichológiai se-
gítséget nyújtani kliensei számára (zainudin–yusop 2018: 20). Hazánkban 
az internet közvetítette mentálhigiénés munka valamivel később, az 1990-es 
évek végétől jelent meg (Oláh-Szücs 2012: 230).

A kommunikáció sajátosságai az online pszichológiai konzultációk során
Több kutatás is kitér az online és a személyes (face-to-face) pszichológi-

ai konzultációk összehasonlítására, melyben kiemelt szerepe van a kommu-
nikáció sajátosságainak (Stoll et al. 2021: 3). Megjelenik több kutatásban 
a nonverbalitás korlátozottsága, amit többségében kihívásként éltek meg  
a szakemberek (Feijt et al. 2020: 862; Scharff 2013: 500). Hozadékként 
értékelték az eddigi vizsgálatokban az online tér nyújtotta transzparenciát, 
amely azáltal valósul meg, hogy ebben a térben láthatóvá válik a kliens és a 
terapeuta élettere, ami új információt ad a terápiás térhez (Feijt et al. 2020: 
862). Említésre kerültek még a kihívás oldalán a kommunikációs és technikai 
problémák is, melyek megnehezíthetik a terápiás légkör kialakítását és fenn-
tartását (Bokor in: Szőnyi 2015: 179; Stoll et al. 2021: 3). Előnyként jelent 
meg a szakirodalomban az új online kommunikációs platformok bevonásá-
nak lehetősége, mint a dokumentumok, hangfájlok vagy videók használata az 
online terápia során (rochlen et al. 2004: 272). Az a szempont is felmerült, 
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hogy csökken az intimitás az online térben azáltal, hogy távolság keletkezik  
a terapeuta és a kliens között (Poh li et al. 2013: 1246). Végül az eddigi 
vizsgálatok szerint hozadéka lehet az online térnek, hogy a hang könnyebben 
átjön az online csatornán, ami fokozza az érthetőséget a beszélgetés során 
(Scharff 2013: 496). A vizsgálatokban arról számoltak be a szakemberek, 
hogy összességében használhatónak tartják az online felületet pszichológiai 
konzultációk tartására (Aafjes-van Doorn et al. 2020: 8).

Módszertan

Kutatási kérdések

A szakirodalom tanulmányozása és az interjúk átolvasása után láthatóvá vált 
számomra, hogy a kommunikációnak kiemelt szerepe van az online és a sze-
mélyes pszichológiai konzultációs folyamat összehasonlításában. Ezért is vá-
lasztottam elemzésem fókuszának a kommunikáció sajátos vonásait az online 
terápia során.

Kutatási kérdéseim a következők voltak: A kommunikáció mely területeit 
emelik ki a szakemberek az online és a személyes pszichológiai konzultáció 
összehasonlítása során? Ezen területek esetében a szakemberek hozadékként/
előnyként/pozitívumként vagy kihívásként/hátrányként/negatívumként élték 
meg az online platform használatát?

Minta

A vizsgálat egy oktatókból és pszichológia szakos hallgatókból álló kutatócso-
port keretében valósult meg 24 pszichológus szakember bevonásával, ahogy 
a bevezetésben már említettem. Hozzáférés alapú mintavételt alkalmaztunk, 
mely során beválasztási kritérium volt a szakemberek esetében az MA szintű 
pszichológusi végzettség, illetve legalább két év szakmai tapasztalat. A minta 
életkor, végzettség és a munkatapasztalat éveinek száma alapján heterogén-
nek mondható. Életkor szempontjából 26-64 év közötti szakemberek kerültek 
bevonásra, az életkorok átlaga 41,5 év (szórás: 21,92), míg a munkatapasz-
talat 2-40 évig terjedt, a munkatapasztalat éveinek átlaga 18,5 év (szórás: 
23,33). A nem tekintetében az arány eltolódott a nők oldalára (21 nő, 3 férfi), 
így ezt az adatot nem tekintem szempontnak a későbbiekben.
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Eszközök

A félig strukturált interjú kérdéssorát a szakirodalom alapján állította össze  
a kutatócsoport, mely felvételét etikai bizottság engedélyezte. A kutatás etikai 
száma: 62/2020/P/ET. A kérdéssor tartalmazott: demográfiai adatokra vonat-
kozó kérdéseket (ezek voltak: a nem, életkor, iskolai végzettség, munkata-
pasztalat éveinek száma, illetőleg megkérdeztük, hogy korábban dolgozott-e 
online módon, korábban használt-e digitális eszközöket, ha igen, mire, hogy 
milyen platformon zajlott a terápiás munka, illetve jelenleg a munkája hány 
%-át teszi ki az online és a személyes konzultáció), és három kérdéskörben 
szerepeltek az online munkára vonatkozó félig strukturált interjúkérdések. 
Ezek a kérdések magukban foglalták a szakemberek személyes megélését az 
online átállással kapcsolatban, rákérdeztek a kliensek visszajelzéseire, illetve 
kitértek még a terápia folyamatában és a terápiás kapcsolatban történő válto-
zásokra.

