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MARÓTI ANDOR 

Mi volt a Baranyai Norma? 
Nem valószínű , hogy Pécsett ma sokan tudnák, mit jelent a Baranyai Norma. 
Talán még az egyetem andragógia szakán tanulók közt is kevesen ismerik, pedig 
a népmű velés-történet tanulságos része volt. Születése kapcsolódott a múlt szá-
zad 30-as évtizedében terjedő  falukutató mozgalomhoz. Azzal a különbséggel, 
hogy nem elégedett meg a falvak sanyarú helyzetének feltárásával, segíteni is 
akarta a helyi problémák megoldását. És ami különösen figyelemre méltó: ezt 
egyetemi hallgatók tették. 

A népmű velés kiterjedését mutatja a kezdeményezés.1 „Egy Pécs környéki 
községben tartandó elő adáshoz társultam legelő ször. Vasárnap este, zsúfolt is-
kolateremben került sor társamnak a tarkafoltos tejelő  jellemző irő l szóló elő -
adására. Csak errő l beszélt, semmi másról. Pedig azért kérték a gazdász elő -
adót, mert a községben száj- és körömfájás járvány dúlt. Ezután következett a 
magyar parasztság 1848 elő tti sorsáról szóló elő adásom. Negyed óra múlva egy 
kis süldő lány – a tanítóék alkalmazottja – jött az elő adói katedrához, és nagy 
zavarban halkan közölte, hogy siessek, mert elkészült. Nem tudtam, hogy mi 
készült el. Talán a kocsi-fogat, mely majd visszavisz bennünket Pécsre. Mindegy. 
Az emberek némán és mozdulatlanul hallgattak, folytattam tehát a mondókámat. 

Újabb negyedóra múlva megjelent az elő ző  kedves jelenség, fokozottabb za-
varban, s arra kért ezúttal, hogy siessek, mert különben kihű l. Nem tudtam, hogy 
mi hű l ki. A hallgatóság türelmetlen megjegyzésekkel szégyenítette ki a terembő l 
a suttogó lánykát. 

Elő adás után sürgő sen hívattak a tanterem mögötti tanítólakásba. Ott vártak 
valami hatan, a ’nadrágosok’. Neheztelő n bár, de kedves mosollyal fogadott a 
háziasszony tanítóné, és elmondotta, hogy sajnálja a várakozást, mert a vacsora 
egészen kihű lt. És vele sajnálkozott az egész társaság, mert erre a vacsorára 
várakoztak. Most értettem csak meg a suttogó lányka szavait, hogy mi készült el, 
és mi hű l ki. A vacsora. Aztán tovább riasztottak a megjegyzések kedvesen, tré-
fálkozva, hogy látszik ’népművelési újdonsültségem’, mert még komolyan veszem 
a parasztot. A szakadék megnyílott. Le kellett ülnöm. ’Tarkafoltos tejelő ’-
gazdász elő adótársam már a harmadik fogásnál tartott. Ugyanis négyfogásos 
volt a vacsora, a napi 1000 kalórián alul táplálkozó parasztság gyermekeinek 
tanterme mellett… Célzásomra, mellyel sejtetni akartam kínos helyzetemet, a 
terített asztal mellő l azzal vigasztaltak, hogy így megy ez már Árpád apánk óta, s 
ha évente kétszer-háromszor… kijönnek hozzánk, azt meg kell ünnepelni. Pohár-
                                                        
1 Vörös Márton (1960) „A nagy kísérlet” . Gondolat Kiadó, Budapest.  
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köszöntő  is elhangzott egy jókedélyű  úrtól, emelve poharát, Bacchus serlegét 
Széchenyi ’Nagy Parlagjára’, melyrő l az elő adásomban esett szó. Így keringtünk 
a falusi vásár körhintaján, magunkat szédítve. Mégis sokat köszönhettem ennek a 
vacsorának. Mert ennek emlékében született meg késő bb különös szigorral a 
Baranyai Norma nevű  mozgalom.” 

 

Nem véletlenül idéztem hosszan ezt a történetet. Mert ha nem is volt általá-
nosítható, mégis jól jellemezte az akkori idő k népmű velését. A városi értelmiség 
kirándulását falura, ahol a helybeliek arra szerettek volna választ kapni tő lük, 
hogy miképpen enyhíthető k az életüket nehezítő  bajok. Helyette inkább az éle-
tüktő l idegen ismereteket kaptak „felvilágosítás” címen. Úgy gondolom, ennek 
tudatában lehet megérteni, hogy mit jelentett ekkor az egyetemi hallgatók nép-
mű velési vállalkozása, amely teljesen más szemlélettel, más módszerekkel ke-
reste meg a falun élő ket. Olyan fordulat volt ez, amelynek a tanulságai ma is 
megfontolandók. 

Az egyetemisták elő ször 1934 telén indultak el Baranya megye falvaiba. A 
szervező n kívül ekkor még csak heten vettek részt ebben: orvostan-hallgatók, 
tanárjelöltek. Elhatározták, hogy a falun élő k napi gondjaihoz kapcsolódó té-
mákban igyekeznek hasznosítani szakmai felkészültségüket. A problémákat csa-
ládlátogatásokkal derítik fel, úgy, hogy a kiválasztott településen minden csalá-
dot otthonukban keresnek fel, s a velük folytatott beszélgetésbő l választják ki, 
mit mondanak nekik. Anélkül, hogy ennek kioktató színezete lenne, vagy a 
szakmai kifejezések miatt válna érthetetlenné. E kapcsolatban egyúttal arra is 
figyelni kellett, hogy eloszlassa a bizalmatlanságot, amely minden idegennel 
szemben megmutatkozhat. A bizalom megnyerésének szándéka azonban a ta-
nácsadásnál többet kívánt: gyakorlati segítséget adni, ahol csak lehet. Esetek 
soráról számol be a kezdeményezés történetét leíró könyv, amelyek különösen 
ott válnak érzelmileg megindítóvá, ahol arról olvashatunk, a családlátogatások 
eredményeként az egyetemisták esti elő adására gyülekező k zsúfolásig töltik meg 
a községháza termét, és az oda már be nem férő k a szitáló eső ben az udvaron 
várakoznak, hogy beférhessenek. És ebben a községben a fő jegyző  szerint „ható-
sági támogatással 15-20 embert is nehezen hozunk össze az iskolán kívüli nép-
oktatás elő adásaira”. 

A fiatalok elő adásai többnyire a családok életével foglalkoztak egészségügyi 
és nevelési szempontból. Emellett kisebb számban történelmi és irodalmi témák 
is elhangzottak. A cél azonban mindig az volt, hogy az elő adás beszélgetéssé 
alakuljon át a helybeliek tapasztalatai alapján. Az egyetemisták 1934 novembere 
és 1935 márciusa közt 11 községet kerestek fel, ahol összesen 181 elő adást tar-
tottak. A családvédelmi elő adásoknak különösen ott volt nagy jelentő sége, ahol 
„egykés-családok” éltek, azaz olyan családok, amelyeknél általános szokássá 
vált, hogy egy gyermeknél többet nem vállalnak. S minthogy a nem kívánt ter-
hesség elhajtása miatt gyakran elő fordult, hogy az anya vérmérgezésben meg-
halt, az egyetlen gyermek helyett a család utódlása „egy se” lett. Ez persze in-
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kább a jómódú községekre volt jellemző , másutt a szegénységgel párosuló tüdő -
baj és alkoholizmus volt a probléma. 

A második kísérletre csak hét évvel késő bb, 1941-ben kerülhetett sor. Ezt 
már többhetes elő készítés elő zte meg. Itt is a helyi sajátosságokra épült a munka, 
és ez 19 falura terjedt ki, Baranyán kívül Tolna-megyében is. Most már 25 egye-
temi hallgató vett részt ebben a vállalkozásban, az orvostan-hallgatók és tanárje-
löltek mellett joghallgató és mező gazdász is. Ez az összeállítás lehető vé tette, 
hogy a családlátogatásokon különböző  szakképzettségű ekbő l álló csoportok 
jelenjenek meg. A fiatalok felismerhették, a talált problémák értelmezésében 
szaktudásuk egymást egészíti ki. Annak érdekében, hogy ez a komplexitás még 
jobban érvényesüljön, a csoportok váltották egymást, és írásos feljegyzésben 
tudatták a már elért eredményeket, hogy a helyükbe érkező  új csoport azokra 
építve folytathassa a munkát. 

Közben olykor megdöbbentő  esetekkel szembesültek. Beszámolójuk szerint 
egy orvos nélküli faluban „eszméletlen kisgyermeket talált az egyik csoport. 
Azonnal riadóztatták a faluban dolgozó társaikat. Megállapították, hogy az öt-
éves gyermek az asztalon hagyott üvegbő l a maradék noha-bort itta ki, s ettő l 
eszméletlenségig berúgott; érverése ijesztő en félelmessé vált. Az esti elő adásra 
nevek említése nélkül…új elő adást rögtönzött a két szigorló orvos A gyermek és 
az alkohol címmel, mely ettő l kezdve polgárjogot nyert elő adásaink között. 

A második kísérletben a résztvevő k és a felkeresett falvak számának emel-
kedésén túl két újfajta gyakorlat is jellemző vé vált. Az ismeretbő vítő  elő adáso-
kat néhol szórakoztató célú programok egészítették ki (versmondás, közös ének-
lés), és mindenütt megszervezték a gyermekek délutáni foglalkoztatását. Ez 
utóbbi arra a tapasztalatra épült, hogy a faluba érkező  egyetemistákat egyre több 
helyen gyermekek kísérték, illetve az esti elő adásokra – a kései idő pont miatt 
vagy a témaválasztás miatt – ő ket már nem lehetett meghívni. Természetesen 
ezeket a foglalkozásokat a gyermekek életéhez kapcsolódó témákkal kellett meg-
tartani, és az alkalmazott módszereknek is hozzájuk kellett igazodniuk. 

A legnagyobb részvétellel az 1943-44-ben megszervezett kísérlet valósult 
meg, Baranya 28 községében, ötezer család meglátogatásával. Az egyetemista 
csoportok két fordulóban vállalták a részvételt, 25 hallgató december közepétő l 
január közepéig, újabb csoportok január közepétő l március elejéig. Ezt a munkát 
már egyhónapos, tanfolyami elő készítés elő zte meg, ezen a részvevő k feldolgoz-
ták a Norma követendő  szabályait, a családlátogatásokon, esti elő adásokon és 
délutáni gyermekfoglalkozásokon alkalmazandó módszereket, megbeszélték 
azokat a témákat, amelyeket – a helyi sajátosságoknak megfelelő en – ismertet-
hettek egy kb. 20 perces elő adásban. Ez a vállalkozás különös súlyt helyezett a 
nemzetiségi községek felkeresésére, tekintettel a háborús helyzetbő l származó 
feszültségekre. Olyan összetételű  csoportokat alakítottak ki, amelyekben volt az 
adott nemzetiség nyelvét jól beszélő  résztvevő . 

Ennek ellenére számítani lehetett bizalmatlanságra, különösen a délszláv la-
kosság körében. Jól példázza ezt az az eset, amelyrő l az egyik csoport beszámo-
lója így emlékezett meg: „Nemzetiségeink körében igyekeztünk megszüntetni a 
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félreértést, a titokban tartott szomorúságot. Hányszor ült mellettünk annak az 
öreg hercegszöllő si szerb asszonynak az árnya, akinek egyetlen fia Szenttamás-
nál a magyar katonákkal vívott harcban esett el, és aki gyű lölettel nézte váratlan 
bevonulásunkat a házába. És háromnegyed óra múlva sírva kért bennünket, hogy 
ne menjünk még el, mert eddig úgy, mint mi, csak egyetlenegy valaki, a már 
meghalt fia beszélt vele. Amikor pedig távoztunk tő le, egyikünk a zsebében egy 
piros almát talált, melyet az öregasszony úgy lopott be oda, mert tudta, hogy 
nem fogadhatunk el semmit”. 

Volt olyan „jó szándékú tanácsadó”, aki azt ajánlotta, hogy a vegyes lakos-
ságú településeken csak a magyar családokat látogassák meg. Ez azonban a vál-
lalkozásuk „azonnali bukását jelentette volna”. Céljuk a nemzetiségi elhatárolt-
ság feloldása volt. S amikor egy szerb fiú az esti összejövetelen Pető fi versét 
szavalta, az egyetemista csoport egyik tagja tíz percig szerbül beszélt Pető firő l. 
A Norma hitvallása ez volt: „becsüllek, mert ember vagy, mert a hazámban 
laksz, és sajnálom, ha szomorúság ér”. Csak ilyen meggyő ző déssel lehetett bele-
élni magukat a felkeresett családok helyzetébe, így lehetett alkalmazkodni ah-
hoz, hogy végül is segíteni lehessen a gondjaik enyhítésében. 

Visszatérve a hercegszöllő si öregasszonynál tett találkozásra, magyarázatot 
kíván a beszámolónak az a része, hogy ajándékot a csoport nem fogadhatott el. 
A Baranyai Norma szabályzatának első  pontja – amelyet mindegyik csoportnak 
vállalnia kellett – kimondta, hogy a csoportok „sehol meghívást, ajándékot nem 
fogadhatnak el”. Legfeljebb olyan emléktárgyat, amelynek az erkölcsi vonatko-
zása magasan az ajándék anyagi értéke fölött áll. S még ebben az esetben is vi-
szonozni kellett azt „magasabb értékben”. A szabályzat második pontja szerint 
„féltő  gonddal kell ő rködni az elő adások tárgyi megbízhatóságán és a munka 
erkölcsi tisztasága fölött”. Ehhez kapcsolódott az, mely szerint „nem szabad 
politikai kijelentéseket tenni, amelyeket bármelyik párt saját céljaira felhasznál-
hat”. Ahogyan ebben a politikai nézeteltérések elkerülése volt a cél, a következő  
pont „a vallási, faji, társadalmi szempontok szerinti megkülönböztetést tiltotta”. 
Hasonló elvi alapra épült az a kikötés, hogy csak annyit szabad ígérni, amennyit 
az adott idő n belül teljesíteni lehet. S a vállalt feladatok elvégzésében sem külső , 
sem belső  tényező k nem akadályozhatnak. A munka egészében, szavakban és 
tettekben személy szerinti felelő sséggel tartozik minden résztvevő . Errő l nyilat-
kozni, az eredményeket maguknak tulajdonítani nem szabad. Hogy miért érde-
mes így tenni, azt egy helybeli gazda kérése bizonyította a munka kezdetén: 
„Legalább maguk ne csalják meg a népet, meglátják, a nép sose fogja megcsalni 
magukat”. A keserű  szavak mögött feltehető en olyan tapasztalatok állhattak, 
hogy a falura látogató úri emberek lenézik a tanulatlanokat, és ha mégis szóba 
állnak velük, akkor azt fenső bbséggel teszik. 

Mi lett késő bb ebbő l a kezdeményezésbő l? A vállalkozás elindítója 1944-ben 
elkészítette a Norma országos tervezetét. Javaslatában kidolgozta, hogyan lehet 
bevonni sokkal több fiatalt az egyetemekrő l, fő iskolákról a falvakat segítő  nép-
mű velési munkába. Elkészült a terv költségvetése is, amely a szállásra, étkezés-
re, utazásra fordítható összegeket tartalmazta a résztvevő k tervezett létszámának 
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megfelelő en. A terv gyakorlati megvalósítását azonban lehetetlenné tették az 
ország területén lezajló háborús események. Utána pedig senkinek sem jutott 
eszébe, hogy ezt a hagyományt érdemes tovább folytatni. Egészen az ötvenes 
évek végéig, amikor Vörös Márton feljegyzéseinek összefoglalásával elment a 
Gondolat Kiadóhoz, hogy legalább írásban megmaradjon annak az emléke, amit 
a pécsi egyetemista fiatalok tettek a falvak fejlesztéséért. A Kiadó hajlandó lett 
volna megjelentetni ezt a kéziratot, ha a Mű velő désügyi Minisztérium ad hozzá 
támogató sorokat, és elismeri annak szakmai jelentő ségét. Akkor a minisztérium 
Közmű velő dési Fő osztályán dolgoztam, és a munkakörömhöz tartozott a köz-
mű velő dési lapok és kiadványok ügye. Amikor a kézirat hozzám került, és elol-
vastam, felismertem, hogy az nemcsak érdekes dokumentuma a magyar népmű -
velés történetének, hanem módszertani szempontból is kínál tanulságot az aktuá-
lis gyakorlat számára. Ezért nemcsak a kiadását támogattam, de azt is javasol-
tam, hogy a minisztérium kezdeményezze kipróbálását a gyakorlatban. A Köz-
mű velő dési Fő osztály vezető i egyetértettek ezzel, s mindjárt több száz példányt 
rendeltek a készülő  könyvbő l, hogy kiosszák azt azoknak az egyetemi hallgatók-
nak, akik vállalkoznak a „nagy kísérlet” felújítására. Ehhez a minisztérium 
anyagi hozzájárulást is biztosított, ugyan úgy, mint régebben, a fiatalok utazási, 
étkezési és szállás-költségeire. 

Az első  vállalkozás 1959 februárjában jött létre 30 egyetemi hallgató részvé-
telével. A részvétel ekkor csak egy hétre korlátozódott, mert az egyetemek a 
vizsgaidő szak után, a második félév kezdetén ennyi idő re tudták elengedni hall-
gatóikat. (Akkoriban még kötelező  volt ugyanis az elő adásokon való részvétel.) 
A munka Baranya-, Hajdú- és Pest-megyében folyt e három megye állami gaz-
daságainak a központtól távol eső  üzemegységeiben. Azért így történt, mert a 
Mező gazdasági Dolgozók Szakszervezete állt a kezdeményezés mellé, és segítet-
te annak a megvalósítását. Az egyetemisták nyomort ugyan nem találtak, de 
írástudatlanságot igen, még olyan embereknél is, akiknek papíron néhány osztá-
lyos iskolai végzettségük volt. És láttak olyan könyvtárat, amelynek a könyveit 
csak az iskolások olvasták, a felnő ttek közül senki sem. Az orvostanhallgatók a 
higiénia hiányát fedezhették fel nem egy helyen. Akadt gazdaság, ahol coli-
bacilussal fertő zött kutat találtak, s felfedték benne a fertő ző  májgyulladás okát. 
A csapokról a fagyás ellen odarakott trágyát kellett eltávolítani, alkalmasabb 
szennyvízlevezető t, hulladékgyű jtő t ásatni. De sor került más problémák megbe-
szélésére is: a nem egyszer éjszakába nyúló beszélgetéseken fő leg a helyi fiata-
lok faggatták ő ket és kértek tanácsot életük problémáira. 

A következő  évben már falvakba indultak a szervező dő  csoportok, ezúttal tíz 
napra a téli vizsgaidő t követő  napokban. A résztvevő k száma másfél száz körül 
volt, a vállalkozás tehát terebélyesedett. Szélesedett a résztvevő k szakmai profil-
ja is, jelentkeztek erre jogászok, közgazdászok, állatorvosok is. A módszer azo-
nos volt az egykor kidolgozott metódussal: a négy fő s csoportokba különböző  
szakon tanulók kerültek, érkezésük után a helyszínen elő bb családokat látogat-
tak, hogy azután az esti órákban rövid elő adásokkal adják át a feltárt problémák-
hoz kapcsolódó ismereteiket. S mintha a régi helyzet ismétlő dött volna: az egyik 
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faluba érkező  csoportot egy kis gyermek temetése fogadta. Alkoholmérgezésben 
halt meg. Egy helybeli mulatságon itatták le ő t a jókedvű  felnő ttek. És itt is el-
hangzott az egyik esti elő adáson az alkohol káros hatásáról szóló ismertetés, 
amelyen a csoport orvostan-hallgatója, részletesen magyarázta el, miért nem 
viseli el egy gyermek szervezete azt az italmennyiséget, amit egy felnő tt még 
elbír. Az elő adó egyetlen szóval sem utalt a helyben történt tragédiára, de a jelen 
levő k megértették, hogy nekik szól az intelem. Sok tanulságos eseményt élhettek 
még át a falvakat felkereső  fiatalok. Megérthették, miért van szükség a tudásukra 
még ezeken a kisebb lélekszámú településeken. Felfedezhették, hogy csak a 
közvetlen emberi kapcsolatokkal lehet igazán segíteni másokat, és az a tudás, 
amit az egyetemen szereznek, csak akkor válhat társadalmi hatóerő vé, ha ezek a 
kapcsolatok megvalósulnak. Az is tudatosulhatott bennük, hogy a különböző  
foglalkozásokra készülő  értelmiségieknek érdemes össze fogniuk, mert csak így 
képesek megoldást találni az életmóddal párosuló bajokra. 

A következő  években tovább folytatódott a „téli népmű velési gyakorlat”, 
azaz a TNGy, ahogy a szervező k és a résztvevő k elnevezték. A szervezést az 
első  évek után a Népmű velési Intézet oktatási osztálya vette át, a helyszínek 
kijelölését és a helyszíni feltételek megteremtését a megyei tanácsok mű velő -
désügyi osztályai vállalták. Az elv jó ideig az volt, hogy ezek a csoportok a leg-
inkább elmaradott, hátrányos helyzetű  községeket keressék fel, és ott segítsenek, 
amennyire csak lehet. Az évtized vége felé azonban különös változás történt. 
Egyes helyeken szóvá tették, hogy miért avatkoznak bele ezek a fiatalok a helyi 
problémákba, miért teszik szóvá egyik-másik helybeli vezető  rossz munkáját, és 
az sem helyes, hogy olyan helyekre mennek, ahol inkább csak bajokkal találkoz-
nak. Valaki kitalálta, hogy ne „népmű veljenek”, helyette inkább felméréseket 
végezzenek a helyi állapotokról, és ha már szakmai gyakorlat ez számukra, ak-
kor olyan helyekre menjenek, ahol nagyon jó színvonalat találnak. Kis falvak 
helyett nagy községekbe, kisebb városokba menjenek, mert az lesz számukra 
igazán tanulságos. Ezeken a helyeken a mű velő dési házakban persze másféle 
programokat találtak, mint amire a kis falvakban szükség lett volna. A mű kedve-
lő  mű vészeti csoportok próbái ugyan érdekesek lehettek számukra, de nehezen 
lehetett összefüggésbe hozni a TNGy eredeti céljával: a problémákra építő  felvi-
lágosítással. És még kevésbé lehetett ilyen kapcsolatot találni a szórakoztató 
rendezvényeken, az ifjúsági klubokban tartott zenei koncerteken. 

Ezek után a TNGy elvesztette vonzerejét. Az egyetemistákat egyre kevésbé 
érdekelte, talán az anyagi, erkölcsi támogatás is lecsökkent, majd végül a felújí-
tott hagyomány megszű nt. Állítólag ez magyar sajátosság: valami jó kezdemé-
nyezés megszületik, egy ideig virágzik is, azután lelohad a kezdeti lelkesedés, 
hogy a tű z végül teljesen kialudjon. „Szalmaláng” – ahogy ezt valamikor Széc-
henyi István megfogalmazta. 