Eljárás

A szakemberek felkeresése email-en keresztül történt, majd a beleegyező nyi-
latkozatok kitöltését és aláírását követően került sor a félig strukturált interjúk 
felvételére. Az interjúfelvétel online zajlott, többnyire zoom alkalmazáson 
keresztül. A felvételt követően szó szerint rögzítettük az interjúk szövegét  
a későbbi elemzésekhez.

Adatelemzés

Az adatok elemzése kvalitatív módszerrel, az ún. „Grounded Theory” módsze-
rével történt. A módszer Corbin és Strauss (id. Sallay–Martos 2018: 12) nevé-
hez fűződik, és célja egy megalapozott elmélet létrehozása többszintű kódolás 
útján, mely empirikus adatokon és a szakirodalmon alapszik (Sallay–Martos 
2018: 14). Az interjúkon belül főképp azokra a válaszokra koncentráltunk, 
amik a terapeuta és a kliens közötti kommunikációval kapcsolatban hordoz-
nak információt. Így az elemzés a terapeuta személyes megélésével kapcsolatos 
válaszcsoporton, és a kliensek visszajelzéseivel, illetve a terápiás folyamattal 
kapcsolatos válaszcsoportok bizonyos részein alapszik. A kliens megélésével 
kapcsolatban a következő kérdésekre adott válaszokra fókuszáltunk: A klien-
sek mit jeleztek vissza az online terápiával kapcsolatban? A terapeuták mit 
vettek észre klienseiken? A terapeuta és a kliens kapcsolati dinamikáját be-
folyásolta-e az online átállás? Míg a terápiás folyamattal kapcsolatos válasz-
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csoportból a következő kérdések válaszait elemeztük: Változott-e a terápia 
kerete, menete? A terapeuta a saját viselkedésében tapasztalt-e változásokat? 
Milyen munkamód volt továbbra is alkalmazható, és melyik nem alkalmaz-
ható ebben a térben?

Az elemzés során elsőként többször átolvastuk az interjúszövegeket. Ol-
vasás közben kiemeltük azokat a kulcsszavakat, melyek egy-egy fontos, az 
adott interjúrészletben megjelenő témát összefoglalnak. Ezekből a kulcssza-
vakból létrejöttek a nyílt kódok, melyeket független kódolók segítségével 
alakítottunk ki. Ilyen kódok voltak például: kontroll – nagyobb kontroll ke-
rült a kliens kezébe. Ezt követően a nyílt kódok mentén a kutatási kérdésre, 
vagyis a kommunikáció sajátosságaira reflektálva sorról sorra újraolvastuk az 
interjúk az állandó összehasonlítás elvét alkalmazva (Sallay–Martos 2018: 
19). Tehát folyamatosan összehasonlítottuk a kódjainkat az interjúkon belül 
és az interjúk között is keresve a tartalmi hasonlóságokat és különbségeket, 
a visszatérő gondolatokat. A nyílt kódokból lassanként axiális kódokat ala-
kítottunk ki, ahogy kiemelkedtek a fő tartalmi egységek a kommunikációval 
kapcsolatban. Ezek már a témák közötti kapcsolatokat is jelölték. Ilyen kó-
dok lettek például a fokozott verbalitás vagy a nonverbalitás korlátozottsága. 
A nyílt és axiális kódok keresését addig folytattuk, amíg már nem találtunk 
olyan gondolati egységet az interjúkban, melyet ne lehetett volna valamelyik 
már meglévő kategóriába besorolni. Végül az axiális kódok mentén absztrak-
tabb, fölérendelt kategóriákat emeltünk ki, melyek összefoglalták a megtalált 
szempontokat, és így kialakultak a szelektív kódok. A meglévő kódokat hie-
rarchikus rendszerbe szervezve utolsó lépésként létrejöhetett a megalapozott 
elmélet, melyben megjelentek a kommunikáció területei és a szakemberek 
megélése ezekkel kapcsolatban.

Eredmények

A kommunikáció területei

A többszintű kódolás során a kommunikáció három területe emelkedett ki 
a terapeuták beszámolóiban: a „verbális kommunikációs csatorna”, a „non-
verbális kommunikációs csatorna”, illetve a „terápiás tér”. A területeken belül 
különböző szempontokat emeltek ki a szakemberek, melyek tovább árnyalják 
az adott kommunikációs terület sajátosságait.
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A kommunikáció területeinek sajátosságai. Hozadék vagy kihívás?

1. Verbális kommunikációs csatorna
A verbális kommunikációs csatornán belül két szempont különült el. Az egyik, 
hogy a szakemberek „átültethetőnek” találták a verbális módszereket az online 
felületre. Például arra a kérdésre, hogy mi az a munkamód, ami továbbra is al-
kalmazható az online térben több szakember válasza az volt, hogy a „verbá-
lis munkamód”. Ez tehát semleges szempontként jelent meg a szakemberek 
beszámolói alapján.

A szakemberek másik meglátása az volt, hogy a verbalitás „hangsúlyosab-
bá vált” ebben a térben. Ezt kihívásként élték meg abból a szempontból, hogy 
a terapeutának jobban kellett a kliens mondandójára figyelnie: „tudatosabban 
kellett, inkább a szavakra figyelnem”, illetve saját verbális kommunikációja 
is nagyobb hangsúlyt kapott: „eszközpótlásra is szükség volt abban, hogy én 
sokkal kifejezőbben mondjam azt, amit”. Ezek mellett azonban hozadékot is 
jelentett azáltal, hogy a szakemberek több információt nyerhettek a kliens 
verbális kommunikációjából: „nekem megnőtt a szavaknak a mélysége.”

2. Nonverbális kommunikációs csatorna
A nonverbális kommunikáció területén belül hét terület különült el. Elsőként 
a „hangsúly, hanglejtés, hangerő” kategóriája, mely a verbalitáshoz hasonló-
an hangsúlyosabbá vált az online térben: „megjelenik a hangszínében, …hogy 
fűzi a mondatait, …azok elkezdtek ilyen hangsúlyosabbak lenni.”. Emellett az 
is felmerült, hogy ezek a nonverbális jelek ugyanúgy alkalmazhatók marad-
tak online, mint a személyes konzultáció esetében: „ugyanúgy ott van hang-
színnel, mint ahogyan a térben is ott van”. Viszont ennek az ellenkezőjét is 
tapasztalták a szakemberek, hogy az online tér torzíthatja a hangot: „a hangot 
sem pontosan ugyanúgy halljuk”. Ez a terület tehát előnyként, hátrányként és 
semleges szempontként egyaránt megjelent a szakemberek számára.

A következő terület az „arc és mimika”, melyről többféleképpen véleked-
tek a szakemberek. Megjelent, hogy a kliens mimikájának megnőtt a jelen-
tősége ebben a térben: „más jelekre kell figyelni, mint például a mimikára, 
vagy a verbalitásra”, ugyanakkor az is felmerült, hogy kevésbé jól látható  
a kliens mimikája: „azok a dolgok, amiket a személyes találkozáskor meg tud 
figyelni az ember az elveszik. Pl. a mimika”. Azt is kiemelték, hogy a tera-
peuta arckifejezése jobban látható, emiatt ez nagyobb odafigyelést igényelt 
online térben: „arckifejezésem (…) nagyon felerősödött”. Végül volt olyan 
szakember, aki hasonlóságként élte meg a személyes találkozáshoz viszonyít-
va, hogy a kliens arca ugyanúgy látható ebben a térben: „a hasonlóság az az, 
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hogy ugyanúgy ott van arccal”. Az arc és a mimika területe így megjelent 
hozadékkén, kihívásként és semleges kategóriaként egyaránt.

A „gesztusok” területe is kiemelkedett, mely a szakemberek többsége sze-
rint kevésbé volt látható a kliens esetében: „nem jönnek át úgy a gesztusok”, 
viszont volt olyan szakember is, aki úgy élte meg, hogy a gesztusok felerő-
södtek ebben a térben: „a gesztusra (…) nagyobb figyelem került a nagy kép-
ernyő miatt”. Ez a szempont tehát szintén előnyt és hátrányt is jelentett.