Elismerhető , hogy közben megváltoztak a társadalmi körülmények, megvál-
tozott a legtöbb falú arculata, az ott élő k helyzete, életmódja is. Nem valószínű , 
hogy a falujárásnak ez a formája ma felújítható lenne. A tanulságait azonban 
hasznosítani lehetne: azt, hogy szükség lenne a napi élet megoldatlan problémái-
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hoz kapcsolódó tájékoztatásra, szemléletalakításra, hogy ebben a közvetlenebb 
emberi kapcsolatokban kialakítható tapasztalat- és véleménycsere legyen a meg-
határozó. Az sem vált idő szerű tlenné, hogy a magasabb szinten képzettek fele-
lő sséget érezzenek azért, hogy a tudásukat megosszák azokkal, akik nem része-
sei ennek a tudásnak. Természetesen mindez nem könnyen alkalmazható a gya-
korlatban, de nem is lehetetlen. Ha évtizedekkel ezelő tt kedvező tlen körülmé-
nyek között meg lehetett tenni, akkor talán ma is meg lehetne találni a megválto-
zott körülményekhez alkalmazkodó változatát. Már csak azért is, mert ami vala-
mikor „ismeretterjesztés” néven átfogta a hazai közmű velő dés egészét, ma már 
csak nyomokban van meg, például a „Mindentudás Egyetemén”, és néhány város 
szabadegyetemén. Csakhogy ezek az elő adások zömében magasabb képzettségű -
ek elő tt hangzanak el, akiknek a felkészültsége és az érdeklő dése messze van 
azokétól, akikhez a Baranyai Norma szólt. Ő k csak a rokonaiktól, ismerő seiktő l 
kapnak tanácsot problémáik megoldására, de ez a tapasztalati tudás az esetek 
nagy részében kevésbé hatékony, mint a tudományosan megalapozott. A hazai 
ismeretterjesztés története bizonyítja, hogy voltak olyan kiváló szakemberek, 
akik fontosnak tartották ezen tevékenységet. Csak egyetlen példát említsünk: 
Eötvös Loránd, a nemzetközi hírű  fizikus a 19. század utolsó évtizedében elő -
adássorozatot tartott munkásoknak. És nem tartotta rangján alulinak ezt. 

* 
A társadalmi valóság-megismerés minden korban a társadalom fontos értékmérő -
je, bár módszerei közel azonosak, irányultságuk koronként változó.2 Erre a fon-
tosságra és szükségességre hívja fel a figyelmet Maróti Andor Baranyai Norma 
tanulmánya. Alkalmat ad ez arra, hogy emlékezzünk a baranyai, pécsi kezdemé-
nyezések úttörő  voltára és mai kapcsolataira. 

Az elő zmények a múlt századba nyúlnak, amikor a settlement mozgalom 
megvetette lábát hazánkban is. A settlement a szegény rétegek felmérése nyo-
mán teendő  szociális gondoskodás megszervezése, fenntartása. A settlement az 
ipari társadalmi gondoskodás egyik jelentő s területe, amelyben sajátos együtt-
mű ködés valósul meg az állam, a gazdasági szervezetek, társadalmi intézmények 
és magánkezdeményezések között. Az 1920-as évek végétő l egyre szervezettebb 
munkát3 jellemzi Hirschler Rezső  azzal, hogy a settlement-mozgalom szociális 
munka keretében betöltött fő  feladatköre: a gondozás. „A gondozás egyetemes, 
valamennyi ember egyéni, családi és közösségi szempontjait figyelembe vevő  
keresztülvitele. A legnehezebb és teljes odaadást kívánó szolgálat, amely nem 

                                                        
2 1945 után a pécsi Sorsunkhoz és a Nemzeti Parasztpárthoz f ű ző dve szervező dött falukutató-
szociológiai csoport. A változásokban új értelmet nyert falukutatás távlatosan szociológiai 
perspektívákat is vázolt. A számos falujárás, felmérés, az újjáépítésben való részvétel mellett 
1947-ben áttekintés jelenik meg az új falukutatás egyes kérdéseir ő l. Krisztián Béla (1947) Új 
falukutatás. Sorsunk. Pécs. 1947. I-II. 
3 Hilscher Rezső : A Fő iskolai Szociális Telep tevékenysége és a settlement munka lényege. 
Budapest.1929. 
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kiragadott életrészletekkel áll szemben, hanem magával az egész élettel."4 A 
trianoni Magyarország a szociális kérdéseket a közigazgatási jellegű  szociológia 
útján közelítette meg. Ilyen társadalomfeltárási intézmény volt az 1924-ben ala-
pított Magyar Szociográfiai Intézet, ami, jóllehet nevében hordozta, nem foglal-
kozott szociográfiával. Feladata a közigazgatási, helyi- és államismereti adat-
nyilvántartás, valamint helytörténeti és társadalomtudományi katalógusok és 
bibliográfiák összeállítása volt. Társadalomtudományi szakkatalógusai és szak-
bibliográfiái a nagy világnyelveken, valamint a szomszédos országokban megje-
lent szakirodalmat tartalmazták. Községi adatszolgáltatásai segítségére voltak a 
falukutatásnak, a közigazgatási átszervezéseknek. Az 1929-i gazdasági világvál-
ság ráirányította a figyelmet a társadalomkutatás szükségességére, ami az értel-
miség egy részét arra ösztönözte, hogy a magyar falut mind jobban megismerje. 
Problémáit, melyek a legsúlyosabbaknak mutatkoztak, az egész társadalom elé 
tárja, orvoslásukon és megoldásukon gondolkodjék. Az 1930-as évektő l kibonta-
kozó és szélesülő  falukutatást nevezték falukutató mozgalomnak. Pécs a mozga-
lomban elő l járt, egyetemérő l 1934, 1937-1941 és az 1944 években rajzottak ki 
különböző  számban a vidéket felmérő  fiatalok, 1944-re született meg a Baranyai 
Norma is. Majd csak évtizedes szünet után került csak sor egy újabb kutatásra. A 
kitüntetett figyelem oka akkor Magyarország agrárjellege, a falusi népesség ma-
gas aránya volt, mert a modernizáció kérdésköre hosszú ideig erő teljesen a falu-
hoz és a mező gazdasághoz kötő dött. 

A Maróti Andor által idézett szerző , dr. Vörös Márton a város értelmiségé-
nek egyik legaktívabb tagja nemcsak a kezdetekben, de az 1945 utáni években is 
képviselte a settlement-munka fontosságát, mint ezt 1945 augusztusában az első  
dél-dunántúli mű velő dési regionális iskolánkívüli értekezlet elnökeként képvi-
selte majd októberben a „Pécsiek szólnak pécsieknek Pécsrő l. Pécs a magyar 
város” elő adássorozat egyik elő adójaként részletezte5. Maróti Andor érdeme, hogy a 
mozgalom éppen lapunkban említő dik meg. Az ilyen vizsgálatok kezdeményezé-
se, újrakezdése6 folyamatos, teljes története még nem feldolgozott7. A Kar és 
elő dei settlement-munkája 1973-1989 között 64 helyen zajlott – mondhatjuk a 
Baranyai Norma szellemében. (Krisztián Béla) 

                                                        
4 Hilscher Rezső  (1937) Ifjúsági Vezető , 1937. I-II. 56-58. / Esély 1990/3. szám/  
5 Erdő di Gyula (1982) A felszabadulás utáni népm ű velés tartalmi és módszertani problémái 
Pécsett és Baranyában. Baranyai Mű velő dés. 1982. 86-92. 
6 Pl. Zám Mária (1994) A Settlement-gondolat id ő szerű sége Magyarországon Paro-
la.1994.2.12., Hámori Péter (2000) A magyar settlement-mozgalom története. Valóság. 9. 90–
105, Kotics József (2007) A magyar közösségtanulmányok huszadik századi története. Kö-
zösségtanulmány. Szerk. Kovács Éva. Módszertani jegyzet. PTE Kommunikáció- és Média-
tudományi Tanszék. Pécs, Vercseg Ilona (2009) Id ő szerű -e ma a settlement? Settlement Kon-
ferencia. Budapest, 2009. május 27. Budapest.  
7 T. Kiss Tamás (2007) Tett(Hely)ek. Egyetemisták valóságkutató táborai Magyarországon a 
20. században. Új Mandátum Kiadó. Budapest. 2007. 
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PINTÉR ISTVÁN – KALMÁRNÉ RIMÓCZI CSILLA 

Racionalitás vagy érzelem 
a tudásmenedzsment mechanizmusában 

Szándékaink szerint racionálisak, mondjuk inkább: ésszerű ek vagyunk. Többnyi-
re biztosak vagyunk abban, hogy amikor döntünk, minden fontos dolgot figye-
lembe veszünk, elítélő en szólunk azokról, akik „érzelmi alapon döntenek.” A 
racionális döntés mítoszát Herbert A. Simon, egy Nobel Díjas felfedezése (1978) 
zúzta szét, amikor elmélete átstrukturálta a döntésekrő l szóló elméleteket. Miért 
fordul elő  például, hogy erő sen racionalizált területen, mint a mérnöki munka, 
két különböző  szakember ugyanazt a feladatot eltérő  végeredménnyel oldja 
meg? Nyilvánvaló kudarcok esetén egyesek miért ragaszkodnak eredeti döntése-
ikhez? Miért bújnak ki a felelő sség alól, miért és hogyan „kenik másra” hibái-
kat? Nem folytatjuk tovább, mert a feltett kérdésekre a választ érzelmeinkben 
találhatjuk meg. 

A probléma és ami mögötte van 
A tudományos kutatások eredményeként egyre inkább helyére kerül az érzelmek 
szerepe az emberi létezésben. „Mivel az érzelmek gyakorolják az egyik legfonto-
sabb hatást arra, hogyan gondolkozunk, és viselkedünk társas helyzetekben, 
nyilvánvaló, hogy az érzelmek tudományos megértése központi kérdés a pszicho-
lógia számos gyakorlati területén.”1 Így, ha az érzelmek oly annyira fontosak az 
emberi létezésben és a társas kapcsolatokban, hogy központi helyre kerültek a 
pszichológia gyakorlati alkalmazásában, akkor miért nem gondoljuk tovább a 
folyamatot azokon a területeken, ahol a pszichológiának érdemi szerepe lehet az 
emberi, a csoport, a szervezeti magatartás területén? A válaszban kitüntetett 
szerepe van az evolúciós lélektannak. Az evolúciós lélektannal foglakozók ki-
alakították azt a megbízható rendszert, amely segítségével felvázolható az embe-
ri agy és gondolkodás specifikus mű ködése. Olyan strukturált rendszerrő l van 
szó, amelynek funkcionális összetevő it – a rendszer elemeit – elő deink a termé-
szetes szelekció során alkalmazkodásuk révén fejlesztették ki. Az evolúciós lé-
lektan a pszichológia gondolkodásról, problémamegoldásról szóló része.”2 

                                                        
1 Forgács József (1997) Az érzelmek pszichológiája. Kairosz.. Budapest.7. 
2 Vo.pl. Leda Cosmides és John Tooby(2000) Evolutionary Psychology and Emotions. 
Handbook of emotions 2nd Edition. Editors NY. Guilford.45.  
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Az evolúciós determinánsok 
Már Darwin is megfigyelte, hogy az érzelemkifejezések funkcióikban, és megje-
lenési formáikban jelentő s hasonlóságot mutatnak az állatok és az emberek kö-
zött. Megkülönböztethetjük az alap, és a magasabb szintű  érzelmeket Az alapér-
zelmek a túlélést szolgálják, egyetemesek és velünk születettek. Gyorsan jelen-
nek meg, és csak néhány másodpercig tartanak. Vita tárgya, hogy hány alapérze-
lem létezik, ám az alábbi hatot a legtöbben idesorolják: öröm; bánat; harag; féle-
lem; meglepetés; undor.”3 R. Plutchik4 ezt további két érzelemmel egészíti ki: a 
bizalommal és az elő érzettel. A bizalomhoz olyan érzelmek tartoznak, mint elfo-
gadás, tolerancia, megértés, csodálat. Az elő érzethez tarozik a figyelem, a re-
mény, a ráérzés, az érdek, és az érdeklő dés. Az alapérzelmek az egyén belső  
világához tartoznak, kialakulásuk óta a túlélést, a fennmaradást szolgálják. „Az 
alapérzelmeket génjeink, nem pedig kultúránk égeti bele idegi áramköreinkbe, 
így válnak a mindannyiunkban közös mentális szerkezet részévé.”5 

A magasabb szintű  kognitív érzelmekben gondolkodási folyamatok is megje-
lennek. A magasabb szintű  azt jelenti, hogy kialakulásukban az agykéreg is részt 
vesz, míg az alapérzelmek az agykéreg alatt, az agy mélyebb rétegeiben kelet-
keznek. A magasabb szintű  kognitív érzelmek közé tartozik a: szeretet; bű ntudat; 
szégyen; zavar; büszkeség; irigység; féltékenység. A lista a magasabb szintű  
kognitív érzelmek egy további tulajdonságára is felhívja a figyelmet: ezek alap-
vető en társas érzelmek, míg az alapérzelmek nem, vagy legalábbis másképpen. 
Félhetünk, vagy undorodhatunk tárgyaktól, vagy állatoktól is, a szerelem vagy 
bű ntudat érzéséhez azonban más emberek létezésére is szükség van. A magasabb 
szintű  kognitív érzelmeket éppen azért alakította ki a természetes kiválasztódás, 
hogy segítsen megküzdeni az egyre összetettebb társadalmi környezettel. 

Az elme-test kapcsolat 
A gondolkodási programot és információ feldolgozási folyamatot az agy ideg-
rendszeri hálózata hajtja végre. Az idegrendszeri hálózat – mint testi-fizikai 
elem – maga az agy. Ezen zajlik az információ feldolgozás – a mentális problé-
mamegoldás – amit a másik alrendszer valósít meg. A folyamatok az agy külön-
böző  részeit érintik, és jól behatárolható területeken zajlanak. Az evolúció pers-
pektívájából nézve a test egy része fizikai igénybevételre, és a táplálék felvételé-
re szolgál. A másik része – az agy – információk környezetbő l történő  kinyerésé-
re, a testi funkciók és a magatartás szabályozására szakosodott. 

Az ember érzékszerveivel folyamatosan nyomon követi a környezetet és vál-
tozásait. A helyzetek kiértékelésekor az egyén azt méri fel, céljai szempontjából 

                                                        
3 Dylan Evans ( 2004) Az érzelmek. Magyar Világ. Budapest. 189 
4 Robert Plutchik (1980) Emotion. A psychoevolutionary Synthesis. Harper és Row 
Publishers. 
5 Dylan Evans(2004) 25-26. 
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milyen potenciálisan ártalmas, vagy hasznos következményekre számíthat.”6 A 
problémamegoldás két dimenziója alakult ki. Az egyik a mennyiségi, a másik az 
elvont dolgokra vonatkozó mérlegelés. A gondolkodás, a problémamegoldás, a 
döntés első sorban információ feldolgozási rendszerként elemezhető  – benne 
olyan érzelmi programokkal – melyek a természetes szelekció során kialakult 
funkciókkal jellemezhető k. 

A feladat: megértve az agy racionalizált mű ködésének rendszerét, az érzelmi 
összetevő k szerepének vizsgálata a döntéshozatalban. Leginkább a mérlegelés és 
a súlyozás oldalát. Ezek nem természettudományos szabályok, mint ahogy nem 
számszerű síthető  a szülő i féltés, a kedves simogatása, és egy lelki masszázs sem. 
Az utóbbiak „mértékesítése” attól függ, hogy a milyenek a személyes tapasztala-
taink. 

Minden alkalmazkodási probléma milliószor ismétlő dött az emberré válás 
folyamatában, és beépült a tapasztalati – a statisztikailag igazolható – és az ok-
sági – a logikai – struktúrába. Minden felfedezés az evolúció, az egyének szem-
pontjából a tapasztalat, tanulás, a szocializáció folyamatában megszerzett kom-
petenciák terméke. Elő fordult, hogy valakinek sikerült újszerű en megközelíteni 
egy problémát, amelyhez tudása, megfigyelő  képessége, és tapasztalatai vezették 
el. Mások könnyebb helyzetben voltak, mert támaszkodhatnak a gazdagodó tu-
dástárra. 

Az ismétlő dő  szituációk során folyamatosan fejlő dött az idegrendszeri háló-
zat, amely szelektíven járult hozzá az agyi struktúrák kialakulásához (az agy 
minden rögzült struktúrája mellett ma is képes sérült felületek funkcióit más 
területekre áthelyezni.) Érdemes felfigyelni arra, hogy az elme/test kapcsolatban 
kölcsönös meghatározottságban zajlottak az evolúciós folyamatok. A tudomány 
érzelmekkel kapcsolatos néző pontja radikálisan megváltozott, amennyiben az 
érzelmeket ma már inkább a környezeti követelményekre adott szervezett és 
szisztematikus válaszoknak tekintik, amelyek az alkalmazkodás elő segítésére 
fejlő dtek ki. 

Az érzékszervek folyamatosan közvetítik az információkat az agy számára, 
ezek kiértékelése automatizmusok alapján zajlik. Óriási mennyiségű  információ-
ról van szó. A mai kiértékelési modellek – ilyen vagy olyan formában –
magukban foglalnak valamilyen értékelést arról, hogy mennyire fontos az inger-
helyzet a személy számára, hogy kívánatos-e a helyzet vagy sem, hogy képes-e, 
illetve milyen mértékben képes a személy megküzdeni a helyzettel, és hogy ki, 
vagy mi okozta helyzetet, illetve ki, vagy mi a felelő s érte (vagyis kire és mire 
irányuljanak a megküzdési erő feszítések.) 

A modell a helyzeteket az emberek hét dimenziójában értékeli. A motivációs 
relevancia annak kiértékelését jelenti, hogy mennyire fontos a helyzet az egyén 
számára. Kulcsfontosságú elem a motiváció, mivel a helyzet fontosságát az em-
ber szubjektív, relatív értelemben értékeli ki, vagyis abból a szempontból, hogy 
                                                        
6 C.A Smith; L.D Kirby: Az érzelem és a kognitív kiértékelés. In: Forgács (1997) 83. 
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fontos-e céljai és motívumai szempontjából mindaz, ami a kérdéses helyzetben 
történik? A motivációs kongruencia arra utal, hogy a helyzet mennyire van össz-
hangban az ember aktuális céljaival, ami megint csak viszonylagos. A probléma-
fókuszú megküzdési potenciál annak felmérése, hogy az egyén mennyire képes 
maga alakítani a helyzetet úgy, hogy az kívánatosabb legyen, illetve kívánatos 
maradjon. Az érzelemfókuszú megküzdési potenciál ezzel szemben azt a képes-
séget jelenti, hogy az ember pszichológiailag alkalmazkodjon a helyzethez, ha az 
nemkívánatosan alakul. Az önelszámoltathatóság annak felmérését jelenti, hogy 
az ember mennyire tartja magát felelő snek a helyzetért, mások elszámoltatható-
sága pedig azt, hogy mennyire gondolja ezt valaki vagy valami másról. Végül a 
jövő beli kilátások értékelése azt mutatja meg, hogy az ember – bármilyen okból 
kifolyólag – mennyire gondolja, hogy a körülmények a továbbiakban kívánato-
sabbak vagy nem kívánatosak lesznek. 

A modell azt sugallhatja, hogy a helyzet kiértékelése egymást követő  fázi-
sokban zajlik. A valóság ettő l összetettebb mert az egyetlen kognitív kiértékelési 
folyamat helyett több, egymással párhuzamosan zajló és különböző  kognitív 
mechanizmusokon alapuló kiértékelési folyamat létezik. Itt a kognitív feldolgo-
zás két olyan, jól elhatárolható módjára hívjuk fel a figyelmet, amelyek vélemé-
nyünk szerint különösen fontosak a kiértékelés megértése szempontjából. Az 
egyik az asszociációs feldolgozás, ami az emlékek elő térbe hozását és mozgósí-
tását foglalja magában, ez gyorsan, automatikusan végbemehet. A másik a logi-
kus gondolkodás, ami tudatosabb és akaratlagosabb, mint az asszociatív feldol-
gozás. Bár rugalmasabb az utóbbinál, de viszonylag lassú és nagyobb figyelmet 
igényel. A folyamat asszociációs mechanizmusai gyorsak, de alkalmanként pon-
tatlanok. A logikus gondolkodás ezzel szemben lassú, de erénye, hogy pontos, és 
a felhasznált adatbázisok függvényében ésszerű  megoldáshoz vezethet. 

Az evolúciós lélektan és az érzelmek 
Az evolúció eredményeként az agyban különleges szuperfelügyeleti program 
fejlő dött ki. Minden funkciója alkalmazkodási problémák megoldására szerve-
ző dött. Képes az egyidejű leg szervező dő  viselkedésmódok közötti prioritások 
meghatározására, és konfliktusok elkerülésére. Ő seinknél döntést generált, hogy 
folytassa-e a tevékenységét, ha hirtelen megjelent egy ragadozó és felmerült a 
veszélyeztetettség esélye. Ha rosszul döntött, véglegesen eldő lt a sorsa. Ha jól 
döntött, életben maradt, ha még jobban, akkor ő  került ki a vadászatból győ zte-
sen. A túlélésért folytatott harc tapasztalatai beépültek a gondolkodásába, és 
szükség esetén szuperfelügyeleti program aktiválja akár az egészet, vagy vala-
mely elemét. Az agy számos alprogramot mű ködtet. Az érzelmek bármikor képesek 
a funkcionális koordinációra, az adaptációs mechanizmusok összehangolására. 

Érzelmek és problémamegoldás 
A problémamegoldás: folyamat, amely több algoritmus alapján is leírható. Bár-
milyen modell szerint folytatjuk elemzésünket, mindig szoros kapcsolatot talá-
lunk (találhatunk) az evolúció során kialakult pszichológiai rendszerrel. Az el-
méletek ugyanis mindig belül maradnak és nem léphetnek túl emberi korlátain-
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kon. A modellekben nem történik más, mint a változásokra történő  reagálás ré-
szekre bontása, (modern korunk feladataira, kihívásaira történő  válaszadás) 
többtudományos támogatása és a korábbi jó tapasztalatok általánosítása. Minden 
változás ellenére a probléma definíciója nem változott: probléma az, amit prob-
lémának látunk. 

A szocializációt ma strukturált, és erő sen differenciált iskolarendszer támo-
gatja. A bonyolultabb környezet és a hosszabb felnő tté válási folyamat ellenére 
az ember továbbra is az evolúció folyamatában megszerezett algoritmusok sze-
rint észlel, értékel és alkot ítéletet. Nem véletlen, hogy a problémamegoldás 
lehetséges algoritmusa a veszélyek elhárítása érdekében rendkívül gyorsan fejlő -
dött. A ma gyermekei is azt tanulják meg elő ször, hogy a dühös embert nem 
szabad zavarni. Észlelési rendszerünk épp úgy jelzi a szokatlant, a veszélyest, a 
megoldandó feladatokat, mint elő deinknek. Észrevesszük, ha valami veszélyez-
teti értékeinket, szükségleteinket, énképünket, presztízsünket, csoportunkban 
elfoglalt helyünket stb. Csak most több elő re megírt, programozott megoldással 
bírunk különösen a magas veszélyességi fokozatú helyeken (kockázatelemzés). 
Ahol képtelenek vagyunk emberi mértékkel befolyásolni a folyamatokat, ott 
érzékszerveinket különleges szenzorokkal egészítjük ki, és a nagy gyorsaságot 
igénylő  beavatkozási feladatokra automata rendszereket használunk. A hiányok 
az ismeretlen, a sok összetevő s problémáknál merülnek fel. Ezek leginkább tár-
sadalmi, szociális problémák felismerésére és megoldására vonatkoznak. Ez 
esetben belép az emberi problémamegoldás heurisztikus rendszere, amelyekben 
nyilvánvalóan széles lehető séget kapnak az érzelmek. Olyan nehezen racionali-
zálható elemekben, mint az emberi ráérzés, az intuíciók. 

Az érzelmek valamennyi tevékenységünket befolyásolják. Nincs tevékenység, 
amely kívül esne az érzelmek hatókörén. 