Hangsúlyos volt az interjúkban a „testi jelzések” megváltozása: a testi 
kontaktus, a testmozgás és a testtartás. Ezekről a szakemberek egységesen 
azt nyilatkozták, hogy kevésbé látható a kliens és a terapeuta esetében is: 
„A testi jelzések elmentek”. Ezt a kliensre vonatkozóan negatívumnak tar-
tották, mivel kevesebb információt nyerhettek ebből, míg önmaguk esetében 
pozitívumnak, mert ezáltal szabadabb testtartást vehettek fel: „a karjaimat,  
a kezeimet vagy a lábaimat nem úgy tartom, mint a személyes jelenlétkor, 
vagy leveszem a cipőmet mondjuk.”

A „megjelenés és jelenlét” szempontja is kiemelkedett az interjúk során. 
Egyrészt a terapeuták úgy élték meg, hogy másképp vannak jelen ebben  
a térben. Ez a terapeuták többségének kihívást jelentett: „A terápiában is 
eleinte azért az érződött, hogy nem voltam benne jól. Azt éreztem, hogy nem 
tudok úgy jelen lenni, mint korábban”, azonban volt olyan terapeuta is, aki 
hozadékként élte meg ugyanezt: „érzékszerveim, érzékelésem lépett be a te-
rápiás térbe, amit én addig nem használtam az élő találkozások alkalmával.” 
ugyanakkor a kliens részéről inkább kihívásnak tekintették a jelenlét és meg-
jelenés kérdését, mivel ez kevésbé volt érzékelhető számukra: „ha belép az 
ajtón és leül veled szembe, akkor úgy több információhoz jutsz, mint online.”. 
Ennek a szempontnak tehát előnyét és hátrányát is látták a szakemberek.

A „csend” is megjelent abban a megközelítésben, hogy nehezebben lehet 
bánni a csenddel az online térben: „Személyesen jobban kezelhető a csend.”. 
Tehát ez a szempont kihívást jelentett.

Végül a „szemkontaktus” megteremtésének nehézségét szintén kihívásnak 
élték meg a terapeuták: „A szemkontaktus nem olyan, mindketten a kamerába 
nézünk, és nem találkozik a tekintetünk”.

3. Kommunikációs tér
A kommunikációs tér kategóriáján belül nyolc szempont különült el a beszámo-
lók alapján. Megjelent a „csökkent intimitás”, miszerint a kliens és a szakember 
nagyobb távolságot él meg az online térben. Ezt volt olyan kliens és terapeu-
ta, aki hátrányként élte meg: „nem adta ugyanazt bensőségességet, ugyanazt 
élményt, mint a személyes találkozó.”, míg más kliensek számára előny volt: 
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„De olyan is volt, aki azt mondta, hogy annyira félt a pszichoterápiától, hogy 
személyesen el sem kezdte volna, neki ez a távolság segített.”.

Következő szempont a „fokozott transzparencia”, mivel a kliens és a terape-
uta élettere bekerült a terápiás térbe. Ez egyrészt hozadék volt: „ad egy pluszt, 
hogy betekintést nyerhetek valamilyen szinten a kliens életterébe, így többlet 
információkat szerezhetek az adott személyről”. Azonban másrészt kihívás volt 
abban az esetben, ha nem volt lehetőség a nyugodt körülmények megteremtésé-
re: „Egy páran kimondottan kérték, hogy ők ezt nem tudják csinálni, mert olyan 
sok zavaró tényező van otthon, amit nem tudtak megoldani.”

Az is megjelent, hogy „ingerszegénynek” élték meg ezt a környezetet a te-
rapeuták és klienseik. Ez részben hátrány volt, mivel emiatt monotonabbá vált  
a terápia: „sokkal, sokkal színesebb, sokfélébb, ha ott van az ember igazából, és 
nem csak a virtuális térben”, de ugyanakkor előnyét is látták a szakemberek, 
mert ebben a térben koncentráltabban lehetett egy témával foglalkozni: „Élő-
ben többször több dolog közbejön. Éppen azért, mert talán több téma vagy több 
kapcsolódás jön és akkor könnyebben el lehet menni másfelé.”