Az érzelmi szabályozás 
Az érzelem dinamikus, változó intenzitású folyamat, amely szoros kapcsolatban 
van a kiváltó okkal, (okokkal). Az érzelmek akkor aktiválódnak az emberekben, 
ha alkalmazkodniuk kell valamihez. Az érzelmek funkciója, hogy helyreállítsa 
az emberek egyensúlyát, ha valamilyen váratlan esemény kimozdíthatja az álla-
potából. Legyen az lehető ség, amivel élni kell, vagy veszély, amit el kell kerülni. 
Ha egy gyerek elveszíti a szüleit, szinte biztos, hogy sírni fog. Ez segítségnyúj-
tásra ösztönzi a környezetben lévő ket, akik igyekeznek megnyugtatni. Ez csök-
kenti is veszteség érzését, és ahogy egyre jobban megnyugszik, úgy csökken 
sírás intenzitása. Ső t! Ha elegendő  jutalmat kap, gyorsan felejt, és más érzelem 
is kialakulhat. Ez az érzelmi szabályozás látható a következő  ábrán7 

                                                        
7 Forrás: Robert Plutchik (2001) American Scientist. Juli-August.Volume 89. 347. 
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A programozott tévedés 
Amikor az érzelmek hasznáról és fontosságáról beszélünk, szólni kell arról is, 
hogy gyakran eltérítenek minket a tárgyszerű  valóságtól. A kutatási eredmények 
alapján tévedés lenne azt hinni, hogy észlelésünk objektív képet nyújt a világról. 
Ebben közrejátszanak korlátozottan mű ködő  érzékszerveink, szelektív észlelé-
sünk, selfünk mű ködésének sajátosságai. A kogníció folyamata egyrészt ma is 
azokra a modulokra épül, amely genetikailag kódolva van bennünk, másrészt 
szocializációs folyamataink révén beépül a problémamegoldásunkba. A progra-
mozott tévedés életünk része. Nem kell messzire mennünk hogy példákat talál-
junk arra, amikor valaki minden ésszerű  megfontoláson túl mereven ragaszkodik 
elgondolásához akkor is, amikor minden a döntése ellen szó. 

A manipulált tudat 
Az érzelemkeltés a legő sibb emberi magatartás szabályzó eszköz. Az érzelmi 
funkciók kiváló lehető séget szolgáltatnak arra, hogy befolyásoljuk környezetün-
ket, és egyetemes magatartás szabályzó szerepük miatt kiválóan alkalmasak arra, 
hogy manipulációs célokra is felhasználják. Tévedés azt hinni, hogy a tényeknek 
meggyő ző  erejük van. Ha nem kötő dik hozzájuk valamilyen érzelmi hatás, alig-
ha érnek célba. Azért is, mert a tények sokszor olyan ismeretek összegzéseként 
jelennek meg, melyeket az emberek nagy része nem lát át. Az, aki képes elhitetni 
velük, hogy képes az összesség magyarázatára, szinte bármire mozgósíthatja 
ő ket. A manipulációhoz viszonylag egyszerű  eszközrendszer szükséges. 

Az érzelmi tudatosság 
Az ész és az érzelem a választás és a döntés egymást segítő , kiegészítő  oldala. 
Mint annyi mást, ezt is meg tanulnunk kell. A képzési rendszer nem igazán ké-
szült fel ennek a megoldására ezért nem lepő dünk meg, hogy az ésszerű séget 
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szolgáló oktatási rendszer nem támogatja az érzelmi tudatosság fejlő dést, ső t, az 
érzelmek kezelésének igénye sem fogalmazódhat meg. Történik ez annak ellené-
re, hogy az érzelmi oldal által nyújtott motiváltság, céltudatosság, sikerélmény 
óriási energiákat képes mozgósítani bármilyen feladat megoldásához. De hason-
ló folyamatok zajlanak a hasznosítás, a kreativitás és a munkahely, az emberi 
együttélés terheinek az elviselésében is. 

A kérdés az, hogy miként hasznosítsuk az érzelmekrő l és az érzelmi szabá-
lyozásról szóló ismereteket? Ennek egyetlen lehetséges útja van: az érzelmi tu-
datosság növelése. Az emberi életben a teljes racionalitást nemcsak részleges 
tudásunk, és véges erő forrásaink korlátozzák, hanem az is, hogy céljainkat gyak-
ran nem lehet teljesen összeegyeztetni egymással. Az érzelem segít megkeresni a 
kompromisszumot, az érzelmek pótolják a gondolkodás hiányosságait. Az összes 
funkció közül talán a legfontosabb, hogy az érzelmek adják a társas élet infrast-
ruktúráját.8 Az érzelmek pontosan jelzik az egyénekben lezajló változásokat, 
miközben a másokhoz fű ző dő  kapcsolatainkat irányítják.. Az érzelmi reakciók 
nyomán a partnerben is elindul egy racionalizálási folyamat, amelyben az egyén 
tudatosítja önmaga számára az új helyzetet. 

Az érzelmek haszna 
Az érzelmek gazdagabbá, színesebbé teszik életünket, megnövelik alkalmazko-
dási esélyeinket, az evolúció funkcionálisan döntés elő készítő  szerepre és a lehe-
tő ségek közüli választásra alkotta valamennyit. Ha alkalmazkodnunk kell, meg-
jelennek az érzelmi elemek. Igazi hasznuk abban van, hogy tudatosulásuk külön-
leges képességek birtoklásához vezet. Lehető séget biztosít arra, hogy többet 
megértsünk embertársainkhoz és környezetünkhöz fű ző dő  kapcsolatainkból. 

Az érzelemtudatosság kompetenciái 
Érzelmek felismerése 
Érzelmi folyamatok elemzése 
Érzelmek reprodukálása 
Érzelmi intenzitás meghatározása 
Érzelmek keveredésének felismerése 
Érzelmi funkciók felismerése 
Érzelmek szabályozása 

Érzelmek idő zítése 
Érzelmek késleltetése 
Indulatok szabályozása 
Hamis érzelmek felismerése 
Érzelmek, és cselekvési folya-
matok kapcsolatának feltárása 

 

A tudásmenedzsment és az érzelmek 
Szándékaink szerint egy illúzióval szerettünk volna leszámolni. Azzal hogy az 
érzelmek károsak, hogy kiküszöbölendő k, hogy mellékszereplő i vagy csupán 
egyszerű  kísérő i az életünknek. Szerettük volna tudatosítani, hogy az érzelmi 
meghatározottság jelen van életünk valamennyi színterén. Kérdésfelvetéssel 
kezdtük és azzal is zárjuk:fejlő dött volna-e tudásunk, ha mű velő it nem hajtja a 
megismerés szükséglete? 

                                                        
8 K.Oatley, J.M. Jenkins (2001) Érzelmeink. Osiris. Budapest. 158. 



Pintér István – Kalmárné Rimóczi Csilla 

 18

A tudásmenedzsment is érzelmi elkötelezettségek alapján mű ködik. Irányt 
szab a megismerésnek, a tudás hasznosításának. Az érzelmi tudatosság fejleszté-
se szükséges : 

−  A felnő tt képzés területén, mert: fel kell építeni egy érzelmileg tudatos 
rendszert. 

−  A pedagógiai munkában, mert: a gyerekek érzelmileg fogékonyak, befo-
gadók. 

−  A kommunikáció területén, mert: az érzelmi párbeszéd a kommunikáció 
része. 

−  A hatalmi kompetenciák fejlesztésben, mert: növeli a befolyásolás haté-
konyságát. 

−  A szervezeti magatartás területén, mert: elengedhetetlen a vezető i munkához. 
−  A személyes vezetés területén, mert: növeli az együttmű ködés hatékony-

ságát. 
−  Mentális támogatásra, mert: életünk része a segítségnyújtás. 
−  Munkacsoportok erő sítésére, mert: a hatékonyság forrása az együttmű ködés. 
−  Szakmai problémamegoldásban, mert: segít elkerülni a tévutakat. 
−  Szervezetfejlesztésre, mert: az elégedett emberek jobb munkára képesek. 
−  Az üzleti világban, mert: erő síti a tudatos vásárlói magatartás kialakulását. 
A modern pszichológiai kutatásoknak köszönhető en megállapítható, hogy az 

érzelmek a logikus gondolkodásban is jelen vannak, ső t, hiányukat éppen a raci-
onális gondolkodás sínyli meg első sorban. A tudásalapú társadalom fontosabb 
gazdasági, társadalmi, politikai és emberi döntései komplex döntési helyzetek-
ben születnek. Ez azt jelenti, hogy a döntésnek hosszú távú következményei 
vannak, és nemcsak a döntéshozó, hanem mások is érintettek a döntés kimene-
telében. Ezért az érzelmi aspektus és különösen a felelő sség elkerülhetetlenül 
jelen van minden komplex döntési helyzetben. Ebben a folyamatban az érzelmi 
tudatosság számbavétele mindannyiunk felelő ssége. 
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TOMBOR VIKTÓRIA 

Gyakorlócégek elméleti modellje, 
kompetenciaterületei, mérési eszközei 

a külföldi és hazai szakirodalmak tükrében 
 
„Mi szeretnék elérni, hogy a gyakorlócégekben megvalósuljon a projekt-
pedagógia és a cselekvésorientált oktatás. 
Ez csak akkor lehetséges, ha megfelelő  kapcsolat van a tanulás, a peda-
gógia, továbbá pedig a tanuló tér között. Egyrészrő l egy működő  modellt 
kell felépíteni a vállalkozáshoz, másrészrő l pedig elkötelezett tanárokra 
van szükség, akik rendelkeznek megfelelő  pedagógiai ismeretekkel, és ké-
pesek felvenni egy új szerepet a cselekedve tanulás jegyében. 
(Berchtold/Stock 2005, 126 f.)” 

 

Németország a szakképzés pedagógiájában mindig is élenjárónak számított, 
gondolok többek között itt a duális szakképzésre, pedagógiai modelljeire és ter-
mészetesen a gyakorlócégekre is egyaránt. A gyakorlócégek hazája Németor-
szág, éppen ezért logikusnak tű nik, hogy bemutassam azokat több német szerző  
munkásága alapján. A német nyelvű  szakirodalom meglehető sen sok forrással 
bő velkedik a szakképzés pedagógiájában. Jelen tanulmány célja, hogy külföldi, 
első sorban német nyelvű , továbbá hazai szakirodalmak segítségével bemutassa a 
gyakorlócégek elméleti modelljét, fejleszthető  kompetenciáit és lehetséges méré-
si módszereit. 

A gyakorlócégeket több aspektusból lehet, kell vizsgálni. Dolgozatomban, 
most ezeket az aspektusokat, majd, a használati dimenzióit mutatom be. A tan-
iroda – definíciója szerint – egy olyan, diákok által mű ködtetett, kitalált diákvál-
lalkozás, gyakorlócég, amelyhez szervesen hozzátartozik egy jól felszerelt iro-
dahelység. A gyakorlócég segítségével történő  oktatás és tanulás a pedagógiai 
rendszerek szerint mind a külföldi, mind pedig a hazai szakirodalom alapján a 
szakképzés pedagógiájához, ezen belül is a projektpedagógia módszertanához 
tartozik. 

A taniroda, ahogy a külföldi szakirodalomban is szerepel „Übungsfirma”, 
azért is érdekes és pedagógia kihívásokkal tarkított terület, mert több dimenzió-
ból áll. Ezek a dimenziók a következő k. 

Az első  dimenzió a külföldi szakirodalom által emlegetett ún. „Lernort”, 
azaz tanulási terület, a második dimenzió a pedagógiai módszere az ún. 
„Handlungorientierung”, avagy cselekedve tanulás. A harmadik dimenziója pe-
dig az életszerű  vállalkozással kapcsolatos folyamatok. Ahhoz, hogy megértsük 
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a gyakorlócégek mű ködését és dimenzióit ismernünk kell a vele kapcsolatos 
fogalmakat.  

A következő kben a külföldi szakirodalom, szekunder kutatás és forrásfeltá-
rás alapján a gyakorlócégek tanulási terét mutatom be egy a németországi Bayer 
tartomány gyakorlócég-központ segítségével. Az ott mű ködő  gyakorlócégeket a 
forrás így jellemzi: 

Bayer tartomány gyakorlócég-központ 
„A gyakorlócég egy kitalált vállalkozás, ami a valós üzleti életet lépéseit követi 
végig. A tanulók olyan cégben dolgoznak, mintha az valóságos lenne. Az iskolai 
oktatás része a rendszer felépítése és annak beüzemelése. A tanári szerephez 
hozzátarozik, hogy támasza, mentora legyen a tanulóknak, továbbá, hogy a tanu-
lók munkáját meghatározza, irányítsa. 

A gyakorlócégek kereskednek más gyakorlócégekkel és ilyen módon szimu-
lálnak egy kereskedelmet. Az ÜBW hálózat, azaz a bajor gyakorlóiskola hálózat 
magába foglalja a belső  németországi Bayern, Thüringen és Sachen tartományi 
gyakorlócégeket, továbbá a nemzetközi osztrák, vagy olasz kereskedelmi partne-
reket is. Minden áru és szolgáltatás, ami a szimulált piacon kereskedésre kerül, 
természetesen csak kitalált. Mindenesetre a döntések és a cselekvés ugyanolyan, 
mint a valós üzleti életben. Különböző  intézmények intézik és ellenő rzik az gya-
korlócégek kereskedelmi munkáját. Minden olyan, mint a valós életben: Cég-
nyilvántartás regisztrációval, bankok és természetesen jelen van/ vannak a piaci 
versenytársak is. 

A gyakorlócégek kommunikációját levelek, fax, e-mail, Internet-kapcsolat 
segíti. Például lehet online vásárlást és online-banki ügyintézést is folytatni. A 
gyakorlócégek ugyanúgy használnak kommunikációs központot, mint ahogy az 
egy valós cégnél is létezik. 

A tanulók az egyes szakmai foglalkozásokon megtanult képességeket és kés-
zségeket a gyakorlócégekben konstruktív módon tudják alkalmazni. A tanulók-
nak megvan a maguk hatásköre: beszerzés, értékesítés, számlázás, személyi 
nyilvántartás, reklám és projekttervek készítése. Továbbá foglalkoznak megren-
delésekkel, megbízásokkal, teljesítési zavarokkal, hiánypótlással, kifizetéssel, 
járulékok fizetésével és piackutatással is. A tanulást a diákok csapatmunkában 
végzik, ebben önállóságot, találékonyságot és az információ megszerzésének 
módját tudják megtanulni. A gyakorlócégek nem zárt rendszerben mű ködnek. 
Minden egyes alkalmazott egy visszajelzés a vevő krő l, vagy a versenytársakról. 
A gyakorlócégben történő  munka a tanulók számára egy lehető ség, hogy a valós 
képességeiket kibontakoztassák, és azt késő bb kamatoztatni tudják a munka 
világában.”1 

                                                        
1 Übungsfirmenzentrale der bayerischen Wirtschaftschulen. http://www.uebungsfirmen.de/ 
Die_Ubungsfirma/die_ubungsfirma.html (2012. február 1.) 

http://www.uebungsfirmen.de/
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Gyakorlócégek elméleti alapmodellje 
A következő kben bemutatom a gyakorlócégek alapstruktúráját. 
Az első  ábra a gyakorlócégekben zajló munka alapkoncepcióját mutatja be. Az 
ábrán jól látható, hogy a gyakorlócégek kétféle megközelítésben vannak jelen. 
Az első  megközelítésben az ábra szerint a gyakorlócég, mint vállalkozás van 
jelen. A második megközelítésben az ábra szerint a gyakorlócég, mint tanulási 
tér jelenik meg. Ezt a két fajta megközelítést Michaella Stock és Elisabeth 
Riebenbauer (Karl-Franzes-Universitat Graz) a gyakorlócégek kétdimenziós 
modelljének nevezni. A gyakorlócég alapmű ködése szerint a cselekedve tanulás 
paradigmájából (az ábrán látható Cselekedve tanulás) építkezik, melyet a 
Peterszon után a 1. ábra mutat be. 

1. ábra: Gyakorlócégek munkájának alapkoncepciója2 

2. ábra: Cselekedve tanulás modellje (Peterszen 2001) 
A 2. ábra azt mutatja, hogy a cselekedve tanulás milyen kompetenciaterüle-

tekbő l áll. Az ábrán jól látható, hogy a cselekedve tanulás áll a fókuszban, 
mondhatni, több kompetenciaterület integrációját jelenti, melyek a Peterszen 
szerint a következő k: szakmai, szociális, módszer és személyes kompetenciák.  

                                                        
2Michaela Stock & Elisabeth Riebenbauer: Kompetenzorientiertes Lehren und Lernenin der 
Übungsfirma am Beispiel des berieblichen Rechnungwesens. 2.f. IN.: Beruf- und 
Wirtschaftspadagogikin Österreich. Order: Wer „macht” die berufliche Bildungin AT 
http://www.bwpat.de/ATspezial/stock_riebenbauer_atspezial.shtml (2012. február 1.) 

Vállalkozás 

Modell / Szimuláció 

Dolgozók / Tanulók  
a modellben 

Tanulók / Dolgozók  
a modellben 

Gyakorlócég, mint cég Gyakorlócég, mint Tanulótér 

http://www.bwpat.de/ATspezial/stock_riebenbauer_atspezial.shtml
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A gyakorlócégek többdimenziós modellje 
A továbbiakban bemutatom a gyakorlócégek többdimenziós modelljét. Az 3. 
ábrán a gyakorlócégek a tanulás és a munka kapcsolatát láthatjuk 
Berchtold/Stock szerint meta-térben. Vizsgáljuk meg a modell szereplő it most 
részleteiben.  

3. ábra: Tanulás, munka és a gyakorlócégek többdimenziós modellje 
A 4. ábrán a gyakorlócéget, mint vállalkozást figyelhetjük meg. A modell 

szereplő i között a vállalat, a kereskedelem, az inger, válasz, a kapcsolat és a 
döntés jelenik meg. Az ábra tulajdonképpen egy gyakorlócéghez beérkező  in-
formáció kereskedelmi folyamatát mutatja be.  

4. ábra: Gyakorlócég, mint vállalkozás3 
                                                        
3 Stock & Riebenbauer. 
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Ebben a modellben két gyakorlócég van jelen. Ha X gyakorlócég egy kereske-
delmi ügylet folyamán választ ad, akkor az Y gyakorlócég erre kapcsolatba lép X 
gyakorlócéggel, meghozza saját belső  döntéseit, majd kereskedést folytat. Tehát az 
4. ábra két gyakorlócég közötti kereskedelmi kapcsolat mechanizmusát írja le. 

5. ábra: Tanulótér, mint vállalkozás és tanulási tér4 
A következő  5. számú ábra már a gyakorlócéget egy fizikai térben is elhe-

lyezi. A fizikai tanulótér az úgynevezett taniroda. A taniroda jelen esetben egy 
olyan teret jelent, ahol fizikálisan megtörténik a tanulás. Az oktatási módszer 
sajátja, hogy jelen esetben nem egy osztályteremrő l beszélünk, hanem egy kor-
szerű  irodatechnikai eszközökkel felszerelt tanulóteret, irodát jelent. 

A 6. ábra a gyakorlócégek egy meta-térben is értelmezi. Lévén, hogy a gya-
korlócégek nem zárt struktúrák ezért a kereskedelem sem zárt térben történik, 
úgy ahogy az a valóságos gazdagágban is jelen van. A gyakorlócégek ezen ér-
telmezésére azért van szükség, mert az információ áramlás és a kommunikáció 
módja a történelemi korok szerint változik. 

A mai XXI. században a kommunikáció már nem csak a valós térben és idő -
ben zajlik, hanem már a technika segítségével megjelenik a virtuális valóság is. 
A folyamatosan fejlő dő  infokommunikációs eszközök lehető vé teszik, hogy a 
gyakorlócégek közötti kapcsolattartás nem csak térben, hanem idő ben is eltérje-
nek egymástól. 
  

                                                        
4 U.o. 

Kereskedelem 
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Válasz 

 

Döntés 
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6. ábra: Gyakorlócégben zajló munka meta-perspektivikus térben 

Gyakorlócégek a kompetenciák tükrében 
A fentiek során Berchtold munkássága nyomán láthattuk, a gyakorlócégek elmé-
leti többdimenziós modelljét. A következő kben pedig Peterszon és a Németor-
szágban 2011 végén kiadott ÜFA 2020 Handbuch segítségével kiadott irányel-
vek, továbbá a European Commision 2005 tanulmány segítségével bemutatom a 
gyakorlócégek fejleszthető  kompetenciaterületeit és azok mérési eszközeit. 

Berchtold elméleti modellje szerint a gyakorlócégek fókuszában a cseleked-
ve tanulás áll. Peterszon szerint a cselekedve tanulás pedig a szakmai, szociális, 
személyes és módszer kompetenciák metszete, integrációja. Németországban 
2011 végén született egy tanulmány, amely a gyakorlócégek jelenével és várható 
stratégiai kérdéseivel foglalkozik. Ebben a tanulmányban meghatározásra kerül-
tek azok a kompetenciák, amelyek minden bizonnyal fejleszthető ek a gyakorló-
céges oktatási módszerrel. A fejleszthető  kompetenciákat a 7. ábra mutatja be. 

Az ábra segítségével láthatjuk, hogy többek közt a lojalitás, rugalmasság, 
önállóság, önjáróság, kritikai képesség, munkamódszer, szakmai kompetencia, 
innovációs képesség, kezdeményező készség, vállalkozói gondolkodásmód, csa-
patmunka kompetenciák fejleszthető ek a gyakorlócéges oktatással. 

Jó hír, hogy nemcsak a külföldi szakirodalom foglalkozik a gyakorlócégek 
teljesítmény, illetve hatékonyságának tanulmányozásával, azonban rossz hír, hogy 
ennek száma szinte elenyésző nek mondható. A hazai szakirodalomban Bezzeg Éva – 
Bodnár Éva – Csillik Olga foglalkozott a gyakorlócégek hatékonyságvizsgálatával. 
Ebben a tanulmányban a következő  megállapításokra jutottak. 

„Az általunk végzett statisztikai eljárások azt mutatják, hogy a gyakorlócéget 
használó diákok az általunk vizsgált négy képesség tekintetében átlagosan job-
bak, mint a más módszerrel tanulók. Különösen igaz ez a matematikai logikai 
képesség és a problémamegoldó képesség esetében. Ehhez kapcsolódóan jegyez-
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zük meg azt, hogy a gyakorlócéget használó tanulók tanulmányi átlageredménye 
is szignifikánsan jobb, mint a más módszerrel tanulóké. 

 

 

7. ábra: A gyakorlócégek által fejleszthető  kompetenciák5 
A tanulót érintő  vizsgálatok egésze azt sugallja, hogy nem tudunk pontosan 

meghatározni egy szű k tanulói csoportot, amely esetében a tevékenységorientált 
oktatási forma hatékonyabbnak vagy használhatatlannak bizonyult volna. A ta-
nuló személyiségét, szociokulturális hátterét vizsgálva bátran kijelenthetjük 
mindezt.6 

A vizsgálatból az derült ki, hogy a gyakorlócéget vezető  tanárok jobb prob-
lémamegoldó képességgel rendelkeznek, mint a más módszerrel oktató tanárok. 

Ugyanakkor a gyakorlócéget vezető  tanárok konfliktus megoldási stílusa 
versengő bb, kompromisszumkereső bb, mint a más módszerrel tanító tanároké. A 
problémamegoldásban és alkalmazkodásban viszont a más módszerrel tanító 
tanárok bizonyultak jobbnak. Szintén jellemző  rájuk, hogy az elkerülő  konflik-
tusmegoldó stratégiát is gyakrabban alkalmazzák, mint a gyakorlócéget vezető k. 
A tanárok kommunikációs stílusát vizsgálva kiderült, hogy a gyakorlócéget ve-
zető k kommunikációs stílusának jellemző  jegyei: barátságos, benyomáskeltő , 
veszekedő , eleven, drámai, nyílt és uralkodó. A személyiség teszt eredményei 
azt mutatják, hogy a mintában több tanár esetében voltak olyan személyiségje-

                                                        
5 Handbuch ÜFA 2020, http://www.act.at/upload/2455_Handbuch_%C3%BCfa2020_Stand % 
2010.2011.pdf . 25. f. (2012. február 2.) 
6 U.o.: 109.o 

http://www.act.at/upload/2455_Handbuch_%C3%BCfa2020_Stand
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gyek, amelyek – megítélésünk szerint – nem egyeztethető k össze a tanári pályá-
val, mint például egocentrikus, agresszív, közönyös, megbízhatatlan, kényszeres 
és pszichopátiás jegyek.  