A „fokozott önmonitorozás” szempontja is felmerült, ami arra utal, hogy 
a terapeuta és a kliens látja saját magát az online térben. Ez lehetett hozadék 
a kliens számára a terapeuták tapasztalata szerint: „bejön az önszeretet, az 
önbizalom, a saját magának a felfedezése, az a-ha élmények, tehát az is egy-
fajta katarzis, hogy ő maga”, míg más terapeuta szerint kihívás: „Skype-on 
keresztül látja magát kicsiben a pszichológus, és tudom, hogy ez zavar pár 
szakembert, és ugyanez a kliensre is igaz lehet, ez pedig elvonhatja a figyel-
met, és esetleg kontrollálhatja, visszafoghatja is önmagát ezáltal.”.

Megjelent továbbá, hogy változott a „terápiás tér kontrollálhatósága”, me-
lyet egységesen kihívásként éltek meg a szakemberek. Egyrészt több kontroll 
került a kliens kezébe: „szokatlan számomra, hogy mennyi kontroll van a pá-
ciens kezében. Emiatt sokkal nagyobb bizalomra is szükség van szerintem.”, 
másrészt a terapeuták úgy érezték, hogy kevésbé tudják szabályozni a terápi-
ás teret: „voltak zavaró körülmények.”.

Következő szempont a „technikai kihívások”, melyet több szakember  
a legnagyobb nehézségként említett az online munka során: „engem a tech-
nikai problémák zavarnak a legjobban.”. Ilyen volt például a nem megfelelő 
internetkapcsolat, a hang késése és a megfelelő eszköz hiánya. Így ez a szem-
pont elsősorban negatívumként jelent meg a szakemberek számára.

A „biztonságérzet” megváltozását is említették a szakemberek a kliens szem-
pontjából. Ez egyrészt előnynek minősült: „volt olyan, aki arról számolt be, 
hogy sokkal elengedettebb tudott lenni az otthoni környezetben, sokkal lazább 
volt és kevésbé feszengett.”, viszont emellett hátrányként is előfordult: „Kevés-
bé működik még a biztonságérzet. Volt, aki meg is mondta, hogy otthonról nem 
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tud annyira nyugodtan beszélni, mert meghallhatják őt, volt, aki emiatt nem is 
járt a Covid időszak alatt tanácsadásra és ez nagy gondot is okoz”.

Végül hozadékként élték meg a szakemberek, hogy „új kommunikációs 
lehetőségek” nyíltak meg az online térben. Több szakember említette, hogy 
új kommunikációs eszközök bevonására van lehetőség ebben a térben: „Fe-
szültségoldó, lazító gyakorlatokhoz bevontam egy jónéhány youtube-s videót. 
Bekerültek a fi lmek is, azok, amelyek tanulságul szolgálnak a saját problé-
máik megélésében.”. Emellett új kapcsolattartásra alkalmas kommunikációs 
csatornaként az email nagyobb szerepet kapott: „az email jobban be lett von-
va a közös munkába, illetve erre nagyobb hangsúly került.”

Az eredmények ismertetése összefoglaló ábrán is megtekinthető (lásd. 1. 
ábra), ahol a hozadékot/előnyt/pozitívumot „+”, a kihívást/hátrányt/negatívu-
mot „-”, míg a semlegeset „0” ikonokkal jelöltem.

1. ábra Eredmények – A kommunikáció területei az online pszochológiai 
konzultációk során. Hozadék vagy kihívás?
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Diszkusszió, kitekintés

A jelen vizsgálatot összevetve a korábbi kutatások eredményeivel elmondha-
tó, hogy megjelentek azok a szempontok, amik a szakirodalomban is olvas-
hatók, mint a nonverbalitás korlátozottsága vagy a fokozott transzparencia 
(Stoll et al. 2021: 3). Új szempontként jelent meg azonban a terapeuta saját 
viselkedésének megváltozása, mint a fokozott verbális kommunikáció vagy 
a mimika felerősödése. Érdekes eredmény továbbá, hogy a legtöbb szempon-
tot a szakemberek előnyként és hátrányként is megélték attól függően, hogy 
önmagukra vagy kliensükre vonatkoztatták. Ilyen volt például a testi jelzések 
eltűnése az online térben, amit a kliens esetében negatívumként, míg önma-
guk esetében pozitívumként éltek meg.

A kutatás folytatásaként szeretném megvizsgálni, hogy a fent említett 
szempontok a terápia mely szakaszaiban vannak hangsúlyosan jelen. Például 
említették a szakemberek, hogy a kliens megjelenésének változása különösen 
jelentős volt a terápiás ülés kezdetén, a ráhangolódási szakaszban, és végén, 
az elköszönésnél. Végül azt is szeretném megnézni, hogy a terapeuták milyen 
megoldási módokat dolgoztak ki a kihívások áthidalására. Ilyen volt például, 
hogy az egyik szakember megkérte klienseit, hogy üljenek távolabb a kame-
rától, ezáltal az egész felsőtest láthatóvá vált.