A személyes interjúk alapján készült elemzés azt mutatta, hogy a gyakorló-
céget vezető  tanárok abban biztosan mások, mint a más módszerrel dolgozó kol-
legáik, hogy sokkal lelkesebbek, büszkék a munkájukra, egyfajta presztízsként 
ítélik meg ezt a munkát, függetlenül attól, hogy esetleg nem önként kerültek a 
cég élére. Azt is éreztük az interjúk felvételekor, hogy a tanáraink nagyon szere-
tik ezt a módszert.7 

A tanár diákra gyakorolt hatását vizsgálva az alábbi esetekben kaptunk szig-
nifikáns kapcsolatot. Ezek egyike a tanár problémamegoldó képessége és a diák 
problémamegoldó képessége közötti kapcsolat. A másik esetben azt találtuk, 
hogy minél inkább elkerülő  és problémamegoldó a tanár, és minél kevésbé 
kompromisszumkereső , annál inkább versengő , kompromisszumkereső , elkerülő , 
alkalmazkodó és problémamegoldó a tanítványa. Míg, ha a tanár versengő  vagy 
alkalmazkodó, az nem hat a tanuló konfliktus megoldási stílusára. A vizsgált 
mintában a tanár kommunikációs stílusa nem mutat szignifikáns kapcsolatot a 
tanuló kommunikációs stílusával.8 

A következő kben a Szirmai Péter – Csapó Krisztián: Gyakorlati vállalkozás-
oktatás. Diákvállalkozások támogatása a Budapesti Corvinus Egyetemen tanul-
mány segítségével mutatom be, hogy milyen kompetenciákat tud fejleszteni a 
gyakorlócég. 

„A középfokú oktatásban mű ködő  legjobb gyakorlatokat összefoglaló euró-
pai uniós tanulmány szerint az alábbi képességeket és ismereteket kellene oktat-
ni a középiskolákban a vállalkozásoktatás keretében (European Commission 
2005). 

 
Egyéni készségek/tulajdonságok Csapatmunka 
Kommunikációs ismeretek Önbizalom növelése 
Kezdeményező készség Problémamegoldás 
Kiszámítható kockázatvállalás Vezető i képességek 
Üzleti ismeretek, szakértelem Alapvető  gazdasági ismeretek 
Pénzügyi mű veltség Piackutatási ismeretek 
Üzletiterv-készítési ismeretek Finanszírozás-szerzési ismeretek 
Értékesítési technikák ismerete Tárgyalási ismeretek”9 

                                                        
7 U.o.: 110.o 
8 U.o.: 111. o. 
9 Szirmai Péter – Csapó Krisztián: Gyakorlati vállalkozásoktatás. Diákvállalkozások támoga-
tása a Budapesti Corvinus Egyetemen. In.: Új Pedagógiai Szemle, http://epa.oszk.hu/ 
00000/00035/00102/2006-04-lk-Tobbek-Gyarkorlati.html (2012. február 2.) 

http://epa.oszk.hu/
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Gyakorlócégek és azok lehetséges mérési módja 
Az alábbiakban a Vállalkozói ismeretek a szakképzésben nemzetközi szakértő i 
csoport zárójelentése alapján mutatom be, a gyakorlócéges oktatási módszerrel 
fejleszthető  kompetenciák lehetséges mérési módszereit. 

„A programok és tevékenységek minő ségének értékelése során belső  eljárá-
sokat és önértékeléseket, valamint külső  és független ellenő rzést is alkalmazni 
kell, és mérni kell a következő ket: 

−  Általános vállalkozói képességek: kreativitás, innovatív elképzelések fel-
vetésének képessége, kíváncsiság, csapatmunkában való részvétel képes-
sége, önbizalom, vezető i képesség, proaktív megközelítés, kockázatválla-
lás, problémamegoldó készség, felelő sség stb. 

−  Egyedi vállalkozói kompetenciák: egy új vállalkozás létrehozásához és 
mű ködtetéshez szükséges tudás és készségek; egy jó üzleti terv elkészíté-
sének képessége; lehető ségek felmérésének képessége; gyártási módsze-
rek ismerete, pénzügyi tudás stb. 

−  Hozzáállás: hány diák tekinti az önálló vállalkozást karrierlehető ségnek? 
Ezeket a képességeket, kompetenciákat és hozzáállásokat lehető leg a diá-

koknak a programban való részvétele elő tt és után is mérni kell. Ezt a következő  
eszközökkel lehet elvégezni: 

−  önértékelés; 
−  interjúk; 
−  csoportértékelés és fókuszcsoportok; 
−  értékelő  kérdő ívek; 
−  tesztek és szimulációs játékok stb.”10 

Összefoglalás 
Összefoglalva tehát a fentiek alapján láthatjuk, hogy a gyakorlócéges oktatási 
módszer elméleti alapja a cselekedve tanulás, amely több szerző  szerint nem 
más, mint kompetenciaterületek metszete. A fenti tanulmányokból jól látszik, 
hogy a gyakorlócéges oktatást első sorban a közgazdasági, ügyviteli jellegű  szak-
képzésben alkalmazzák a vállalkozói kulcskompetencia fejlesztése céljából. A 
cselekedve tanulás mérési problematikájára pedig a European Commission 2005. 
talál megoldást. 

 

                                                        
10Vállalkozói ismeretek a szakképzésben. A szakértő i csoport zárójelentés. Európai Bizottság, 
Vállalkozás és Ipar. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/smes/vocational/entr_ 
voca_hu.pdf, 29. o. (2012. február 2.) 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/smes/vocational/entr_


Krisztián Béla – Ruzsa Csaba -Tibold Mátyás 

 28

KRISZTIÁN BÉLA – RUZSA CSABA -TIBOLD MÁTYÁS 

Újraiparosítás 
– bányászat és foglalkoztatás Dél-Dunántúlon  

 
A területfejlesztésben is érvényesülnek a kor megoldása. Miközben kötő dünk a 
sztenderd gazdasági paradigmákhoz, túlnyúlunk a tisztán gazdasági megközelí-
téseken, s azokat a természet- és a társadalomtudományok számos felismerésével 
egészítjük ki. A fő áramú és az intézményi megközelítésben a módszertani plura-
lizmus, a termékeny visszacsatolás alapján foglalkozunk területünk (Bács-
Kiskun, Baranya és Tolna) foglalkoztatásának lehetséges fejlesztésével. Társa-
dalmi megközelítésben valószínű leg bármely gazdaság esetében a legfontosabb 
sikerindikátor a munkahelyteremtés-fenntartás képessége. Annak lehető vé tétele, 
hogy a technológiai és a gazdasági haladás és következményei a népesség leg-
szélesebb rétegeihez jussanak el. 

Az energiatermelés, mint stratégiai kérdés, központi helyet foglal el a világ-
gazdaságban. Az uniós alapszerző dések is energiapolitikai tényeket rögzítettek. 
Mára az európai energiapolitikai célok határozottabbra körvonalazódtak és há-
rom feladatban körvonalazhatóak: 1/ a tagországok együttes (EU) világpiaci 
versenyképessége, 2/ a Közösség energiaszükséglet-biztosítása, 3/ a természeti 
környezet védelme. „Az energia – minden természeti folyamat alapja és forrása, 
a kultúra és minden emberi tevékenység bázisa" – szorosan összefügg a bányá-
szattal, melyre hasonló értelmezést alkalmazunk. Az energetikai befektetéseket 
hosszútávú stratégiai irányválasztás és jelentő s komplex beruházásigény jellem-
zi. Ezeknek nagy a hatása mind a gazdasági fejlő désre, mind a környezet alaku-
lására. Az energiaellátó rendszerekben jelentő s politikai hatalom koncentrálódik, 
ezért a megoldások (decentralizált vagy centralizált) közötti választás nem csak 
technológiai és gazdasági kérdés. 

A termelés és foglalkoztatottság az ország és egy-egy terület jövedelmező sé-
gének jellemző je. „A kormány célkitű zése, munkájának rendező elve az, hogy 
legalább 5,5 millió ember éljen munkából, vállalkozásból”, a foglalkoztatás-
növelés eszközrendszere – a közmunkarendszertő l az új típusú megoldásokig áll 
ma az intézkedések központjában, ami az újraiparosítást kedvező en befolyásol-
hatja. A foglalkoztatás-bő vítésre alkalmat nyújtó nagyberuházások szorgalmazá-
sa és fogadása mellett a hazai szilárd ásványvagyon a foglalkoztatási lehető sé-
gek területe. Az energiaforrásként igénybe vehető  dél-dunántúli ásványvagyon 
(kő szén, uránérc) értéke hazai, de európai mértékben is számottevő . Akár foglal-
koztatáspolitikai, akár az energiafüggetlenség oldaláról vizsgáljuk, ezek haszno-
sítása stratégiai érdek. 
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A többségében zöldmező s beruházások és termelésük látványos, a bányászati 
beruházások megvalósítása majd felhasználása nagy erő feszítésekkel történhet. 
Hasznát többszörös áttétellel igazolhatjuk, amely gyakran közvetlenül nem is 
hazánkban valósul meg, de fenntartása a területi innovációban és foglalkoztatás-
ban nyújt eredményt. Ugyanakkor, ha a hazai energiaforrások európai energia-
rendszerhez történő  bekapcsolását tekintjük, azt EU energiapolitikai összefüg-
gésben értékeljük. Hasonlóan kezelhető  az uránércbányászat is, amely a hasadó-
anyag-piac részese lehet. 

A dél-dunántúli bányászat újrakezdésének vizsgálataiban meghatározóak a 
földrajztudományi kapcsolatok, melyek e tudomány több területén, közte a tér-
szerkezeti kutatásokban fogalmazódtak meg. A térszerkezeti megközelítés a 
Krugman nevéhez kötő dő  új gazdaságföldrajzi elmélet része, ami innovatívan 
kombinálja Weber, Marshall, meg az evolucionista közgazdászok (Nelson, Win-
ter) elméleteit. Jellemző je, hogy az új gazdaságföldrajz a térszerkezet integrált 
magyarázatára törekszik egy nem-tökéletes piaci versenyre épülő  általános 
egyensúly elméleti keretben; alapja az innovációs rendszerek elmélete, mely a 
gazdaságilag hasznos tudás fejlő dését a rendszer szereplő it átfogó kapcsolati 
hálózat mű ködésének leírása révén magyarázza; valamint az endogén növekedés 
elmélete, mely a makrogazdasági növekedés legfontosabb faktoraként meghatá-
rozott technológiai fejlő dést a gazdasági szereplő k viselkedésébő l vezeti le. A 
hazai kutatások nyomán olyan gondolati kerettel rendelkezünk, amelynek révén 
a térszerkezet makrogazdasági növekedésre gyakorolt hatása empirikusan is 
elemezhető vé válik. A munka során alkalmazható matematikai apparátusok kö-
zelebb hozzák az optimális döntéseket. Az eljárásra korlátozott terjedelmi lehe-
tő ségeink miatt csak utalunk, amikor a dél-dunántúli foglalkoztatás multiplikátor 
lehető ségével, a bányászat újraindításával kapcsolatban foglalkozunk. 

1989 után a hazai energiapolitika is változatos utat járt be. Az Unió jelentő s 
szénbányászattal rendelkező  országai kezdetben saját energiarendszerük átalakí-
tásán fáradoztak az uniós gazdasági- és politikai ajánlások és segítségek közre-
hatásával. Az átalakítások mindenütt jelentő s struktúra- és foglalkoztatás-
változtatásokkal jártak. Ezek a szilárd nyersanyagok bányászatát is érintették, 
helyzete változott úgy a GDP-hez való hozzájárulás mind a foglalkoztatottak 
száma tekintetében. Hazánkban is lezajlott ez a folyamat, amely a kormányzati 
döntések változatossága, a bányászszakszervezet érdekérvényesítő  tevékenysége, 
a lakossági vélemények végletessége és szakértő i elemzések mentén máig az 
érdeklő dés tárgya. 

A bányászat megszű nése 
Az 1782–2004 között folytatott üzemszerű  feketekő szén-termelés, az 1955–1997 
közötti uránérctermelés jelentő s termelési kapacitásokat hozott létre, szolgálta-
tók sorát éltette, településeket fejlesztett. A jelentő s mobilizációval létező  bá-
nyászat társadalmi környezetében (az oktatás, az egészségügy, a szociális ellá-
tás) indukált minő ségi folyamatokat. A dél-dunántúli bányászat jelentő sen alakí-
totta a térség fejlő dését, Pécs centrum jellegét. A bányászat megszű nésével nem-
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csak a gazdasági struktúra változott, módosult a szakképzés, a kulturális ellátás 
köre, a településfejlesztés. A bányászati károk felszámolása jelentő s rekultiváci-
ós feladat, az uránbányászok megbetegedésével kapcsolatban máig tartó követési 
vizsgálatok történnek. 

A bányászattal sokan foglalkoztak, szerepét hangsúlyozták, a megszű nés in-
dokait számosan taglalták, környezetvédelmi szempontból fontosnak tartották. 
Ma is meg- megújuló az ellenkezés a szénbányászattal és az uránércbányászattal 
kapcsolatban, ez utóbbi megszüntetésekor olyan állásfoglalás született, hogy a 
bányászat veszélyessége miatt Pécs környékén többé nem folytatható. 

A bányászat megszű nésével a térség folyamatosan vesztett jelentő ségébő l. A 
számos indoklás közül megemlítjük a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkama-
ra 2006. december 13-i küldöttgyű lése Nyílt levél a Dél-Dunántúl országgyű lési 
képviselő ihez, a régió közéleti szereplő ihez, a régió polgáraihoz című  anyagát. 
Ez megállapítja, hogy „A régió gazdasági fejlettsége, a rendszerváltástól kezdve 
gyorsulva szakad le az országos átlagtól. A Dél-Dunántúl gazdaságilag Magya-
rország leggyengébb, és az Unió egyik leggyengébb térsége. Ezen a trenden az 
eddig ismert döntések alapján a következő  évtizedben sem várható lényeges 
változás. A súlyos gazdasági gondok már jelentő s negatív hatást gyakorolnak a 
régió társadalmára, polgáraira”. A MTA Regionális Kutatások Központja fő -
igazgatója arra a kérdésre, hogy Milyen kockázatokat vet fel Baranya szempont-
jából az amúgy egyértelmű  régióközponti szerep több fronton történő  elveszté-
se? – azt válaszolta, hogy: „Ennek, a politika által… fenntartott konfrontációnak 
kedvező tlen következményeit a Dél-Dunántúl egymilliós lakossága már most is 
viseli. Ebben a régióban a legalacsonyabb a növekedés, itt nő nek legjobban a 
munkanélküliségi ráták, a régióban kiképzett fiatal értelmiség menekül a térség-
bő l. A jövő  nemzedékeinek – sajnos – kötelességmulasztásban kell majd elma-
rasztalniuk a mai politikusokat”. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 
2011-es tanulmánya szerint Baranya húsz éve – vagyis az itteni bányák bezárá-
sakor – kezdő dött mélyrepülése máig (2012) folytatódik. A megye ipari és ex-
portteljesítménye, illetve versenyképessége elmarad az országos átlagtól. Azóta 
a helyzet tovább romlott, 2011 ő szén bezárt a megye legnagyobb ipari foglalkoz-
tatója, a korábban 4-7 ezer embert foglalkoztató Elcoteq, s a munkanélküliség 
soha nem volt méretet öltött. A rendszerváltást követő  két évtizedben 12-15 szá-
zalékos volt a megyében az állástalanság, mostanra ez 19,6 százalékra ugrott. 
Hasonló a kép Pécsett is, ott 6-8 százalékról 12-re emelkedett a munkanélküliek 
aránya. 

Az országban a dinamikus külföldi beruházások mellett egyenetlenek a saját 
természeti erő forrásokra alapozó beruházások. A gazdaságfejlesztés elképzelései 
között az Új Széchenyi Terv kitörési pontjai az olyan iparágak, melyek képesek 
a gazdaság dinamizálására. Ilyennek értelmezi a kormány az egészségipart, a 
zöld gazdaságfejlesztést, a lakásprogramot, a vállalkozásfejlesztést, a tudomány 
és innováció fejlesztését, a foglalkoztatás bő vítését és a tranzitgazdaságot. A 
Nemzeti Energiastratégia 2030 egyik célként jelöli meg a függetlenedést az 
energiafüggő ségtő l, „Mi az atom–szén–megújuló energia stratégia mellett dön-
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töttünk” – hangzott el nemrég, ami feltételezi a vegyes fejlesztésre irányuló 
kormányzati szándékot. 

A bányászat újrakezdése 
Az energia és az elő állításra alkalmas nyersanyagok általános felértékelő dése 
tényként kezelendő . A Dél-Dunántúl egyetlen erő forrása az érc- és szénvagyon, 
ezek újra piacra állítását azonban a tartós tő kehiány, a területi vállalkozások 
hiányzó tő ke-akkumulációja akadályozza. A bányászati beruházások tekinteté-
ben utalunk a munkaminő ség tő kével való felszereltség szerinti elaszticitására, 
amely azt fejezi ki, hogy minél nagyobb az egy fő re jutó tő keállomány, annál 
termelékenyebb lesz a munkaerő , a területen bányászatot tervező  vállalatok a 
legkorszerű bb technológiákban gondolkodnak. A bányászat jelentő s iparág, or-
szágosan jelentő s ásványvagyonnal rendelkezünk, ebbő l a bányanyitásra több terüle-
ten is adott a lehető ség. A mecseki bányászat több irányból is figyelmet kap. 

A szén- és az uránérc megítélése – bár születtek stratégiai feldolgozások – a 
végletek között folyamatosan változik, az aktualitások függvénye. A dél-
dunántúli terület ásványvagyona, esetleges bányászata jelenleg nincs közvetlen 
erő mű vi felhasználáshoz kötve. A bányászat újrakezdése feltételezi a hasznosítás 
hosszútávú formáját. A piaci kereslet az ércbányászat tekintetében feltétel, a 
kő szén esetében az értékes nemzeti vagyon saját felhasználása, az európai ener-
giatermelésbe vonása, a szénhasznosítás innovációs útjai jelentenek bányászati 
termelésigényt. 

Az atomerő mű  mű ködtetése hosszú távra eldöntött, európai számontartása 
folyamatos. Évek óta különböző  kutatások folynak a Paksi Atomerő mű vel kap-
csolatban. A fejlesztési folyamatok mellett ugyanakkor élnek az atomenergia 
felhasználása elleni különböző  szakmai és társadalmi megállapítások is, egyér-
telmű  elhatárolódás egyiktő l sincs. 

Bár nem közvetlen hazai erő mű vi összefüggésben, az uránércbányászat befe-
jezése óta állandó az uránércbányászat újrakezdésének terve. Az ércbányászat-
ban a mélymű velés mellett számításba vettek más technológiákat is, ehhez több 
befektető  is megjelent. Állami döntés a paksi fejlesztésre történt, más kezdemé-
nyezés eddig nincs, az uránérc- és szénbányászat megvalósítására különböző  
elképzelések vannak forgalomban. 

A szénbányászat magánvállalkozásban történő  fenntartását már a Mecseki 
Szénbányák felszámolása idején megkísérelték. A pécsi székhelyű  Calamites Kft 
évtizedes küzdelme a szénbányászat újrakezdéséért sikerrel járt, Nagymányokon 
megtörtént az új bányanyitás, bár a termelés a piaci nehézségek miatt átmeneti-
leg szünetel, a szénbányászat a többcélú felhasználás távlataira tekint. 

A széntermeléssel kapcsolatban számos nyilatkozat születik. A mélybányá-
szat támogatása szerepelt egy, a szénbányászat jövő képével foglalkozó szakmai 
konferencián, „Esélyt adna a szeneseknek” egy másik nyilatkozat az energiater-
melés sokszínű ségének érzékeltetésével. A szénbányászati termelés megkezdését 
az OMBKE Szakmai tanulmánya (2012) az állami szándékhoz kapcsolja. 
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A területen újrakezdendő  bányászat lehető ségei a bányászati technológiák-
ban történt változásokra tekintettel innovációként kezelendő ek. A bányászat 
földtani feltételei jobb megközelítését teszik lehető vé a komplex számítási eljá-
rások, a térségfejlesztésben alkalmazható modellezés, amit a foglalkoztatásra is 
kiterjeszthetünk. 

A bányászat emberi erőforrás háttere 
Az ország humán erő forrásai több oldalról vizsgáltak. Az 1989 után gyorsan 
átalakuló gazdaság első sorban saját kompetenciája szerint fogalmazta meg a 
csak fokozatosan átvezethető  igényeit. Ezek az igények különböző  szinteken 
jelentek meg. Az általános igények a szakképzés egészére vonatkoztak. Ezek a 
szakképzés struktúrájára, intézményrendszerére, fő bb tartalmi arányaira, mód-
szereire irányulnak és első sorban a szakképzés-politika szintjén gyakoroltak 
hatást a fejlesztés irányaira. Jellemző  ezekre, hogy a technika-technológia és az 
ágazati struktúra változásain, trendjein alapulnak. Általában a tapasztalatok szé-
lesebb körét ölelik fel, általánosítják. Ilyenek például a kamarai állásfoglalások, 
egy-egy iparág, szolgáltatási ágazat szintjén megfogalmazott igények, követel-
mények, a tananyag modulrendszerű  átalakítása, a kompetencia-elv érvényesíté-
se, a duális képzés megvalósítása. 

Közvetlenebbek és konkrétabbak a gazdasági szervezetek által megfogalma-
zott igények, amelyek közvetlen befolyással vannak a foglalkoztatás, a munka-
piac, szakképzés és a gazdaság viszonyára. A gazdaság rendkívüli – és sokszor 
kiszámíthatatlan – turbulenciája következtében ezek az igények nem egy több-
dimenziós, folytonos függvény mentén változnak, amely extrapolálható egy a 
szakképzés szempontjából elfogadható – néhány éves – idő távra. Az igényeket 
leíró általános tendenciákat a térségek, meghatározó gazdasági központok eseté-
ben szakadások, ugrások tarkítják. A nagyvállalkozások és a kis- és középvállal-
kozások képzettség-allokációi különböző ek, ami az emberi erő forrás felkészíté-
sében is befolyásoló tényező . A gazdaság fentebb említett jellemző i – különösen 
a globalizáció hatása miatti feszültségek, ellentmondások a szakképzés és gazda-
ság viszonyában – gyorsuló idő közönként termelő dnek újra. Megoldásuk ha-
gyományos módszerekkel, klasszikus eszközökkel alig lehetséges. 

A létrehozandó bányászat emberi erő forrás háttere újból megteremtendő . 
A bányászat emberi erő forrás hátterét alakító állami beavatkozás megszű nté-

vel a jelen az utánpótlás esetlegességében létezik. A bányászattal kapcsolatos 
társadalmi tájékozottság egyenetlen, a hagyományos bányászat nehézségei a 
köztudatban uralkodóak, a hagyományő rzés a múltat erő sen idealizálja. A válto-
zó bányászati technológiákra felkészítő  tananyag (modell-, modul- és az alapok-
tatásra épülő  irányított önálló konstruktív tanulás rendszere) 1990-re készült el. 
Ismertetésre sem került, jelenleg az OKJ formáció érvényes, a képzés megszer-
vezésén többen is munkálkodnak. 

A bányászat újraindítására folytatott kezdeményezésekben felismerhető , 
hogy a fejlesztési tevékenységek dinamikája csak átmenetileg és nem szükség-
szerű en csökkenő , mint ahogy számos elméleti tanulmány és empirikus vizsgálat 
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ezt bizonyítani igyekszik. A szükséges fejlesztési intenzitás modellje által elő re 
jelzett növekedésbő l az következik, hogy az akkumulálódott termelékenységi és 
minő ségi tudást már át lehet vinni az új termelésbe, termékbe. Ebben meghatá-
rozó szerepe van a felnő ttképzésnek, amely a meglévő  tudásbázisra alapozva 
teremt bányászatban is felhasználható tudásokat. A terület humán potenciáljának 
újratermelő dése, korfája, képzettségi struktúrája a bányászatnak megfelelő en 
alakítható. 

Az emberi erőforrás helyértéke 
A bányászat makro- és mikroszintű  ellentmondása objektív alapú: a termelés 
társadalmi (makro) jellege és szervezeti-tulajdoni szempontból elkülönült (mik-
ro) jellege közti ellentmondást jeleníti meg. Ahogy a piaci rendszer társadalmi 
termelésre és magánvállalati szervezetre kettő ző dik, úgy kettő ző dik meg a gaz-
daságtan (elmélete és gyakorlata) makro- és mikroszintre. A multiplikálódással 
összefüggésben ennek az ellentmondásnak a tarthatatlansága legtisztábban a 
gazdaságpolitikától elméletileg és gyakorlatilag is (mindkét esetben helytelenül) 
külön kezelt emberi erő forrás-politika vonatkozásában tükröző dik. A 
mikrogazdaságtan magja a tő kehasznosulás, miközben a termelés másik – és 
idő tállóbb – tényező je, a társadalom alkotója: az emberi erő forrás (munkaerő ). 
Ez utóbbi összehasonlíthatatlanul bonyolultabb és gazdagabb kategória, mint a 
tő ke, ső t magát a tő két is ő  hozza létre. 

A mikrogazdaságtanban és az azt szolgálni hivatott makrogazdaságtanban 
azonban a tő kével egyenrangú, de leginkább másodlagos szereplő vé redukálódik. 
A gazdaságtan mikro- és makroszintre kettő ző désével azonban ez a termelés 
(versenyképesség) szempontjából külső dleges, pontosabban ezt a látszatot ölti, 
és a rendszer alapjait meg nem kérdő jelező  társadalmi kapcsolatokra, az üzleti 
jótékony angyal, a jótékonykodás, emberszeretet, igazságérzet, szolidaritás stb. 
nemes eszméinek megvalósítására redukálódik. Ezért a terület „makroszintű ” 
teljesítő képesség-vizsgálatának és – megvalósításának útját keresve legelő ször 
ezt a hamis megkettő ző dést kell felszámolni, s egyben elfogadni, hogy az emberi 
erő forrás (munkaerő ) sokoldalú viszonyainak javítása nem kevésbé fontos, ső t 
sokkal fontosabb, mint a tő keértékesülés feltételeinek megteremtése. Annál is 
inkább, mert ez utóbbi többnyire ellentmond az elő bbinek. A foglalkoztatáspoli-
tika ilyen szempontból értékelendő . 

A bányászat multiplikátor hatása a Dél-Dunántúlon 
Az immár húsz éve tervező dő  bányászati újrakezdések igen alapos felkészült-
séggel történnek, számba véve a lehető ségeket és a piaci feltételeket. Tanulmá-
nyunkban egyéb tényező ktő l elvonatkoztatva, a multiplikátor hatás vizsgálatát a 
foglalkoztatottak számára és a jövedelemtermelésre korlátozzuk. A multiplikátor 
(megsokszorozó) hatás közgazdaságtani fogalom. A beruházások megrendelést 
és bevételt jelentenek a tő kejavakat elő állítóknak, az ő  rendeléseik pedig mások-
nak. A foglalkoztatottak keresletet támasztanak a fogyasztási cikkek piacán, a 
serkentő  hatás egész láncolaton fut végig. A beruházások saját növekedésüknél 
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nagyobb mértékben sokszorozzák meg az összkibocsátást, a létrehozott áruk és 
nyújtott szolgáltatások összességét. 

A primer gazdasági tevékenységek, mint az agrárium vagy a bányászat az el-
ső dleges nyersanyagokból javak és szolgáltatások elő állítását, átdolgozását, fej-
lesztését, elosztását, forgalmát és fogyasztását integrálja. A helyi természeti 
erő forrásokra specializált primer gazdaság diverzifikálásával, a szekunder, terci-
er és kvaterner gazdasági folyamatok egymást sokszorozó hatásával, vagyis az 
első dleges termelés alapanyagának feldolgozó és fogyasztó értékhozzáadásával 
biztosít munkát és jövedelmet a társadalomban. 

Számítási módszerek 
A bányászat termelheti újra a terület gazdasági autoritását, önállóságát, valamint 
fenntartható kapcsolatait. Bár a kormányzati újraiparosítási programban nevesí-
tett tíz kiemelt szektorból (energetika, jármű ipar, elektronika, távközlés, vegyi-
par stb.) konkrétan „nincs megnevezve egyetlen sem, ahol valóban vannak ha-
gyományaink, komparatív elő nyünk, s alacsony az import- és magas a 
hozzáadottérték-tartalom”, a területünkön történő  bányafejlesztések következ-
ményei folyamatos támogató fenntartás mellett pozitívak lehetnek. Itt hangsú-
lyozott az állami közremű ködés szükségessége, melynek hatékonyságával ma 
meglehető sen kevés elméleti háttérrel jellemezhető  empirikus vizsgálat foglal-
kozik. Utóbbiak is csak a vállalati vagy regionális hatásokat vizsgálják, a mak-
rogazdasági következmények nyomon követése még egyenetlen. Eredményeik 
szerint az állami beruházások pozitív hatással vannak a termelékenységre, akár-
csak a fő úthálózat a körülvevő  (regionális) telephely sű rű ségre. 

A Dél-Dunántúl bányászati fejlesztésének többcélú programját (itt csak uta-
lásszerű en) az üzleti terv és a szervezeti stratégia oldaláról közelítettük. Figye-
lembe vettük, hogy a vállalkozás stratégiai terve belső  használatra, az üzleti terv 
a nyilvánosság számára készül. Az érc- és szénbányászatra az üzleti terv a mar-
ketingkommunikáció egyik fontos eszköze, az emberi erő forrás-háttér munkapi-
aci megteremtésének is egyik eszköze. Az üzleti terv készítésének célja: a vál-
lalkozás szükségességének tudatosítása, indítása, hitelfelvétel, a vállalkozás 
eladása, a befektető k tájékoztatása, a marketingcél. A területi fejlesztés többcélú 
programja lineáris programozással is megoldható, ahol a megfelelő  célfüggvé-
nyek a feladatok lineáris függvényei. 

Munkánkban az operációkutatást, vettük alapul a döntések elő készítésére, il-
letve ennek segítésére. A feladatot (fő ként matematikai) modellek alkotásával, 
illetve felhasználásával dolgoztuk fel. A döntés-elő készítés fő feladatai: a lehet-
séges alternatívák felkutatása, kidolgozása; az alternatívák várható eredményei-
nek tisztázása; a döntési ismérv meghatározása, amely az alternatívák közötti 
választás alapjául szolgál; nagyszámú alternatíva esetén azok elő zetes szelektá-
lása; optimalizálás. 

A fejlesztés optimalizációját lineáris programozással közelítettük meg, fel-
használva egy korábbi program tapasztalatait. Megfelelő  célfüggvények ebben 
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az esetben a feladatok lineáris függvényei. Tegyük fel, hogy n jószágot vizsgá-
lunk és minden jószág esetén kielégülnek a következő  mérlegegyenletek: 

∑
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 (i=1,2, …n), 

ahol  Xi az össztermék értékét jelöli, az yj  az i-edik jószág termelése végső  termékének értéke 
és aij a termelés technikai együtthatója. 

 

A termelési mérlegegyenletek mellett a munkaerő nek is hasonló mérleg-
egyenlete van: 
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ahol ia0  jelenti azt a munkamennyiséget, amely összesen szükséges a j jószág termékegysé-

gének megtermeléséhez. Tehát
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meghatározza a termelési program megvalósításához 

szükséges összes munkaráfordítást a terület bányászatában. X0 jelenti a munkapiacon a bá-
nyászatban (szakmunkára) igénybe vehető  alkalmasak összességét, az y0 a közvetlen bányá-
szati termelésen kívül foglalkoztatható munkaerő  mennyiségét. 

 

A termelési program optimalizálásának feladatát a következő képpen fogal-
mazzuk meg. Az egész szervezetben a munkaráfordítást minimalizálni törek-
szünk, azaz 
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gyis kielégítjük a következő  mellékfeltételeket: 
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és határfeltételeket: 
0;0 0 ≥≥ ij yY  (i,j=1,2, …n). 

A problémát duális feladattá alakítva meghatározzuk a iλ ….n szorzókat oly 
módon, hogy a mérleglimitek együttes súlyának függvénye maximális legyen, 
vagyis 
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kielégítve a következő  mellékfeltéteket: 
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és a következő  határfeltételeket: 
λj≥0 (j=1,2, …n). 

 

Mibő l áll ez a duális feladat? A cél a bányászat végső  termékei súlyozott 
összegének maximálása. A súlyok ebben az összegben a λi…n szorzók, amelyek 
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az egyes ,,, 00
2

0
1 nyyy K  végső  termékek értékelései. Ha a λi…n és következő  szor-

zók a megfelelő  végső  termékek árai, akkor a
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A ∑

=

≤−
n

j
jijij aa

1
0λλ  (j=1,2 …, n) mellékfeltételek azt jelentik, hogy a termék-

egység árának többlete a tárgyi eszközráfordítások együttes értéke felett egyik 
termelési területen sem lehet nagyobb a megfelelő  a0j értéknél, vagyis a felhasz-
nálandó munkánál. Ha ezeket a feltételeket a
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ezek egyenértékű ek azzal a feltételezéssel, hogy semmilyen jószág ára sem lehet 
nagyobb a munka- és eszközráfordítások összegénél, vagyis az adott jószág ter-
melési költségénél. Így a feladat, amely a munkaráfordítás minimalizálásából áll 
a kívánt termelési program elérése mellett, egyenértékű  azzal a duális feladattal, 
amely a területi jövedelem maximálásából áll a termelési költségeket meg nem 
haladó árak alkalmazásával. 

A duális feladat megoldása ugyanaz, mint az eredeti feladaté, vagyis 
vmax=zmin. Ezért az optimális program összefüggései: 
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Ha λi és szorzói, amelyeket az egyes termékek árának veszünk, arányosak a 

munkaráfordításokkal, a
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A fentiekbő l következik, hogy a programozás leirt változatai egyenértékű ek 
egy lineáris programozási feladattal. Ez abból áll, hogy maximáljuk a bányászati 
termelés egy ágának végső  termelését fenntartva a többi termelés szintjét és 
megtartva a munka bizonyos mérlegét. 

Ez a következő képpen fogalmazható meg. Maximálni kell az egyik termelési 
feladat végső  termelését, azaz elérendő , hogy 
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meg a következő  határfeltételeket 
jX ≥ 0 (j=1,2…,n). 
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azt jelenti, hogy az összes egyedi munkaráfordítás nem lép 

túl bizonyos  Xj összmunkamennyiséget. 
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A bányászati fejlesztés Pareto-féle maximum megtalálásának feladatát abban 
az esetben, amikor a megfelelő  célfüggvény és mellékfeltételek lineárisak és 
nem lehet marginális számítást alkalmazni, visszavezethetjük bizonyos lineáris 
programozási feladatra. Elő zetes általános számításaink igazolják a lehetséges 
optimalizációt, ehhez azonban a tényleges bányászati mű veleteknek utat nyitó 
döntésre van szükség. 

Foglalkoztatás és jövedelem-multiplikáció 
A területen mű ködtetendő  bányászat összetett folyamatokat indukál (a tervezés-
tő l a kivitelezésig, igazgatási és társadalmi rendszerig) a foglalkoztatásban és 
jövedelemtermelésben is multiplikátorok. A foglalkoztatásban elérhető  ered-
mény a térség stabilitását erő síti. 

A mai elképzelések szerint az ércbányászat minimálisan 15 éves idő tartamra 
(közvetlen elő készítés, kitermelés, felszámolás, rekultiváció) számít, a szénbá-
nyászat nagyobb – nyolcvan éves – távlatra tekinthet. A bányászati módszerek 
csak részben lesznek hagyományosak (mélybányászat és/vagy vegyi eljárás). A 
korszerű  technológiák a célraorientált gazdaságos foglalkoztatás figyelembevéte-
lével is minden bizonnyal a tervezettnél több foglalkoztatottat indukálnak. 

Megtérülés vagy foglalkoztatás 
A dél-dunántúli bányászat piaci pozícionálásának néhány szempontja: a/ a be-
szerzési szempontokról tudnunk kell, hogy a célpiacon milyen a beszerző  szer-
vezetek típusa, melyek a legfontosabb döntési szempontok; b/ a vásárlási ténye-
ző k tekintetében tudnunk kell, hogy mely felhasználói, alkalmazási lehető ségek-
re koncentráljunk, milyen rendelési volumenre számítsunk; c/ a mű ködési jel-
lemző k esetében fontos, hogy mely technológiákra összpontosítsunk, a vevő k 
egyben felhasználók vagy továbbadók-e, illetve meg kell határoznunk a vevő ka-
pacitást is; d/ mekkora vállalatokra és milyen földrajzi környezetre összpontosít-
sunk, e/ a területi humán erő forrást mennyiben érinti a beruházás. Kormányzati 
piac oldaláról is közelíthető  a kérdés, amikor a beruházás célja a foglalkoztatás 
hosszútávú fenntartása, hogy a kormányzati funkcióknak eleget tehessenek. 

Bármely esetet tekintjük, első rendű  mérlegelés tárgya a megtérülés. Már a 
korábbi bányászati fejlesztéseknél is számos megtérülési vizsgálat történt. Kiin-
dulásul: a megtérülési idő  az az idő , amely alatt a befektetett tő ke adott kalkulatív 
kamatláb mellett éppen megtérül. Értéke iterációval vagy a vállalkozás adózott jöve-
delem idő sorának szakaszosan halmozott jelenlegi értékeibő l határozható meg: a 
megtérülés idő szakában (t) a halmozott NPV értéke pozitívra vált. 
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ahol: NPV= a nettó jövedelem jelenlegi értéke, b t= az adott idő szakban jelentkező  összes 
árbevétel vagy a beruházás eredményeképpen jelentkező  költségmegtakaritás, kt= az adott 
idő szakban jelentkező  összes mű ködési költség, B t= az adott idő szakban jelentkező  összes 
beruházási költség, Bo= az induló beruházás jelenértéke, t=az adott idő szak sorszáma, n=az 
idő szakok száma, p=a kalkulativ kamatláb (keresendő  érték). 
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Nyereségrő l a szó eredeti értelmében nem lehet beszélni. Korábban, a nehe-
zen fejleszthető  technika (szénbányászat) segítségével a területen lévő  nyers-
anyag bányászata, a kohászat/vegyipar ellátása, a területfejlesztés és a foglalkoz-
tatottság fenntartása mellett a bányászattal kapcsolatos (egyre csökkenő  arányú) 
igazgatási, kutatási, egészségügyi, képzési hátterek fenntartása szerepeltek krité-
riumként. Ezek jellemző en mutatták a tiszta megtérülés-felfogás irrealitását. A 
mecseki fejlesztés (a Liász-program) megtérülése 150 évre, a Máza-Dél fejlesz-
tésé 300 évre volt kalkulálva, ez utóbbinál a terület teljes és végleges megválto-
zásával. Ma, a piaci feltételek közé helyezett fejlesztés megtérülését csak feltéte-
lezetten számíthatjuk ki, ennek megtérülése, hasznossága a piaci kereslet meg a 
célraorientált tartós technológiai felhasználás függvényében, a foglalkoztatás 
állandósításában, a terület jövedelemtermelő  képességének növelésében, az en-
dogén tényező k kihasználásában jelenik meg. Aktuális és stratégiai szempontok 
hatnak a döntésekben. Mindebben – első sorban a szén esetében – a hosszútávú 
kormányzati felfogás a meghatározó. 

A dél-dunántúli térség nettó jövedelem értéke azt jelentené, hogy mennyi a 
beruházás tervezett idő szak alatti jövedelmeinek a beruházás (legelső ) idő pontjá-
ra diszkontált összege, ha kivonjuk belő le a jelenértékben számolt beruházás(ok) 
értékét. A mutató pozitív értéke azt fejezi ki, hogy a tervezett idő szak alatt a 
beruházás a befektetés összes költségén túl jövedelmet is termel. 
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vagy, ha csak egy beruházás van az idő szak elején, akkor 
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ahol: NPV= a nettó jövedelem jelenlegi értéke, b t= az adott idő szakban jelentkező  összes 
árbevétel vagy a beruházás eredményeképpen jelentkező  költségmegtakaritás, kt= az adott 
idő szakban jelentkező  összes mű ködési költség, B t= az adott idő szakban jelentkező  összes 
beruházás költség, Bo= az induló beruházás jelenértéke, t=az adott idő szak sorszáma, n= az 
idő szakok száma, p= kalkulativ kamatláb. 

 

A számítások akkor válnak konkréttá, ha a déldunántúli bányászat (szén-, 
uránércbányászat és hasznosításai) célja és eszközei kvantifikáltak, azaz meny-
nyiség vagy legalábbis érték jellegű ek. A mennyiségeket mérni lehet, egyértel-
mű en számokkal kifejezhető k. Vannak azonban olyan jelenségek, közte a társa-
dalmiak és az emberi erő forrásokat érintő k, amelyeket mérni ugyan kevésbé 
tudunk, de képesek vagyunk rendezni, azaz egyértelmű en bizonyos sorrendbe 
tudunk állítani. Ekkor mondjuk, hogy ezek a jelenségek érték jellegű ek. Minden 
mennyiség egyben érték is, de megfordítva ez nem érvényes. 

Foglalkoztatás és jövedelem-multiplikáció 
A területen mű ködtetendő  bányászat összetett folyamatokat indukál (a tervezés-
tő l a kivitelezésig, igazgatási és társadalmi rendszerig) a foglalkoztatásban és 
jövedelemtermelésben is multiplikátor. A foglalkoztatásban általában 1,5 és 2,5 
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közötti multiplikátor-értékkel számolunk, a foglalkoztatásban elérhető  növek-
mény a térség stabilitását erő síti. 

A mai elképzelések szerint az ércbányászat minimálisan 15 éves idő tartamra 
(közvetlen elő készítés, kitermelés, felszámolás, rekultiváció) számít, a közvetlen 
termelésben 500 fő  foglalkoztatásával. Legkevesebb ezer új foglalkoztatottal 
számolhatunk, amelyek az ércbányászathoz kapcsolhatóak. A szénbányászat 
nagyobb – nyolcvan éves – távlatra tekinthet. A tervezett létszám (2014) kétsze-
res multiplikációval 4028-ra növekedhet. A korszerű  technológiák a 
célraorientált gazdaságos foglalkoztatás figyelembevételével is minden bizony-
nyal a tervezettnél több foglalkoztatottat indukálnak. 

A két bányászati vállalkozás jelenleg tervezett 3 ezer fő s foglalkoztatása ese-
tén 1 milliárd 395 millió Ft/hó jövedelem keletkezne a térségben, ehhez kapcso-
lódva a különböző  adófajták további területi bevételeket indukálnak. 

Csaba László írja, hogy „nincsen ingyen ebéd az intellektuális erő feszítések 
tekintetében. Nincsenek egyszerű  elméleti válaszok komplex, valóságos világbe-
li kérdésekre. A külső  horgony hozzáférhető sége… és a várakozások nem he-
lyettesíthetik a felelő s, idő ben meghozott, információkon nyugvó politikai akciót, 
amely a kutató közgazdászok felismerésén alapul”. 
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OROSZI SÁNDOR 

A piaci vezérlés fogyatékosságai 
A piaci integrációs séma dominanciáját Angliában 1844-tő l, a Peel-törvény eltör-
lésétő l datálja a közgazdák többsége. A hű béri béklyóitól megszabadult gazdaság 
szédítő  ütemben fejlő dött, az ezt követő  három évtizedet minő sítették a gazdaság-
történészek a gyáripar első  aranykorának. Ricardo már 1817-ben prognosztizálta – 
nemzetközi léptékben elmélkedve – a verseny kedvező  hatását a hatékonyságra: 
„…a közérdeket semmi sem szolgálja jobban, mint az össztő kének a legterméke-
nyebb elosztása, más szóval az egyetemesen szabad világkereskedelem.”1 

A kétségtelen sikereket könnyű  volt – logikai alapon – indokolni. Az egyént 
homo oeconomicusnak tekintették, aki döntéseit kizárólag a gazdasági aspektu-
sok precíz mérlegelése alapján hozza meg. Ez a koherens, matematikai bázison 
kidolgozott, axiomatikus-hierarchikus felépítésű  felfogás mind a mai napig 
meghatározó szerepet tölt be a közgazdaságtanban. Dominanciáját nagy mérték-
ben elő segítik a multi- és transznacionális vállalatok által a tudományos kutatás 
szponzorálására fordított tekintélyes summák. Az óriáscégek első sorban az ilyen 
irányú kutatásokat támogatják, mivel az állami szabályozástól mentes „hiper-
kompetitív verseny” (Kenneth Rogoff) kialakításában, fenntartásában érdekeltek.  

Az impozáns matematikai bizonyító apparátus kiinduló axiómái azonban 
nem a valóságban gyökereznek, hanem önkényes feltevések, hipotézisek váltak a 
teória alapjává. Pregnánsan fejezi ezt ki a mai mikroökonómia egyik megterem-
tő jének, W. S. Jevonsnak a piacról vallott felfogása: „Piac alatt egy vagy több 
személyt értek, akik két vagy több jószággal kereskednek, akiknek készletei és 
cserelehető ségei minden egyes jószágra vonatkozóan mindenki által ismertek. 
Fontos még, hogy a csererelációk, amelyek bármely két fél között létrejönnek, az 
összes többi partner elő tt ismertek legyenek. Csak ameddig ez a kölcsönös isme-
ret terjed, addig terjed a piac is.”2 Ma már mosolygunk Jevons naivan ő szinte 
definícióján, talán nem is illene citálnom. A piac szerepével kapcsolatos ma is 
élő  illúziók ennek ellenére hasonló, bár sokkal kifinomultabban megfogalmazott 
„pilléreken” alapulnak.  

Az 1978-ban Nobel-díjjal kitű ntetett H. Simon már jó fél évszázada kemé-
nyen ostorozta a témát kutató közgazdákat: „A normatív mikroökonómusok 
’nyilvánvalóan’ nem igényelték az emberi magatartás elméletét. Csak az érdekli 
ő ket, hogyan kellene az embereknek viselkedniük, de az nem, hogy miként is 
viselkednek valójában. ... azzal a kemény feltételezéssel élnek, hogy az emberek 
                                                        
1 Ricardo, D. (1940): 275. o. 
2 Jevons, W. S. Theorie der Politischen Ökonomie, 82. o.; Idézi: Lehmann, H(1971): 142. o. 



A piaci vezérlés fogyatékosságai 

 41

racionálisak, anélkül, hogy a magatartásuk megfigyelésének kemény munkáját 
elvégeznék.”3  

A „hatékony” piacok hiányosságai, ellentmondásai 
A tanulmány célja a „hatékony” piacok hiányosságainak, ellentmondásainak 
vázlatos áttekintése. Ezek a feszültségek a 19. sz. közepétő l jellemezték a piacok 
mű ködését, de robbanással fenyegető  kiélező désükre mindeddig csak kétszer 
került sor.  