Összegzés

Vizsgálatomban a kommunikáció sajátos vonásait elemeztem online pszicho-
lógiai konzultációk során. Az online pszichológiai konzultációnak tekintettem 
minden olyan terápiás kapcsolatot, mely internet segítségével valósul meg a te-
rapeuta és a kliens között (rochlen et al., 2004: 270). A Dr. Szabó Bartha Anett 
által vezetett kutatócsoportban 24 pszichológus szakemberrel készítettünk félig 
strukturált interjúkat, melyeket a „Grounded Theory” (Sallay–Matus 2018: 
12) módszerével vizsgáltunk. Kutatási kérdésként megfogalmaztuk, hogy  
a kommunikáció mely területein jelennek meg a terápiát érintő változások, il-
letve inkább hozadékként vagy kihívásként élték meg a szakemberek és kli-
enseik ezeket a különbségeket. Három fő területet találtunk az elemzés során:  
a verbális kommunikációs csatorna, a nonverbális kommunikációs csatorna és 
a kommunikációs tér változása, mely területeken belül további szempontokat 
különítettünk el, mint a mimika és a gesztusok. A legtöbb szempontot a szak-
emberek és klienseik egyaránt hozadékként és kihívásként is megélték, mint 
a „verbalitás nagyobb hangsúlyát” vagy a „biztonságérzet” megváltozását, de 
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volt olyan szempont is, mely semleges volt a szakemberek számára, mint a ver-
bális munkamód „átültethetősége”. A későbbiekben szeretném megvizsgálni, 
hogy a terápia mely szakaszait érintik a változások, illetve milyen megoldási 
módokat dolgoztak ki a szakemberek a kihívások áthidalására.

Köszönetnyilvánítás

Szeretném megköszönni Dr. Balázs Gézának, hogy részt vehettem a 7. Gya-
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való publikálásra.

Köszönöm szépen az interjúkban részt vevő pszichológus szakemberek-
nek, hogy megosztották velünk tapasztalataikat és hozzájárultak a kutatás 
megvalósulásához.

Hálás vagyok a kutatócsoport többi tagjának, amiért elemzésemhez fel-
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Végül, nagyon köszönöm a kutatás vezetőjének, Dr. Szabó-Bartha Anett-
nek, hogy részt vehettem a kutatásban, és a sok segítséget, amit az elemzés 
elkészítéséhez és a tanulmány megírásához kaptam.
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Szerzőink

Arnótszky Judit Janka (BOM: 2016–2019), a BME GTK kommunikáció- 
és médiatudomány mesterszakos hallgatója. Alapszakos diplomáját az ElTE 
BTK magyar szakán szerezte. Színházi előadásokról ír kritikát több online 
felületen. 

Kaknics Anna, 2013-ban nemzetközi tanulmányok szakon kapott diplomát 
az egri Eszterházy Károly Egyetemen, majd a Pécsi Tudományegyetem jo-
gász szakán tanult. 

Héra Bálint (BOM :2015–2018) Szombathelyen született, ipari formaterve-
zés mesterdiplomáját a BMGE-n szerezte. Mint írja: „Felnőtt fejjel kezdtem 
el néptáncot tanulni, ezután érdeklődésem a hagyományok szellemi oldala 
felé fordult. 2015-től a BOM tagjaként hónapról hónapra lehetőséget kaptam 
arra, hogy a diáklapban feldolgozzak egy-egy érdekes témát. Az ekkor el-
sajátított megismerő, oknyomozó szemlélet a gondolkodásom meghatározó 
részévé vált. A BOM tematikája, az olvasmányok és a filmek közös megvita-
tása számos távlatot nyit meg a Műhely tagja előtt, így vált az érdeklődésem 
részévé a mitológia és a hiedelmek.”

Juhász zoltán András (BOM: 2017–2020) az Eötvös loránd Tudomány-
egyetem magyar–történelem szakos hallgatója, érdeklődési köre: versmondás  
(az Ady Szavalókör tagjaként), néprajz, nemzetkarakterológia, irodalom-szak-
módszertan és zene. A Magyar Nemzeti Múzeum önkéntes tárlatvezetője,  
a Melanchthon Szakkollégium elnöke. Mint írja: „A néprajz gimnazista korom 
óta érdekel, tizennégy éves koromban kaptam első kamerámat, azóta lelkesen 
keresem és dokumentálom a falu néprajzi értékeit. Magángyűjteményemben 
több mint száz fazekasemlék- és versgyűjtés szerepel.”