Még a legtökéletesebb piacról nyerhető – alapvető en ár-jellegű  – információk 
is csak a jelenrő l, reálszféra pillanatnyi állapotáról adnak képet. A gazdasági 
döntések horizontja viszont – éppen a legfontosabb dimenziókban: gyártási eljá-
rások korszerű sítése, beruházások, új termékek kifejlesztése, bevezetése, szak-
képzés – évekre, évtizedekre tehető . A stratégiai döntéseket emiatt még az 
egyébként a „legtökéletesebb” piacokról nyerhető  információk sem képesek 
megfelelő en megalapozni. A hosszú távú döntések nem optimális mivolta nyil-
ván kedvező tlenül érinti a rövidebb távra vonatkozó elképzelések kialakítását és 
a megvalósításukat szolgáló reálfolyamatok eredményességét is. Meglepő , hogy 
ezt az ellentmondást a szakirodalom alig tárgyalja.  

A rövidebb távú termelési döntéseknél más jellegű  anomália is mutatkozik. 
A vállalatok a következő  idő szakok kínálatának nagyságát, összetételét anélkül 
határozzák meg, hogy ismernék a termékek majdani piacra kerülésének idő pont-
jában érvényesülő  árakat. Ezt az ellentmondást a gazdasági szereplő k anticipáci-
ók, várakozások (expectations,) prognózisok kidolgozásával próbálják feloldani. 
Ezek kialakítása során azonban nagyfokú a bizonytalanság. (Nemcsak a lakosság 
devizahitel-felvételeinél jelentkeztek végzetes tévedések, hanem a hivatásos 
konjunktúra-kutató intézetek prognózisainál, a kormányok, az Eurostat elő rejel-
zéseinél is gyakoriak a súlyos hibák.) A tényleges piac tehát az információk 
bizonytalansága és pontatlansága miatt messze nem felel meg a mikroökonómia 
tökéletes piacot definiáló kritériumainak, az általa vezérelt gazdaságban emiatt 
nagyfokú hatékonyság-hiátus mutatkozik. 

Kizárólag a tökéletes piac – amely a piaci szereplő k számára adottságként 
érvényesülő  árakkal mű ködik – kényszeríthetné ki a maximális hatékonyságot. 
Ebben a feltételrendszerben az aktorok reálfolyamataikkal kényszerülnének a 
monetáris feltételekhez, kiemelten a piaci mechanizmus által kialakított árakhoz 
történő  alkalmazkodásra,. A valós piacokon azonban a többnyire gazdasági erő -
fölénnyel bíró, árbefolyásoló pozícióban lévő  vállalatok is részesei a tranzakciók 
bonyolításának. Ezek a cégek nem alkalmazkodnak a pénzügyi kondíciókhoz, 
hanem azokat hajlítják a számukra kedvező  irányba. Minél jobban sűrűsödnek a 
monopoljegyek, annál kevésbé tükrözik a tényleges árak a reálfeltételeket, annál 
kevésbé alkalmas a piac a gazdaság vezérlésére. A problémakört E. H. 

                                                        
3 Simon, H. A.(1959): 254. o. 
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Chamberlin, illetve J. Robinson klasszikus tanulmányaikban4 már a múlt század-
ban elkezdték boncolgatni, de a szakirodalom meglehető sen bagatellizálta a téma 
jelentő ségét. 

Az árak befolyásolása széles körű  piaci jelenség, arra nemcsak a mamut-
cégeknek nyílik lehető ségük. A lokális piacokon kis tő keerejű  vállalatok is do-
mináns szerephez juthatnak, áralakító, árbefolyásoló pozícióba kerülhetnek. 
Kínálati áraikat úgy alakítják ki, hogy átlagváltozó költségeikre rátesznek egy 
tételt, az árrést. Ez fedezi rezsiköltségeiket, illetve azokon felül „elfogadható, 
tisztességes” mértékű  nyereséget is biztosít számukra. Ezt a típusú árképzést 
nevezzük mark up pricing jellegű  árképzésnek. (Kisebb településeken például a 
különböző  szolgáltatást nyújtó egyéni vállalkozók, betéti társaságok is lehetnek 
ilyen pozícióban, akárcsak a balatoni strandok büféinek, kölcsönző inek, újságos 
kioszkjainak üzemeltető i.) Az ily módon képzett kínálati árakat többnyire – eset-
leg kisebb mértékben módosítva – elismeri, elfogadja a piac. A leírtak értelmé-
ben a termelésnek a piaci erő fölénnyel nem bíró vállalatok által létrehozott há-
nyada esetében is jelentő s hatékonyságvesztés tapasztalható. Mindezek ellenére 
az e területen elért kutatási eredmények sem jelentek meg a mikroökonómia 
törzsanyagában.  

A piaci mű ködés korlátai valójában szereplő inek tényleges attitű djeiben 
gyökereznek. Ezek az aktorok ténylegesen nem is törekszenek teljes racionalitás-
ra, profit-, illetve haszonmaximálásra, mint azt a mikroökonómia hő skorának 
(19. sz. utolsó, 20. sz. első  harmada) közgazdái feltételezték. Az összes lehetsé-
ges döntési variáns kidolgozása által igényelt információtömeg összegyű jtése, 
feldolgozása nagyobb költségvonzattal járna, mint amekkora hozamtöbbletet 
eredményezne egy, a már kidolgozottnál kedvező bb variáns alapján megvalósuló 
gazdasági cselekvés. „... posztulálhatjuk, hogy a döntéshozó bizonyos aspiráció-
kat alakított ki arra vonatkozóan, hogy mit tekint majd elfogadható alternatívá-
nak. Mihelyt egy olyan döntési alternatívára bukkan, amely megfelel aspirációs 
szintjének, rögtön abbahagyja a keresést... A kiválasztásnak ezt a módját meg-
elégedésre törekvésnek neveztem el.”5 

A piaci vezérlés amiatt is veszít hatékonyságából, mert a megszerezhető  in-
formációk jelentő s része nem egzakt, az adatrögzítés eleve csak a számviteli 
törvény által körülhatárolt területekre korlátozódik. Még e szférák esetében is 
torzítják azonban az információkat az adatszolgáltatásra kötelezettek (fiktív szám-
lák alapulvétele, számlanélküli adásvétel), az underground gazdaság szereplő i 
pedig eleve kívül maradnak a központi adatgyű jtés rádiuszán. Sok más esetben a 
konkurensek egymást kívánják megtéveszteni, a partnerek emiatt szándékosan tor-
zítják a termékeikrő l, gyártási folyamataikról, fejlesztési elképzeléseikrő l kibocsátott 
információkat. Ezt a jelenséget nevezi a közgazdaságtan opportunizmusnak. 

                                                        
4 Chamberlin, E. H: The Theory of Monopolistic Competition; Cambridge, 1947. és Robin-
son, J: The Theory of Imperfect Competition, London, 1954.  
5 Simon, H. A. (1982/B): 39. o. 
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A tömegesen elő forduló külső  gazdasági hatásokat (externalities) nem az 
önként, szerző désben vállalt piaci kapcsolatok közvetítik. Ezeket egy adott tran-
zakcióban résztvevő  gazdasági szereplő  – tágabb értelmezésben azonban bármi 
lehet a forrásuk – indítja, amelyek a tranzakcióban részt nem vevő  un. „harmadik 
személyeket” is érintik, befolyásolva azok hasznát, költségeit, termelését, profit-
ját. Emiatt nevezik ezeket az effektusokat harmadik oldali hatásoknak (third 
parties effect) is. A piac ezeket a tényező ket meglehető sen korlátozottan képes 
kezelni, de a közgazdaságtan elméletébe sem épültek be szervesen az ilyen tár-
gyú kutatások eredményei. A külső  gazdasági hatásokat megindító tényező k 
nagyon változatos területeken jelennek meg. Észlelhető k a természeti környezet 
hatásain kívül az infrastruktúra színvonalában, a kutatás, oktatás, képzés szerve-
zeti rendszerének és outputjának minő ségében, a lakosság egészségi állapotában, 
a közigazgatás, a vállalatalapítás bürokratizáltságában, a nemzeti valuta alul- 
vagy felülértékeltségében, a világgazdaság konjunkturális folyamataiban. Az 
externáliák – a kiváltó konkrét tényező k jellegétő l függő en – egyaránt gyakorol-
hatnak kedvező  és kedvező tlen hatást a gazdaságra, de a mindenképpen módosí-
tanak a tisztán piaci effektusok által generált eredményen, a piaci vezérlés haté-
konyságán. 

Az áttekintett területeken sok és nagyon színvonalas tanulmány született – 
jónéhány Nobel-díjasok tollából –, ennek ellenére nem értek el áttörést a köz-
gazdasági felfogásban.  

Hosszú távú fogyasztásmaximálás versus anyagi biztonság 
Az eddigi hét pontban áttekintett, a hatékony piacokra jellemző  ellentmondások 
mindegyike mindvégig jellemezte a modern piacok másfél évszázados funkcio-
nálását. Jelentő sen rontották és csorbítják ma is a gazdálkodás hatékonyságát, de 
lényegében nem veszélyeztették a vállalatok jövedelmező ségét, profitabilitását. A 
gazdasági szereplő k alkalmazkodtak a kialakult feltételekhez, a hatékonyság-rontó 
kondíciókhoz. A nyolcadikként tárgyalásra kerülő  problémakör relatíve késő n jelent 
meg a világgazdaság mű ködésében, hatása azonban rohamosan erő södött. 

A piaci szereplő k viselkedésében az elő ző leg tárgyaltakhoz képest más 
szempontból is gyökeres változás következett be. A korai mikroökonómia még 
axiómaként kezelte a fogyasztók hedonista attitű djét, akik egyértelmű en moti-
váltak abban, hogy teljes folyó jövedelmüket tárgyidő szakbeli fogyasztásukra 
fordítsák. (A tankönyvek egyik alapvető  tétele a költségvetési egyenes és az 
indifferencia-görbe érintési pontja által meghatározott optimális, éppen ezért 
megvásárolandó jószágkombináció.) E logika szerint a jelen fogyasztását csak a 
jövő beni magasabb fogyasztás érdekében hajlandók a háztartások korlátozni. Ez 
egyaránt vonatkozik a magas jövedelmű  vállalkozók és a nyomor szintjén tengő -
dő  egyetlen, képzetlen kereső vel bíró munkáscsaládok háztartásaira. Eszerint a 
háztartások összességükben csak annyit takarítanak meg, amennyiért a beruházni 
szándékozók „fizetnek”, hajlandók kamatot folyósítani. A klasszikus mikro-
ökonómia rendszerében a kamatmechanizmus biztosította a megtakarítások és a 
beruházások ekvivalenciáját, tehát a teória logikájából következő en nemzetgaz-
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dasági szinten nem élező dhetett ki a piacprobléma. A gazdaság – ha nem is esze-
rint viselkedett –, de nem is termelt ki a feltételezett egyensúlyt cáfoló jelensé-
geket. Látszólag „zavartalan összhang” mutatkozott a valós gazdaság és a köz-
gazdasági elmélet között. A mélyebb rétegekben azonban kivehető  volt az alap-
vető  ellentmondás, amelyre Keynes mutatott rá: „A megtakarítás és a beruházás 
nem meghatározó, hanem meghatározott változói a rendszernek – állapította 
meg. Iker eredő i a meghatározó adatok rendszerének, nevezetesen a fogyasztási 
hajlandóságnak, a tő ke határhatékonysága görbéjének és a kamatlábnak.”6 

A gazdasági fejlő déssel együtt járó életszínvonal-növekedés során csökkent 
a háztartások esetében jóval egységnyi alá süllyedt a fogyasztási határhajlandó-
ság, a prognosztizálható és a váratlan jövő beli helyzetekre is gondoló fogyasztók 
jövedelmüknek olyan hányadát takarították meg, amelyet már nem szívott fel a 
felhalmozás. Emiatt a gazdaság kereslet-korlátossá vált. A jelenséget érzékelve 
Keynes erre építette teóriáját, lényegében ez vált az ún. keynesi forradalom esz-
mei bázisává. 

Alapvető  fontosságú közgazdasági tétel, hogy a piac – kedvező  feltételek 
között – képes lehet ugyan önszabályozásra, a piaci egyensúly közelítésére, de 
nem alkalmas a gazdasági egyensúly megteremtésére! Keynes ebbő l kiindulva a 
megtakarítások és beruházások szerinte szükségszerű en kialakuló egyenlő tlensé-
gét az állam által indított improduktív, autonóm beruházásokkal javasolta meg-
szű ntetni, a két kategória egyensúlyát megteremteni.  

A „piaci megoldás” logikai rendszerében egyensúly csak a végtermékek 
nemzetgazdasági piacán jöhet létre, azon is meglehető sen fájdalmas módon. 
„Minél nagyobbak azonban jövedelmeink – írta Keynes –, sajnálatos módon 
annál nagyobb a rés jövedelmeink és fogyasztásunk között. Ha tehát nem talá-
lunk valami új kiutat, úgy… a problémának csupán egyetlen megoldása lehetsé-
ges: a munkanélküliségnek akkorának kell lennie, hogy a társadalom kellő  sze-
génységben maradjon…”7 Leszögezte, hogy „…nem bízhatjuk továbbra is nyu-
godtan magánkezekre a folyó beruházási volumen irányításának feladatát.”8  

A folytatandó gazdaságpolitika tekintetében hangsúlyozta: „Végső  felada-
tunk az lehetne, hogy kiválasszuk azokat a változókat, amelyeket tudatosan elle-
nő rizhetne vagy irányíthatna a központi hatóság egy olyan rendszerben, amely-
ben ténylegesen élünk.”9  

Ezt a társadalmat liberális szocializmusnak nevezte: „amelyben a szociális és 
gazdasági igazság támogatására a gazdasági célokat megvalósító szervezett tár-
sadalom módjára cselekedhetünk, tiszteletben tartva és védve az egyént, annak 
szabad választását, hitét és meggyő ző dését, gondolkodását és megnyilatkozásait, 

                                                        
6 Keynes, J. M. (1965): 208. o. 
7 Keynes, J. M. (1965): 125-6. o. 
8 Keynes, J. M. (1965): 344. o.  
9 I. m: 270. o. 
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vállalkozásait és tulajdonát.”10 Ezek a gazdaságpolitika célrendszerének „bű vös 
négyszöge”: növekedés, gazdasági egyensúly, magas szintű  foglalkoztatás, az 
infláció megfékezése. 

Úgy tű nt, a keynesi elméleti rendszer alapján történő  állami interveniálás 
megteremtette a gazdasági rendszer stabilitását, az optimistábbak aranykori nö-
vekedésrő l, de legalábbis fenntartható növekedésrő l értekeztek. 

Az utóbbi két évtized világpiaca – napjaink válságának természete  
Az attraktív növekedés folyamatában a kibocsátás emelkedése mindinkább a 
nagyvállalatokra koncentrálódott, létrejöttek és mind meghatározóbb szerepet 
vívtak ki maguknak a multi- és transznacionális cégek, mint a globalizáció fo-
lyamatának fő  erő i. A Keynes útmutatása szerint mű ködő  gazdaságokban a ke-
reslet növelését biztosító kormányzati kiadások fedezetére már csak a profitok 
fokozódó elvonásával biztosíthattak volna elegendő  forrást. Ez a megoldás vi-
szont nyilván ütközik a multik érdekeivel.  

A hatvanas évek végén lassulni kezdett a növekedés, bekövetkezett a nyers-
anyagok és energiahordozók árrobbanása, majd a hetvenes évek elején megtör-
tént a pénz demonetizálása, a Bretton Woods-i rendszer összeomlása, miközben 
felerő södött az infláció. Stagfláció, idő nként slumpfláció alakult ki.  

A kilencvenes évek közepétő l jó néhány válság bocsátott ki intő  jelet, míg 
végül kitört a „nagy”, máig tartó krízis (bár az Európai Tanács már 2009. 11. 13-
án „hivatalosan” kijelentette, hogy a válság véget ért). Sokan, köztük neves poli-
tikusok, közgazdák is hangoztatták, és vélik úgy ma is: az egyszer már bevált 
keynesi recept alkalmazása ismét gyors és érdemi eredményekhez vezetne. 

Napjaink válsága azonban más jellegű : a piaci vezérlés részleges cső djének 
mások a kiváltó okai, mint a nyolcvan évvel ezelő ttinek. Alapvető  strukturális 
átalakulás ment végbe az egyes nemzetgazdaságokban épp úgy, mint a világgaz-
daság egészében. Lényegesen módosultak a „beteg” szervezetének szimptómái, 
ezért a régi gyógyszer adagolása – megítélésem szerint – nem vezethet a koráb-
ban tapasztalt állapot-javuláshoz. Hipotézisem bizonyításához vessük alá tüzete-
sebb vizsgálatnak a bekövetkezett változásokat! 

A pénz gazdasági szerepkörében bekövetkezett alapvető  módosulások ér-
demben hatottak egy sor közgazdasági összefüggés érvényesülésére. Sokáig 
tartotta magát az a felfogás, miszerint a pénz döntő en tranzakciós funkciót tölt 
be. Ez a felfogás már a múlt század harmincas éveiben sem tükrözte a valóságot, 
ezért már Keynes éles bírálatnak vetette alá: „… a klasszikus hagyomány modern 
változata az a … felfogás, hogy a pénz súrlódási jelenségeken kívül nem okoz reális 
változást, s a termelés és foglalkoztatás elméletét … ki lehet dolgozni ’reális’ cserére 
építve is, a pénzt elegendő  bevezetni egy késő bbi fejezetben.”11  

                                                        
10 Keynes, J. M. (1939) 
11 Keynes, J. M. (1965): 39. o. 
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Mint a Világgazdasági Kutatóintézetben folytatott mélyreható elemzések 
kimutatták, a nemzetközi pénzmozgás és a nemzetközi kereskedelem 1790-1990 
között megközelítő leg azonos ütemben növekedett, nagyságrendileg megfeleltek 
egymásnak. 2007. második felében azonban a spekulációs pénzmozgások volu-
mene már elérte a napi 3500 milliárd $-t, amely éves szintre átszámítva a világ 
teljes GDP-jének 23,65-szöröse, a nemzetközi kereskedelemnek 73-szorosa. „A 
spekulációs eszközállomány12 földünk GDP-jének több mint tízszeresét teszi ki.”13 

Az elképesztő  méreteket öltött pénzmennyiség befektető inek célrendszere, a 
pénz mozgása, és az áramlását kanalizáló pénzügyi intézmények hálózata nagy-
részt függetlenedett a reálszférától. Érdekes ezzel kapcsolatban Dean Bakernek, 
a washingtoni Center for Economic and Policy Research társigazgatójának az 
álláspontja: „annak a rendszernek, amely a Wall Streeten kifejlő dött, semmi 
köze a pénzügyi rendszer normális mű ködéséhez. Ez csupán magas kockázatú 
szerencsejáték és nem szolgálja a gazdaság érdekeit.”14 Még félreérthetetleneb-
bül fogalmazott M. Friedman: „… a FED felállítása egy szű k csoport számára 
olyan hatalmat biztosított – amivel idő rő l idő re éltek is –, hogy önkényes folya-
matok segítségével jelentő s és felismerhető  módon megváltoztassák az esemé-
nyek menetét…”15 2003-ban, alig pár évvel a válság kirobbanása elő tt írta War-
ren Buffett tő zsdeguru, a világ harmadik leggazdagabb embere: a „derivatívok az 
igazi tömegpusztító eszközök...” Sajnos, nem tévedett.  

A több (tíz)milliárd dollár vagyonnal rendelkező k már nem hétköznapi fo-
gyasztóként mérlegelik vásárlásaikat, miként azt a mikroökonómia könyvek 
Gossen II. törvénye alapján döntő  homo oeconomicusa teszi. Ezzel megtört a 
háztartások viselkedésének egységes magyarázata. A nagyon gazdagok hatalmas 
jövedelmeiket, vagyonukat mindenképpen be kívánják fektetni, e törekvések 
eredményeképpen az elmúlt húsz évben a tő zsdeindexek hét-tízszeresükre emel-
kedtek, míg a reálszféra mindössze kétszeresére16 bő vült.  

Megfigyelhettük az utóbbi két évtizedben, hogy a strukturált pénzügyi ter-
mékek kínálata exponenciálisan emelkedett és ennek teremtettek keresletet, pia-
cot többek között a subprime adósok kreálásával. Végül ebben a feltételrend-
szerben pukkadt ki az ingatlanpiaci lufi, és ez a közeg terjesztette a „mérgezett 
papírok” vírusát. 

A pénztő ke gyors növekedése mellett – azt mintegy multiplikálva – a globa-
lizáció felerő södése a másik olyan nagyfontosságú tényező , amely miatt a ha-
gyományos piaci vezérlésben súlyos zavarok jelentkeznek. „A féktelen és elle-
nő rizhetetlen globálkapitalizmus történelmileg mindenütt igen rövid idő  alatt 

                                                        
12 Hangsúlyozottan eszközállományról van szó, nem spekulációs pénzmozgásokról. 
13 Farkas Péter (2008/A)  
14 Tóth Szabolcs Töhötöm (2010): 30. o.  
15 Friedman, M. (1986): 85. o. 
16 Farkas Péter (2008/A) 
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átrendezte a korábbi, még a jóléti kapitalizmus dominálta viszonyokat.”17 írja 
tanulmányában Szalai Erzsébet és Galló Béla. 

Az a jövő  sem túl rózsás, amelyet Jim Garrison a State of World elnöke a 
követező képpen festett le: „…a világ egészének integrációja, különösen a gazda-
sági globalizáció ... ma már elérte egy valódi „birodalom” szintjét. A Föld egyet-
len nemzete sem volt képes kivonni magát a globalizáció kényszerítő  erő inek 
hatása alól. Kevesen menekültek meg a Világbank vagy a Nemzetközi Valuta-
alap által diktált „szerkezeti átalakításoktól” és „feltételektő l”, illetve a … WTO 
önkényes szabályaitól. Bármennyire nem megfelelő ek is e nemzetközi pénzügyi 
szervezetek, mégis ő k határozzák meg, mit jelent a globalizáció, mik a szabá-
lyok… valószínű leg még a mi életünkben létrejön egy globális szabadpiaci rend-
szer, amely ha nem is egyenlő en, de a világ összes országát integrálja.”18 Hason-
ló Dean Baker véleménye is az IMF-rő l: „a nyolcvanas-kilencvenes évekre már 
többnyire a hitelező k kartelljének szerepét játszotta.”19 

Kádár Béla, az Antall-kormány minisztere – feltehető leg államigazgatási funk-
ciójában szerzett tapasztalatait is felhasználva – írta: „a transznacionális nagyválla-
latok, ső t nagyvállalati koalíciók érdekérvényesítési erejével szemben a Föld orszá-
gainak túlnyomó többsége eleve korlátozott cselekvő képességű .”20 A profitszerzési 
törekvéseket semmi sem korlátozza: „A kiterebélyesedő  globális gazdasági rend-
szerben nincs globális közhatalmi ellensúly, amely a globális rendszer szereplő it az 
egyébként sem kodifikált globális közjó szolgálatára kényszerítené.”21  

A 2001-ben Nobel-díjjal kitű ntetett J. E. Stiglitz álláspontja is hasonló: 
„Sajnos nincsen világkormány, amely felelő sséggel tartozna a világ minden nép-
ének, és amely ellenő rizhetné a globalizációs folyamatot, hasonlóan ahhoz, aho-
gyan a nemzeti kormányok ellenő rizték a nemzetgazdaság létrejöttének folyama-
tát. Ehelyett egy olyan helyzet alakult ki, amelyet úgy is nevezhetünk, hogy a 
világ kormányzása világkormány nélkül, amelyben néhány intézmény (a Világ-
bank, az IMF, a WTO) és néhány szereplő , bizonyos kereskedelmi és pénzügyi 
érdekcsoportokhoz szorosan kapcsolódó kereskedelmi és pénzügyminiszter ural-
ja a mező nyt, miközben az érintettek jelentő s része nem jut szóhoz.”22  

A világgazdaság társadalmi-gazdasági helyzetét elemezve J. E. Stiglitz egy 
nagy jelentő ségű , politikai horderejű  következtetésre jutott: „Úgy tű nik, a globa-
lizáció jelenlegi formájában a nemzeti elitek régi diktatúráját a nemzetközi 
pénzvilág új diktatúrája váltja föl.”23  

                                                        
17 Galló Béla-Szalai Erzsébet (2006) 
18 Garrison, J. (2004) :38. o. 
19 Tóth Szabolcs Töhötöm (2010): 30. o. 
20 Kádár Béla (2007): 65. o. 
21 I. m: 66. o. 
22 Stiglitz, J. E. (2003): 39. o. 
23 Stiglitz, J. E. (2002): 232. o. 
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Ez – Szalai Erzsébet meglátása szerint – érvényes régiónkra is: „… a kelet-
európai átalakulás jellegét alapvető en a centrumkapitalista országok és a globális 
tő ke érdekei határozták meg. Emellett a helyi politikai, gazdasági és kulturális 
elitek rövidlátásának, önzésének és behódoló magatartásának is szerepe volt 
abban, hogy ezen országok többségében klasszikus félperifériás kapitalizmusok 
alakultak ki.”24 Talán még súlyosabb ítéletet fogalmaz meg a politikai elit szere-
pérő l Kádár Béla: „Alapvető  céljuk egyre kevésbé az ország jó kormányzása, 
hanem a hatalmi pozíciókból származó elő nyök kiaknázása, illetve ennek érde-
kében a következő  választások megnyerése.”25 

Az elemzett feltételrendszer alapján úgy tű nik, hogy a Keynes gazdaságában 
interveniáló, az akkor még valósan – vagy már akkor is kissé naivan(?) – a köz-
jót szolgálónak feltételezett nemzetállam ma már egyedül esélytelen a pénzügyi-
gazdasági szuperstruktúrával, vagy – Perkins kategóriáját alkalmazva – a 
korporatokráciával szemben.  

A hihetetlen méreteket öltött, elképesztő en mozgékony pénztő ke dominanci-
ája, a globalizáció expanziójának folyamatában szinte korlátlan gazdasági hata-
lomra szert tett multi- és transznacionális vállalatok hálózata miatt gyökeresen 
megváltozott a világpiac struktúrája. Ennek szabályozása, valamint a feloldhatat-
lannak tű nő  adósságcsapdából való kikerülés (a világ adósságállománya több-
szöröse a világ GDP-jének) erő sen megkérdő jelezi annak valószínű ségét, hogy 
létrejöhessen egy – mindezeket megregulázó – központi hatalom, egy világkor-
mány. Keynes nemzetállamokra alapozott elmélete ezek miatt nem terjeszthető  
ki a világgazdaság szintjére. 

A piacrendszer legfontosabb hiányosságainak, negatívumainak áttekintése 
során talán a közgazdák többségénél kíméletlenebbnek bizonyultam a piac in-
tézményének megítélésében. Mindezek ellenére a piacot nélkülözhetetlennek 
tartom. Hasonlóan vélekedek róla, mint Churchill a demokráciáról. Szerinte „A 
demokrácia a legrosszabb kormányzati forma – nem számítva az összes többit, 
amellyel az emberiség megpróbálkozott.” Ezt a formulát transzformálom a piac-
ra: a piac a legrosszabb gazdaság-vezérlési intézmény – nem számítva az összes 
többit, amellyel az emberiség megpróbálkozott. 
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Divatok helyett tennivalók 
Az információs túlterhelés, az információépítészet és a digitális írástudás 

 
A Tudásmenedzsment hasábjain 2010-ben megjelent írásomban (Koltay 2010) 
korunk néhány információs divatszavát és divatjelenségét mutattam be, rámutat-
va, hogy ezek egyúttal kihívást, ső t lehető séget is kínálnak számunkra. Röviden 
szóltam az információépítészetrő l, és arról a mesterképzési programról, amely-
nek keretében az információépítészetet és a tudásmenedzsmentet összefüggésé-
ben oktatják az Ohio állambeli Kenti Állami Egyetem (Kent State University, 
KSU) Könyvtár és Információtudományi Tanszékén (School of Library and 
Information Science). 2011-ben, a Fulbright program kutatói ösztöndíjasaként 
tanulmányozhattam ezt a programot (Information Architecture and Knowledge 
Management http://iakm.kent.edu/), többek között azzal a tanulsággal, hogy az 
írásomban érintett témák közül több is kapcsolódik ehhez a kérdéskörhöz. Ezért 
érdemesnek láttam az információs túlterhelés és az információs mű veltség né-
hány kérdését tovább- és újragondolni. 

Az információs túlterhelés 
Az információs túlterhelés életünk minden területére hatással van. Akadályt, 
nehézséget jelent az üzleti életben, a tudományban és a hétköznapokban.  

Bawden és Robinson (2009) meghatározása szerint az információs túlterhe-
lés alatt azt a helyzetet értjük, amikor a rendelkezésre álló, potenciálisan hasz-
nos, releváns információ mennyisége egy-egy egyén számára megnehezíti az 
információ hatékony felhasználását. 

Másképpen megfogalmazva, az információs túlterhelés az egyének (vagy 
rendszerek) olyan állapota, amely nem teszi lehető vé, hogy minden kommuniká-
ciós input feldolgozható vagy felhasználható legyen, így sikertelenséghez vezet 
(Jones, David & Rafaeli 2004). 

Ahogy azonban azt Davis (2011) kiemeli, természetének megismerése küz-
delmes. Megítélése szerint az információs túlterhelés fő ként személyfüggő , 
Ugyanakkor hozzáteszi, hogy a túlterhelés addig nem fog csökkenni, míg a tár-
sadalom információs farkasétvágya nem csökken. Ilyen módon tehát társadalmi 
állapotról van szó. Láttuk ugyanakkor, hogy Jones, David és Rafaeli fenti meg-
határozásában egyaránt beszél (2004) egyénekrő l és rendszerekrő l. Sokak mellett 
ő k is kiemelik, hogy a sikertelenség oka lehet az üzenetek túl nagy száma, vagy 
az entrópia, amikor a bejövő  üzenetek nincsenek megfelelő en szervezve ahhoz, 
hogy könnyen felismerhető  legyen, közülük melyik a fontos. 

http://iakm.kent.edu/)


Divatok helyett tennivalók 

 51

Az információs túlterhelés szimptómái között tehát ott van az üzenetek túl 
nagy száma. Ez a túl sok információ jelensége, amely alapvető en mennyiségi 
probléma. Ez az információs túlterhelés makroszintje. A mikroszinten az infor-
máció sokféleségével kell szembenéznünk, és itt nagy szerepet játszik a kritikai 
gondolkodás hiánya, amelyet a megfelelő  szű rő k hiánya vagy ezek nem megfele-
lő  használata mutat (Davis 2011). 

Az 1970-es években kezdő dött a digitális információ térhódítása, amelyet 
felerő sített az internet és fő ként a World Wide Web megjelenése és elterjedése 
az 1990-es években, újabban pedig a web 2.0. A technikai fejlő dés a korábbinál 
gazdagabb és összetettebb információ környezet létrejöttét eredményezte, ame-
lyet az információmennyiség növekedése mellett a formátumok és információtí-
pusok egyre nagyobb száma, továbbá az jellemez, hogy ezek egyre többféle hor-
dozón és kommunikációs csatornán érhető k el. Ugyanakkor a felület nem ilyen 
változatos, inkább homogénnek mondható, mivel korlátozott számú interfészt, 
többnyire web-böngésző t használunk, így a nyomtatott világ információforrási-
nak sokféle megjelenése és az ezekhez tartozó érzetek jelentő s részben eltű ntek. 
Ez a „homogén sokszínű ség” az információs túlterhelésnek is a gyökere. Min-
dehhez azonban hozzá kell tennünk, hogy sok minderrő l kevés empirikus adattal 
rendelkezünk (Bawden & Robinson 2009). 

Az információépítészet 
Az információépítészet (information architecture) többféleképpen definiálható: 

Egy kialakulóban levő  szakterület és szakmai közösség, amely a dizájn és az 
építészet alapelveit ülteti át a digitális világba. 

A megosztott (közösen használt) információs környezetek strukturális terve-
zése (dizájnja). 

Az információ-szervezési, címkézési, keresési és navigálási rendszerek kom-
binálása a weboldalakon és az intraneteken (Morville & Rosenfeld 2006). 

Hatókörét korlátozhatjuk az információs környezetek tervezésére és a terve-
zés menedzselésére (Francke 2009), de érthetjük alatta az információs termékek 
és élmények alakításának mű vészetét és tudományát is (Morville & Rosenfeld 
2006). 

A tartalommenedzsment és az információépítészet ugyanannak az éremnek a 
két oldalát jelenti. Az elő bbi idő beli áttekintést ad arról, hogy miként kellene 
áramolnia az információnak egy-egy adott rendszerbe, magában a rendszerben és 
onnan kifelé. Az információépítészet pillanatfelvételt nyújt errő l a rendszerrő l. 
Ha pedig a tudásmenedzsmenttel hasonlítjuk össze, láthatjuk, hogy az az együtt-
mű ködéshez szükséges környezet, a szervezeti kultúra megteremtéséért dolgo-
zik, míg az információépítészet inkább a már rögzített dolgok elérhető ségének 
megteremtését célozza (Morville & Rosenfeld 2006). Ahhoz pedig, hogy valami 
elérhető vé váljon, megtalálhatónak kell lennie, vagyis meg kell tudnunk állapí-
tani, hol is található, oda kell tudnunk navigálni. A megtalálhatóság mértéke 
annál nagyobb, minél könnyebben teremthető  meg, és hogy a különböző  (infor-
mációs) rendszerek milyen mértékben támogatják a navigációt és az információ-
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visszakeresést, legyen szó egyes objektumokról vagy teljes rendszerekrő l 
(Morville 2005).  

Az információépítészet feladatául adhatjuk azt is, hogy a megfelelő  informá-
ciót a megfelelő  elrendezésben nyújtsa. Az ennek megvalósulásához vezető  dön-
tések nem első sorban technológiai és nem is kulturális természetű ek, hanem a 
felhasználó céljait és helyzetét kell figyelembe venniük (Surla 2007). 
Az információépítészetnek képesnek kell lennie arra, hogy az információ, az 
emberek és a folyamatok mélyebb szintű  információját is kezelni tudja. Ahogy a 
weboldalak kezdenek túllépni az kommunikációs csatorna szerepén és olyan helyek-
ké válnak, ahol a munka folyik, a statikus információs prezentálásán túl, foglalkoz-
nia kell az input output és a visszacsatolás alkotta körforgással. A weboldalak 
ugyanis már nemcsak a szervezetek képét közvetítik, hanem azok kiterjesztései, 
amelyek egyúttal azok természetére is kihatással vannak (Morville 2012). 

Brown (2010) az információépítészet nyolc alapelvét sorolja fel. Ezek közül 
különös figyelmet érdemel az az elv, amelynek megfelelő en a tartalmat „élő -
lénynek” kell tekintenünk, amelynek nemcsak jellemző i vannak, hanem életcik-
lusa és viselkedése is. Ez a metafora azt fedi, hogy a tartalomnak van konzisz-
tens és felismerhető  belső  szerkezete (mint például a hozzávalók egy receptben), 
amihez hozzárendelhető k viselkedés egyedi szabályai (például a receptek variá-
ciói). Fontos az is, hogy a felhasználóknak értelmes választási lehető ségeket 
kínáljunk annak érdekében, hogy az adott választási lehető ségek csakis egy adott 
célra irányuljanak, tehát ne kellejen túl sok minden közül választania. Végül 
pedig azt kell feltételeznünk, hogy az a tartalom, amelyet a jelenben kínálunk, 
csupán töredéke lehet annak, amit a jövő ben fogunk, hiszen a növekedés eddigi 
üteme alapján ez várható. 

Ha az információépítészet mindezeket teljesíti, joggal gondolhatjuk, hogy 
hozzájárul ahhoz is, hogy az információ túlterhelés csökkenjen. 

Az információs mű veltség és a digitális írástudás 
Információs túlterheléshez azonban a kritikai gondolkodás hiánya is vezethet, 
valamint az, ha nincsenek megfelelő  szű rő ink, vagy azokat nem megfelelő en 
használjuk (Davis 2011). Ez régóta igaz, viszont az elő bbiekben vázolt informá-
ciós környezetben kiemelkedő  fontosságot kap. Az információs mű veltség és a 
digitális írástudás tehát nem mellő zhető . Bár fentebb említett írásomban már 
szóltam az ezekkel kapcsolatos néhány kérdésrő l, számos, említésre méltó prob-
léma maradt, amelyre érdemes kitérnem.  

Mindenek le kell szögeznem, hogy aki információépítészettel foglalkozik, 
azzal szemben minimális követelmény, hogy információsan mű velt legyen. En-
nek igazán akkor van értelme, ha az információs mű veltségre úgy tekintünk, 
mint ami túllép az információ megtalálásának kérdésein, tehát magába foglalja 
az információs termékek elő állítását.  

Az információs mű veltségnek négy fő  megközelítését különböztethetjük 
meg. A forrás-alapú megközelítés az információforrásokra koncentrál és kiindu-
lópontja nem a felhasználó, hanem az információs rendszer. A magatartás-alapú 
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megközelítés fókusza ugyanott van, azonban leírja az információszerzési szoká-
sok olyan általánosított struktúráit, amelyeket a felhasználók különböző  helyze-
tekben és szituációkban és kontextusokban alkalmazni tudnak. A konstruktivista 
alapokon álló folyamat-központú megközelítés az információszerzés különböző  
aspektusait a felhasználó perspektívájából mutatja, arra koncentrálva, hogy mi-
ként élik meg azt a felhasználók, és hogyan hoznak létre jelentéseket. A kom-
munikációs megközelítés az információs folyamatok társadalmi és kommunika-
tív vonatkozásait hangsúlyozza, figyelembe véve azokat a kontextusokat, ame-
lyekben zajlanak. Ezzel a megközelítéssel fokozott hangsúlyt kap a kognitív 
autoritás (a szakmai hozzáértés, a tekintély és a befolyás), a források értékelése 
és a társas navigáció (egymás ajánlásainak követése) közötti kapcsolat. Közép-
pontjában az a felismerés áll, hogy kiemelkedő en fontos azoknak a társadalmi-
technikai feltételeinek tudatos ismerete, amelyek az információ létrehozását, 
közvetítését és fogyasztását jellemzik (Sundin 2008). 

Az információs mű veltség és különösen annak hiánya azonban inkább csak a 
könyvtárosok körében ismert fogalom (Shenton 2009). Úgy tű nik ugyanakkor, 
hogy valamivel többen ismerik a digitális írástudás elnevezést. Ez olyan tág 
fogalmat takar, amely összeköti a különböző , a mű veltség vagy az írástudás 
szókapcsolattal jelölt fogalmakat és magába foglalja az információs mű veltséget, 
valamint az információs és kommunikációs technika (IKT) hatékony használatát 
(Bawden 2001). Fontos ugyanakkor, hogy tartalmát ne szű kítsük le az utóbbira, 
ső t a fogalom széles körű , a fent említett kritikai gondolkodást középpontba 
állítását hangsúlyozó megközelítés központi kérdés, amely mellett eltörpül an-
nak fontossága, hogy információs mű veltségnek vagy digitális írástudásnak ne-
vezzük-e. Ezért a következő kben az írástudás új formáiról fogok beszélni. Ezek 
helyébe – némi leegyszerű sítéssel –egyaránt behelyettesíthető  az információs 
mű veltség és a digitális írástudás. Ez nemcsak közeli rokonságuk okán van így, 
hanem azért is, mert a technológiák területén bekövetkezett konvergencia ered-
ményeként az írástudás új formái is közelednek egymáshoz (Livingstone, Van 
Couvering & Thumin 2008). Ha ugyanis a társadalmi kontextusok és feltételek 
változnak, az írástudás újabb és újabb formái jönnek létre annak függvényében, 
hogy kik vesznek részt folyamataiban, és azok milyen eszközöket használnak 
(Lankshear & Knobel 2004). Folyamatosan alkalmazkodnunk kell tehát az új 
technológiákhoz. Mivel azonban valószínű síthető , hogy sokkal több új technoló-
gia jön létre, mint amennyihez egy-egy ember alkalmazkodni tud, az írástudás-
nak magába kell foglalnia annak ismeretét, hogy mikor és miként kell megfon-
tolt döntéseket hoznunk arra vonatkozóan, hogy melyik technológia és az írástu-
dás melyik formája felel meg legjobban céljainknak (Coiro et al. 2008). Az írás-
tudás új formái korszerű  szemléletének ilyen módon tükröznie kell a web 2.0 
hatására létrejött új társadalmi-technikai konfigurációkat, továbbá azokat a tár-
sadalmi, ideológiai és fizikai kontextusokat, amelyek az információs és techno-
lógiai termékek használatát meghatározzák (Špiranec & Banek Zorica 2010). 

Az írástudás új formáinak elsajátítását azért érdemes középpontba állítanunk, 
mert segítségükkel jobban el tudunk igazodni az információs társadalomban. 
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Nem szabad azonban azt gondolkodnunk, hogy elég, ha az információ megtalá-
lására, feldolgozására és tárolására koncentrálunk. Figyelnünk kell arra is, hogy 
miként jelenítjük meg, hogyan használjuk fel az információt különböző  kontex-
tusokban jelentések konstruálására és megosztására (Beeson 2005). Középponti 
kérdés tehát a megértés, a jelentés és a kontextus, továbbá, hogy tudomásul ve-
gyük: az információ és a tudás létrehozása és elosztása társadalmi szintű  folya-
mat (Špiranec & Banek Zorica 2010).  

„Küzdelem” az információs túlterhelés ellen 
Ahogy arról már szóltunk, az új információs és kommunikációs formák változa-
tossága és sokfélesége, valamint a források puszta száma is hozzájárul a túlterhe-
léshez. Emellett a web 2.0-ás alkalmazások természete sajátos problémákat is 
felvet. Ezek sem teljesen újak, hanem a web korábbi formájában is meglevő  
jelenségek kiszélesedését jelentik. Ilyen a minő ség-ellenő rzés hiánya. Vitatható, 
hogy ez súlyosabb gond-e a web 2.0 körében, mint a korábbi alkalmazásoknál 
(Bawden & Robinson 2009). Kétségtelen, hogy a web 2.0-ás eszközök népszerű -
sége első sorban egy olyan információs környezet kialakulásához vezetett, amely 
a sekélyes újdonságra épül. Ennek egyik oka, hogy valóban eredeti anyagokat 
nehéz, ső t szinte lehetetlen találni vagy elő állítani, az újdonság iránti igényeket 
tehát a meglevő  anyagok újrafelhasználásával, linkek kiépítésével, újracsomago-
lással lehet kielégíteni (Bawden & Robinson 2009). A másik ok az, hogy a web 
2.0-t övező  propaganda azt sugallja, hogy az internet eddigi passzív felhasználó-
iból aktív alkotók válnak. A részvétel és a tartalom önálló létrehozása azonban 
sokkal inkább újabb szavak tömegének a hozzáadása az amúgy is viharos mére-
tekben növekvő  információáradathoz, mint valódi üzenetek kommunikálása 
(Everitt & Mills 2009). Mindezen nem sokat módosít, hogy anekdotikus ismere-
teink vannak arról is, hogy a közösségi hálózatok hatékony közösségépítő , akár 
forradalmakat szervező  eszközként is mű ködnek.  

A figyelemgazdaság korát éljük. Ez a gazdaság a kibertérben képes mű ködni, 
hiszen a weben a linkek kiváló eszközei a figyelem továbbításának. A figyelem-
bő l viszont hiány van, mert csak emberek nyújthatják. Nem mindenki kap egy-
forma figyelmet, akinek (aminek) pedig nagyobb figyelmet szentelünk, az job-
ban bevéső dik az emlékezetünkbe, és könnyebben fizetünk érte (Goldhaber 
1996). A web 2.0 körüli felhajtásra éppen ezért van szükség. Ilyen módon nem 
túlzás – Martell (2009) szavaival élve – kijelentenünk, hogy soha nem volt még 
ilyen könnyű  a tudás létrehozásához szükséges információkat összegyű jteni, míg 
a tudást létrehozni az összegyű jtött információkból soha nem volt ilyen nehéz.  
Az információmennyiség növekedését okozza az is, hogy az egyszerű  elő állítás 
és a könnyű  tárolás okán az emberek nem távolítják el az általuk létrehozott, de 
már „használaton kívüli” információt (Brown 2010).  

Az információs túlterhelés tehát nemcsak az információ eddig is óriási 
mennyiségének és a mennyiség gyors növekedésének okán van jelen. Az infor-
máció mennyiségénél jóval nagyobb problémát jelent az a tény, hogy az interne-
ten található információtömeg minő ségének és releváns voltának megítélése 
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sokkal összetettebb feladat, mint a nyomtatott dokumentumok világában volt. A 
nehézség tehát nemcsak abban áll, hogy ki tudjuk szű rni az értéktelen írásokat, a 
szemetet, hanem abban is, hogy a céljainknak megfelelő  és jó minő ségű  infor-
mációt megtaláljuk a hálózati információtengerben.  

Mindenesetre, az információs túlterhelés ellensúlyozására kézben kell tarta-
nunk információs környezetünket azzal, hogy jobban szervezzük az információt 
és a személyes információ kezelés ésszerű  stílusát alakítjuk ki. A rendszerek 
szintjén ez azt tételezi fel, hogy alapos ismereteinek legyenek a felhasználókról 
és társadalmi kontextusukról. Ha a felhasználók információhasználati viselkedé-
sét nem értjük elég jól és modelljeink nem megfelelő ek nem tudunk megfelelő  
rendszereket tervezni (Morville 2005). Az információs túlterhelést ugyanis a 
rendszerek megfelelő  kialakításával is csökkenteni tudjuk, de csak akkor, ha 
tudomásul vesszük, hogy a digitális világ csak az emberi tevékenység és megér-
tés által mű ködik (ACRL 2000). Ezért is fontos, hogy az írástudás új formáit is 
bevessük az információ túlterhelés elleni küzdelembe. Ehhez azonban látnunk 
kell, hogy nincs egyetlen, „mindenható” írástudás, amely mindenkinek az igé-
nyeit kielégítené, vagy egy-egy ember egész életútján megfelelő en végig tudja 
követni (Bawden et al. 2007). Ez a megállapítás nemcsak a technológia és az 
írástudás változásai okán igaz, hanem azért is, mert a technológia fejlettségének 
adott pillanatában is különbséget kell tennünk az amatő rök és a szakemberek 
között.  