Nagy Tibor (BOM: 2017–2020) alap- és mesterképzésben az ElTE filmtudo-
mány szakát végezte el. Ezt írja: „Általános iskolás korom óta tudom, hogy 
filmekkel szeretnék foglalkozni. Minden foglalkoztat, ami film. Igyekszem 
mindegyikben megtalálni az értéket a műfaji filmektől a művészi darabo-
kig, de még jobban foglalkoztatnak a médium mögött megbúvó összefüg-
gések. Filmkritikáim és szakmai cikkeim több internetes magazin felületén 
megjelentek már. 2019-től a filmtekercs.hu szerkesztőségének tagja vagyok.  
A BOM-hoz szintén a mozgókép kapcsol: én szervezetem több éve az Önkép-
ző Műhely filmklubját.”

Nátz Katalin (BOM: 2005–2008) közgazdászként végzett a Corvinus Egye-
temen, üzleti információs szakmérnökkét az Óbudai Egyetemen. Mint írja: 
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„A zene sem áll tőlem távol, hiszen alapítótagja voltam az Inferno Minor 
kórusnak, énekeltem a Műegyetemi kórusban és a zongorámon is felcsendül-
nek Chopin, Brahms és liszt hangjai, ha elfoglaltságaim megengedik. 2005 
óta vagyok tagja a Bolyai Önképző Műhelynek, s mint alumnus igyekszem 
segíteni a 2018-as évfolyam és a tanári kar munkáját is – felhasználva a ma-
gántanárként szerzett tapasztalatokat. Tanítóim, mentoraim között tudhattam 
Benyhe Istvánt és Juhász Andrást, illetve Mandics Györgyöt is.”

Oláh Balázs (BOM: 2016–2019) okleveles élelmiszermérnök. Ezt írja ma-
gáról: „A szakmám egy mindenkit érintő tudomány, azonban a nagyfokú tájé-
kozatlanság terepet ad számos különböző, gyakran téves nézet terjedésének. 
Elméleti tudásom és gyakorlati tapasztalatom szívesen osztom meg olyanok-
kal, akik érdeklődnek iránta. Nyitott vagyok más nézetek megismerésére is, 
legyen az a saját szakterületem vagy bármilyen egyéb tudományág. Hiszem, 
hogy az így megszerzett tudás nagyon sokat segíthet az érvényesülésben éle-
tünk minden területén.”

Paár Ádám (BOM: 2005–2008). Ezt írja magáról: „A történelem iránti ér-
deklődésem nagypapám és a történelmi regények hatására alakult ki. 2006-
ban az ElTE-n történelem szakon, majd 2008-ban ugyanott politológia 
szakon szereztem diplomát. 2015-ben megvédtem doktori disszertációmat, 
amelynek témája Győr-Moson 1922–1947 közötti választási társadalomtör-
ténete volt. Történelemtanárként dolgozom a Bartók Béla zeneművészeti és 
Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnáziumban. Emellett a Méltányosság 
Politikaelemző Központ elemzője vagyok. Történész–politológusként szok-
tam hivatkozni magamra, mert törekszem arra, hogy a történészi nézőpontot 
érvényesítsem a politológiai témák vizsgálatában is. Fő kutatási területem 
a populizmus eszmetörténete, a 19–20. századi eszmetörténet, a viccpártok, 
valamint a filmek és politika kapcsolata.”

rácz Márk (BOM: 2013–2016) Mátészalkán született 1981-ben. A DE-
BTK-n kapott diplomát politológia–történelem szakon, majd a KrE-ÁJK 
levelező tagozatos joghallgatója lett. Mint írja: „A Bolyaiban szervezhettem 
a Bolyai Szalont, illetve három hallgatói konferenciát is. Többször kirán-
dulhattam a BOM-os hallgatókkal Erdélybe is. Néhány év tanítást követően 
2011 óta a PMKH Fogyasztóvédelmi Osztályán dolgozom szakügyintéző-
ként. Évek óta kutatom az 1950–1989 közötti marxista ideológiai oktatás tör-
ténetét, különös tekintettel Debrecen felsőoktatási intézményeire. Szeretem  
a labdarúgást, rendszeresen sportolok.”

Santavecz Anita (BOM) az ElTE BTK mesterszakos hallgatója. Ezt írja ma-
gáról: „Érdekel a klasszikus magyar irodalom, általában női szerzők szövegei-
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vel és századvégi prózával foglalkozom. A szabadidőmben szeretek futni és 
focizni.”

Sümegi réka Tünde (BOM: 2015–2018) okleveles pszichológus és közgaz-
dász. Mint írja: „A pszichológia szakot a Károli Gáspár református Egyete-
men végeztem el.  Szakdolgozataim, műhelymunkáim és kutatásaim témája:  
a mesék pszichológiája. Jelenleg a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyáli 
tagintézményében dolgozom pszichológusként. Másodállásban korrepetáló, 
ifjúságsegítő tanárként tevékenykedem egy migráns hátterű gyermekekkel 
foglalkozó szervezetnél. A magyar nyelv oktatása és az iskolai felzárkózta-
tás mellett aktívan részt veszek az integrációt elősegítő tevékenységekben is.  
A Bolyai Önképző Műhely képzését 2015–2018 között végeztem el. rendkí-
vüli 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.”

Tabi Norbert (BOM: 2014–2017) az ElTE történelem alapképzése után  
a Corvinuson politikatudomány és az ElTE-n magyar történelem mesterkép-
zésén tanult, 2017-től az ElTE Történelemtudományi Doktori Iskolájának 
hallgatója. Mint írja: „A futball számomra nemcsak egy kutatási terület, ha-
nem a szenvedélyem is. Gyerekkorom óta fanatikus Ferencváros szurkoló 
vagyok. A foci iránti rajongás nálunk egyébként családi tradíció, már a nagy-
apám is élt-halt a játékért – igaz, ő velem ellentétben az Újpestért szorított.”

Telek zsuzsa (BOM: 2016–2019) ezt írja magáról: „Informatikus könyvtá-
ros szakos hallgató vagyok, ami azt is jelenti, hogy nem csak olvasni szere-
tem a könyveket, de rendszerezni, és másokkal megismertetni is. Szeretek 
másoknak segíteni, néha egy olvasmánnyal, máskor információval, vagy  
a saját munkámmal. Hobbi szinten novellákat írok, olyan témákban, amelyek 
kevéssé kerülnek elő a szórakoztató irodalom világában.”

Vikár Míra (BOM: 2021–) a Károli Gáspár református Egyetem pszicholó-
gia szakos hallgatója. Ezt írja: „Mindig is érdekeltek az ember mentális folya-
matai, gondolkodása és érzelmei, valamint a társas jelenségek, ezért nagyon 
örülök, hogy ezekről tanulhatok.”

zmák Tamás (BOM: 2017–2020), az ElTE BTK végzős hallgatója történe-
lem–orosz középiskolai tanár szakon. Mint írja: „Jelen tanulmányom Dózsa 
György történelmi szerepét kívánja nem részletekbe menően bemutatni, mely 
mögött azon fő motivációm áll, hogy rajongok a mítoszrombolásért, és szere-
tek közkeletű tévhitekkel leszámolni, az egyes történelmi eseményeket, sze-
replőket valósághűen prezentálni.”
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Szalay zsófia – Vargha Márk (szerk.) 2005. Esszencia I. A Bolyai Ön-
képző 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 
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Deák zs. Villő – Görög Márton (szerk.) 2010. Esszencia VI. A legjobb 
szándékok. A Bolyai Önképző Műhely 2010-ben végzett évfolyamának ta-
nulmánykötete. Budapest. (239 oldal)

Baranyai Katalin – Mucsi Márton (szerk.) 2012. Esszencia VII. Otthon 
– ITTHON. A Bolyai Önképző Műhely 2012-ben végzett évfolyamának ta-
nulmánykötete. Budapest. (151 oldal)

Balázs Géza (szerk.) 2013. Esszencia VIII. Utórengések. A Bolyai Műhely 
Alapítvány és a Bolyai Önképző Műhely évkönyve. Budapest. (155 oldal)

Miklós Ágnes – Mucsi Márton (szerk.) 2014. Esszencia IX. Így terjed a jó. 
A Bolyai Önképző Műhely 2014-ben végzett évfolyamának tanulmányköte-
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Varga Viktor (szerk.) 2017. Esszencia XII. Látleletek. A Bolyai Önképző 
Műhely 2017-ben végzett évfolyamának tanulmánykötete. Budapest. (143 
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