Az amatő rök természetesen nem feltétlenül inkompetensek, nem dilettánsok. 
Amatő r az, aki szeret valamit csinálni, és függetlenül attól, hogy ért-e az adott 
dologhoz – nincs képesítve arra, amit végez (Keen 2007). Valójában nem is az 
amatő rök megítélése a fontos, hanem az, hogy érdemes az írástudás új formái 
között megkülönböztethetnünk egy olyan típust, amely az amatő r felhasználók 
igényeit elégíti ki. Egy másik típus lesz aztán, amelyik első sorban a professzio-
nális felhasználók számára hasznos. Ez a különbség nagymértékben azonos az-
zal, a hagyományos különbséggel, amely a közkönyvtárak nyújtotta szolgáltatá-
sok és a tudományos könyvtárak (felső oktatási és szakkönyvtárak) szolgáltatá-
sok között megvan. Az elő bbiekhez jobban illeszthető k a web 2.0-s eszközök és 
az amatő r tartalmak. A tudományos könyvtárak felhasználói nagyobb mértékben 
igénylik a megbízható és hiteles, tehát professzionális információt. Ezt a megál-
lapítást arra alapozhatjuk, hogy az amatő r tartalmak nem helyettesíthetik a pro-
fesszionális tartalmakat. Nem arról van szó, hogy az elő bbiek értéktelenek vol-
nának, hanem, hogy nem felcserélhető k a minő ségellenő rzésen átesett tartal-
makkal. Ez akkor is így van, ha annak is látjuk jeleit, hogy az író és az olvasó, a 
termelő  és a fogyasztó történetileg kialakult dichotómiája kezd elhomályosulni 
(Cope & Kalantzis 2009). Továbbra is fennmarad azonban az amatő r és a pro-
fesszionális identitás különböző sége, ami különösen igaz a kutatókra. Az ő  vi-
szonylag homogén hovatartozásukkal szemben az amatő rök a web sokfélesége és 
hajlékonysága folytán egyszerre nagyon sokféle közösséghez tartozhatnak, ami 
azt eredményezi, hogy nincs rögzült identitásuk. Az amatő r tartalmak elő állítói 
és tökéletesítő i alapvető en névtelenek (Csepeli 2008). Azt pedig bizonyosan 
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mondhatjuk, hogy a névtelenség nem jellemzi a tudományt, hiszen formális csa-
tornákon, fő leg folyóiratokban publikálják eredményeiket. Ezt értelmetlen is 
volna névtelenül megtenni, mivel az eredmények közzétételének fontos eleme 
annak kimutatása, hogy az adott eredményt az adott kutató érte el. Bár az elfo-
gadás és a hovatartozás iránti igény az amatő rök körében is megjelenik, a kuta-
tók szakmai közösségeinek társadalmi kontextusa és kulturális identitása eltér a 
köznapi közösségektő l, ha másért nem, akkor azért, mert kommunikációs stílusa 
sajátos, ami az ott használatos mű fajokban is megmutatkozik (Elmborg 2006).  

Az információépítészeti megoldások, a megtalálhatóság megteremtése iránti 
igény nagyobb a professzionális tartalmak esetében. Ezen nem változtat az sem, 
hogy tudjuk: minden információs terméknek van architektúrája, elő re meghatá-
rozott kontextusa és funkciói. Az információépítészet elveinek alkalmazása ép-
pen azoknak a kontextuális feltételeknek a megteremtését jelenti, amelyek a 
felhasználói tevékenységet és azoknak a digitális tereknek a megteremtését segí-
tik, amelyek támogatják olyan struktúrák megteremtését, amelyek lehető vé te-
szik az emberek számára saját struktúráik létrehozását (Hinton 2009).  
Összegzés 

Valószínű leg helyesen tesszük, ha egyet értenünk azzal, hogy korai lenne 
megítélni, hogy a társadalmi gyakorlat szintjén mennyire radikális újítást jelen-
tenek az információs társadalom és az azt megalapozó technológiák, miközben 
ezt nem zárhatjuk ki. Tény például, hogy a web – már puszta méreténél fogva is 
– minden más eszköznél és társadalmi folyamatnál hatékonyabb eszköze a tudás 
összegyű jtésének és felhalmozásának. A tudás azonban nem merül ki a meglevő  
információk és vélemények felhalmozásában. Az új technológiák megítélésének 
egyik kritériuma éppen az, hogy azok, a felhalmozáson túl, milyen mértékben 
ösztönzik és támogatják a tudás kreatív és dinamikus fejlő dését-fejlesztését 
(Bridges & Watts 2007). 

Ami pedig az információs túlterhelést illeti, abban biztosak lehetünk, hogy 
ellensúlyozása csak technológiai vagy csak információs mű veltségi megoldások-
kal nem lehetséges (Davis 2011). 
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K. FARKAS CLAUDIA 

Diákok és Balillák a fasiszta Olaszországban 
A múlt század húszas-negyvenes éveiben Olaszország a fasizmus szorításában 
élt. A fasizmus, mint politikai ideológia és rendszer újfajta valóságot teremtett. 
Benito Mussolini országa az idő t is másként számította: a fasizmus hatalomra 
jutásától jegyezték az éveket, 1922-ben az I. évet írták. A fasiszta korszakban az 
Itáliai-félszigeten önálló pedagógiai rendszer épült ki. Mussolini az iskolát saját 
eszközévé tette: úgy tekintett rá, mint a fiatalok fasizálása első számú színterére. 
Az oktatási rendszer a rezsim propagandájának kényszerű  terjesztő je lett, a fa-
siszták kezében az egyik leghatékonyabb eszköz volt a tömegtámogatás meg-
szerzésében. Kiemelt cél volt, hogy minden pillanatban ellenő rzés alatt tartsák 
az ifjúságot, és felkészítsék ő ket a harcra, amit a fasiszták az élet legfontosabb 
céljának tartottak. 

A fasiszta indoktrináció és a „megregulázás” processzusával próbálták bizto-
sítani, hogy az iskolapadokból olyan emberek kerüljenek ki, akik mint jövendő  
katonák, képesek legyenek vakon „hinni, engedelmeskedni és harcolni” 
(Mazzatosta, 1978; Gaudio, 1995). 

A „Ventennio”, vagyis az olasz fasizmus húsz esztendejének oktatáspolitiká-
jára azonban nem tekinthetünk egységes blokként. A Mussolini-rezsim első  kö-
zeledése az iskola világához az 1923-as ún. Gentile-reformhoz köthető , amely 
liberális nevelési hagyományok nyomvonalán haladt, de autoriter és elitista jel-
leggel. A reformot Mussolini a tő le megszokott túlzással „a legfasisztább re-
form”-nak nevezte, úgy tekintettek rá, mint amely konstruktív választ ad az olasz 
oktatás általános válságára. Ez az állítólagos fasiszta jellege azonban inkább volt 
látszat, mint valóság (Di Riella, 2009). 

Az állam, a társadalom és a kultúra fokozatos fasizálása az 1924-es 
Matteotti-gyilkosság után vett lendületet. A fasiszta kormányzat a Gentile-
reformot inkább már áthághatatlan korlátai oldaláról szemlélte – Giovanni 
Gentile reformját valóban nem fasiszta célok fű tötték – annak a szükségnek a 
fényében, hogy az iskolát „a nemzet életének” szerves részévé tegyék. Elindult 
egy olyan folyamat, amelynek során Gentile követő i folyamatosan „változtattak” 
az 1923-as reformon, „kiigazították”, hogy alkalmassá tegyék egy álarcától meg-
szabadult rendszer céljaira. A Közoktatási Minisztérium élére kerülő , egymást 
sű rű n váltó miniszterek a legteljesebb mértékben feláldozták a nagy elő d reform-
ját, hogy eszközzé változtassák az iskolát és benne a tanárokat, a rendszer érde-
kében, egyúttal eleget tudjanak tenni Mussolini vakmerő  víziójának. A Duce 
körvonalazta, hogy fasizálni kell a nemzetet, annyira, hogy az olasz és a fasiszta 
végül egyet jelentsen. Mussolini világosan megfogalmazta, mit vár a rezsim az 
iskolától: követelte, hogy az iskola teremtsen érdeklő dést a fasiszta eszmék iránt. 
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Kiemelten fontosnak érezte, hogy az oktatás minden szintjén és minden intéz-
ményében a fasizmus szellemében neveljék az ifjakat. Mussolini szerint az isko-
lának az első  helyen kell lennie, ahol formázzák az „olasz jellemet”. A Duce 
szükségesnek tartotta, hogy megteremtsék a fasizmus „új olaszait”, akik összeté-
veszthetetlenek a „múlt olaszaival”. De milyenek is az „új olaszok”? „Prototípu-
suk” a repülés úttörő je, Francesco De Pinedo volt. A nápolyi születésű  fiatalem-
ber 1923-ban lépett be az Olasz Légierő be, majd pár éven belül Olaszország-
szerte ismerten csengett a neve repülési bravúrjai miatt. De Pinedo bátor volt, 
vakmerő , fegyelmezett, tele nemzeti büszkeséggel és persze odaadással a Vezér 
iránt (Mazzatosta, 1979). 

A gyakorlatban az új generációk kinevelésének hosszadalmas és komplikált 
nevelési és oktatási feladata két szinten valósult meg: az oktatás jelentette az 
egyiket, a párt fiataloknak létesített szervezetei pedig a másikat. A fiatal generá-
ciók „beszervezése” és ideológiai nevelése hosszútávú befektetés volt, azt várták 
tő le, hogy biztosítsa a rendszer fennmaradását. Miután az iskola egymagában 
nem tudott a politikai ideológia közvetítésével megbirkózni, a feladat a fiatalok 
fasiszta szervezeteire várt. 1926. április 3-án törvényt hoztak az Opera Nazionale 
Balilla (Nemzeti Balilla, ONB) megalakításáról. A „Balilla” szó a Battista 
dialektális beceneve. A hagyomány szerint Giovanni Battista Perasso 1746. de-
cember 5-én Genovában egy kő  elhajításával jelt adott a gyű lölt osztrákok elleni 
támadásra. A „Balilla” így az idegen elnyomással szembeszálló népi hő ssé vált. 
Mint a rezsim semmilyen más szerve sem, az ONB pár éven belül a fasiszta Olasz-
ország szimbóluma lett. A fasiszták dagályos megfogalmazással „a Duce szeme 
fényének” nevezték és úgy vélték, hogy a fiatalság állami nevelésére irányuló hason-
ló kísérlet egyenesen példa nélküli az egész történelemben (Cavaleri, 2006). 

Az ONB hajszálérszerű en terjeszkedett az egész királyságban. Első rendű  cél-
ja volt, hogy „új olasz generációt teremtsen”, felemelje a szellemet, növelje a 
testi erő t. 1927 decemberétő l a sporttal kapcsolatos feladatok az ONB hatáskö-
rébe tartoztak. Számos sportlétesítményt építtettek, majd 1928 decemberétő l a 6 
és 18 év közötti fiatalok számára a tömegsportot kizárólagosan az ONB szervez-
te. A 8 és 14 éves fiatalok premilitáris kiképzésben részesültek, hozzászoktatták 
ő ket a katonai élethez. A szervezet szoros kapcsolatot tartott a fegyveres erő k-
kel, különös hangsúlyt fektetett a háborús dicső ség és a harci hagyományok té-
makörének. A feladat a fiatalok testi és erkölcsi nevelése volt, „a holnap fasiszta 
embere tudatának formálása”. Az ONB szinte rátapadt az iskolára, a tanárok és 
tanítók egy személyben voltak nevelő k és az ONB emberei. A tanítóknak kellett 
gondoskodniuk arról is, hogy a legszegényebbek megkapják Balilla-egyenruhá-
jukat, melyet természetesen ingyen bocsátottak rendelkezésükre, a tagsági köny-
vet és a gyerekek családja körében is terjeszteniük kellett „az eszmét” 
(Schleimer, 2004; Messina, 1993). 

Mussolini rendszerének alapvetéseivel a gyerekek a tankönyveken keresztül 
ismerkedtek meg tételesen. Ennek érdekében 1929 elején rögzítették a tanköny-
vek írásának-összeállításának és kiválasztásának a szabályait az elemi iskolák-
ban. Kötelező  lett, úgy az állami, mint a magániskolákban. A Közoktatási Mi-
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nisztérium felállított egy bizottságot is, hogy a munkálatokat irányítsa és koordi-
nálja. Háromévente revíziónak vették alá a könyveket, de a valóságban nagyon 
kevés változtatás történt. A könyvek híven tükrözték a kormány elvárásait, a 
fasiszta ideológia egyik leghatékonyabb terjesztő inek számítottak, sok családban 
talán ez volt az egyetlen könyv. A tankönyvi szövegek középpontjában fasiszta 
témák álltak, a fasizmus történelmi jelentő sége és szükségszerű sége. Az ideolo-
gizálás minden tantárgyat érintett (Isnenghi, 1979). 

A fasizálás az elemi oktatás szintjén volt a legerő teljesebb. Az ábécét is fa-
siszta képek segítségével tanították a kisgyermekeknek, a D betű t „Duce” betű -
nek hívták, a B betű t „Balilla” betű nek. A háború állt a fasiszta doktrína piedesz-
tálján. A kisgyerekekbe megpróbálták beleoltani a háborús szellemet, a fegyve-
rek, a gyakorlatozás iránti vonzalmat. El kellett sajátítaniuk a katonai erényeket, 
az engedelmességet, az alávetést a felső bb hatalomnak, s mindezek ünneplését és 
felmagasztalását. Türelmetlen nacionalizmusra nevelték ő ket, olyanra, amely 
messze erő sebb a szomszédos népek nacionalizmusánál. Ebben a gondolatrend-
szerben az intolerancia a másként gondolkodókkal szemben kifejezett erény volt. 
Felmagasztalták a fizikai erő t, az erő szakot követendő nek láttatták. A pacifiz-
musra pedig úgy tekintettek, amely összeegyeztethetetlen a fasiszta Olaszor-
szággal. Ezek a tanok (tévtanok) ellenkeznek a keresztény tanításokkal is. 1925-
tő l el lehetett bocsátani azokat az alkalmazottakat, akiknél bebizonyosodott, 
hogy magatartásuk összeegyeztethetetlen a kormány általános direktíváival. Az 
1925. december 24-én életbe lépett törvény eszközt jelentett arra, hogy a peda-
gógusok sorait megtisztítsák (Gaudio, 1995). 

Az iskola „belső  harc” színtere volt, itt kellett volna „az új ideálokat” bele-
plántálni a lelkekbe. Mussolini személye körül kultusz formálódott, bálványozó 
rajongás, mely elképzelhetetlen magasságokat ért el. Olyannyira, hogy mellette 
elhomályosult a király személye is. Életének epizódjai a tankönyveknek köszön-
hető en ismertek voltak a diákok elő tt és ügyeltek rá, hogy ez folyamatosan így is 
legyen. Predappió-i gyermekkora a legkisebbeknek, háborús élményei a nagyob-
baknak szolgáltak iránymutatásul, természetesen mindig és mindenkor mitikus 
figuraként jelenítve meg ő t. A gyerekeknek a hő s és önfeláldozó élet példázatait 
mutatták be a tankönyveik. A revideált és cenzúrázott könyvekben gyakran esett 
szó fasiszta mártírokról, vagy a Duce hő stetteirő l, esetleg más gyermekek pél-
damutató viselkedésérő l. Állandó fő szereplő  volt a Balilla figurája, Gian Battista 
Perasso is (Tognarini, 2002). 

Az engedelmesség első számú, alapvető  tulajdonság volt, amelyet a fasizmus 
a gyerekektő l megkövetelt. Ezt követte a bátorság, a fanatizmus. Az iskolában a 
rezsim valamennyi választása és kezdeményezése leképező dött. Az oktatási te-
vékenység a korszak légkörét tükrözte, a politika, a gazdaságpolitikai elképzelé-
sek, a rendszer „kampánytevékenységének” segítő jeként. A harmincas évek de-
rekától még erő sebbé vált az állam beavatkozása az iskola világába, az iskolai 
programban helyet kapott az elő zetes katonai kiképzés, a katonai ismeretek okta-
tása, a napi politikai események nyomon követése. A harmincas évek második 
felében pedig Etiópia megszállásával és a Birodalom megalapításával a háborús 
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tartalmak tettek szert mind nagyobb jelentő ségre. Az etiópiai háborúval aztán 
valami új is megjelent, a fajvédelem (Messina, 1993). 

Az iskolai átnevelés hatása abban is lemérhető , hogy a családoknak ügyelni-
ük kellett a politizálásra is, féltek, nehogy a gyerekek tudatlanságból kifecsegje-
nek valamit abból, amit otthon hallottak. Hogy élték meg a gyerekek a fasiszta 
iskolát? A gyerekeknek tetszettek a háborús játékok, a fegyverek, akkor is, ha 
nem igaziakkal gyakorlatozhattak. A családokat nem mérgezte ez a propaganda, 
inkább gyű lölettel tekintettek rá. A fiatalok kettő s szorításban éltek: a család és 
az iskolai tanítások mereven eltértek. 

Mindennapos, intenzív propagandatevékenységgel próbálták beleoltani a 
gyerekekbe az „új szellemet”. Az indoktrináció ellenére a „harc mítosza” végül 
darabjaira hullt. A háborús nevelés, a manipulált könyvek, a gyű lések, a felvonu-
lások, a himnuszok, a forradalmi indulók nem hagytak mély nyomot a fiatalok 
többségének lelkében. A fasizmus rendszerének „fekete köpenye” alatt nem si-
került megfojtani a szabad gondolkodást. 
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ZÁDORI IVÁN 

Sealand 
Szeretne báró lenni, vagy egy hercegség lordja lenni? Esetleg mindezt otthonról, 
a karosszékbő l, néhány kattintással az interneten intézni, és viszonylag elérhető  
áron megrendelni? Átverés? Nem teljesen. Sealand webshopjában mindez való-
ban néhány lépéssel megtehető , a vásárlással bekerülhet egy meglehető sen fura 
államocska uralkodó osztályába, noha e titulusokat igazoló dokumentumok meg-
ítélése és elfogadottsága a külvilágban meglehető sen kérdéses. Az elmúlt évek-
ben különféle megvilágításokból a hazai sajtóban is több alkalommal is olvashat-
tunk errő l a Hercegségrő l (Sealand, Sealand Hercegség, Sealandi Hercegség).1 

Maga a Hercegség gyakorlatilag két meglehető sen masszív lábon álló mes-
terséges építmény, amely Anglia keleti partjai mentén, a Temze torkolatától 
északra, a parttól mintegy 10 kilométerre (6 tengeri mérföld) helyezkedik el. A 
Rough’s Tower-nek is nevezett II. világháborús létesítményt egykor légi megfi-
gyelésre, légelhárítási feladatok ellátására, valamint az elsüllyesztett hajók le-
génységének kimentésére telepítette a Brit Királyi Haditengerészet, több hasonló 
toronnyal együtt egy a partot kísérő  homokpadra.2 A létesítmények a II. világhá-
ború után elvesztették jelentő ségüket, a haditengerészet kiürítette ő ket, és egé-
szen addig csendben rozsdásodtak, amíg az 1960-as években Paddy Roy Bates, 
egy, „civilben” kalózrádiót üzemeltető  angol tiszt fel nem figyelt a különös 
építményekre, majd ezt követő en az egyiken létrehozta a saját mikroállamát. A 
következő kben e különös állam 45 éves történelmét követhetjük nyomon, majd e 
rövid áttekintés után a sajátos offshore-jelenség korábbi történeti korokból szár-
mazó elő zményeivel, illetve napjainkban is megfigyelhető  szárazföldi párhuza-
maival ismerkedhetünk meg. 

Sealand első 45 éve 
A Sealandi Hercegség története az 1960-as évekbe nyúlik vissza. Ebben az idő -
szakban a brit rádiózást a monopolhelyzetben lévő  BBC uralta. 1922-ben a kor-
mány öt, a készülékgyártásban is erő sen érdekelt vállalatnak adott kizárólagos, 
de együttes mű sorszolgáltatási engedélyt, majd 1927-ben a monopolhelyzetben 
lévő  magántársaságot közintézménnyé, közszolgálati monopolszervezetté alakí-
tották át. Az új közszolgálati rádió sajátos irányelvek szerint mű ködött, reklámot 

                                                        
1 A szerversziget – Index, 2000. június 5. ; Eladó a világ legkisebb állama – Index, 2007. 
január 8. stb. 
2 A telepítés helyére úsztatták, itt ezt az „alapot” elsüllyesztették, majd  ráépítették a felépít-
ményeket. 



Sealand 

 63

például nem sugározhatott, mű ködésének függetlenségét egy erre a célra létreho-
zott szervezet ellenő rizte. A BBC mellett az 1950-es évektő l azonban egyre több 
kalózrádió jelent meg, egyfajta sajátos válaszreakcióként az egyre differenciál-
tabb fogyasztói igényekre, valamint a piaci szereplő k, például a hirdető k elvárá-
saira. A kalózrádió-adások sugárzása gyakran történt nemzetközi vizeken elhe-
lyezkedő  úszó jármű vekrő l, hajókról, illetve speciális helyzetben lévő , különle-
ges jogi státuszú szárazföldi területekrő l (a szárazföldi típus egyik tipikus példá-
ja a Radio Luxembourg, amely nyilvánvalóan nem a miniállam fogyasztói igé-
nyeinek kielégítése érdekében jött létre).  

Hasonló megoldásokkal próbálkozott az 1960-as években – a spanyol pol-
gárháborúban, majd késő bb a II. világháború több harcterén is jeleskedő  – Roy 
Bates is, aki a Radio Essex nevű  kalózadója mű sorait szintén a tengerrő l sugá-
rozta, kezdetben azonban a 3 tengeri mérföldes határon belüli, tehát az akkori 
szabályozásnak megfelelő en nem nemzetközi vizeken, hanem brit felségterületen 
elhelyezkedő , a késő bbi Sealandhoz hasonló építményekrő l, ezért több alkalom-
mal meg is büntették. Bates, okulva a rossz tapasztalatokból, a felszerelést ekkor 
fiával, a késő bbi koronaherceggel a Roughs Tower-re telepítette, amely azonban 
már kívül esett a 3 tengeri mérföldes körzeten. A sors fintora, hogy az immár 
„megfelelő ” területen, nemzetközi vizeken elhelyezkedő  a torony a késő bbiek-
ben nem vált kalózrádió-fészekké, ugyanis idő közben megváltoztak a sugárzás-
sal kapcsolatos szabályok, amelyek a három mérföldes körzeten kívüli rádióadá-
sokat is illegálisnak minő sítették.  

Az így birtokba vett, nemzetközi vizeken elhelyezkedő , használaton kívüli 
építmény további sorsa ekkor új irányt vett: Bates 1967. szeptember 2-án, mo-
dell felesége, a késő bbi hercegnő  születésnapján, egyfajta különleges születés-
napi ajándékként kikiáltotta Sealand függetlenségét, amelynek első  hercege ter-
mészetesen Bates lett. Az új Hercegség hamarosan zászlót és címert kapott, melyben 
a család mottója olvasható: E Mare Libertas, azaz „Szabadság a tengerbő l”. 

A nemzetközileg azonban továbbra sem elismert Hercegség első  „komoly” 
konfrontációjára hamarosan sor került: a Brit Haditengerészet hajója a sziget 
elhagyására szólította fel a hercegi családot, Sealand ekkor azonban figyelmeze-
tő  lövést adott le a „betolakodókra”. A hajó ekkor visszavonulót fújt, viszont a 
herceget legközelebbi partraszállásakor letartóztatták és bíróság elé állították. A 
bírósági tárgyalás azonban érdekes fejleménnyel zárult: a testület megállapította, 
hogy miután a torony a brit felségvizeken kívül, nemzetközi vizeken helyezke-
dik el, a brit kormánynak nincs joghatósága e kérdésben3, ami azt eredményezte, 
hogy az Egyesült Királyság innentő l kezdve lényegében nem foglalkozott, és 
gyakorlatilag a mai napig sem foglalkozik sem az építménnyel, sem pedig a Her-
cegséggel – tehát hivatalosan nem ismerik el, de nem is zavarják meg Bates és 

                                                        
3 A haditengerészeti tulajdonban lév ő  építményre egyébként akár úgy is lehet tekinteni, mint 
egy, a nemzetközi vizeken talált gazdátlan, elhagyott vízi járm ű re, ahol a tulajdonjog azé, aki 
birtokba veszi. 
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családja életét. Innen ered a miniállam hallgatólagos, de facto függetlensége. A 
haditengerészet az események után a még meglévő , de szintén használaton kívüli 
tornyait elbontotta, azonban Sealandot az eseményeket követő en sem ismerte el 
hivatalosan egyetlen állam sem, illetve a mai napig sem ismeri el önálló állam-
nak. Az 1970-es években azonban két nemzetközi joggal foglalkozó professzor 
szakvéleménye is megerő sítette a miniállam jogát az önállóságra (1975, 1978).4 

Az első  állásfoglalás után Bates alkotmányt bocsátott ki, amelynek megírásá-
ra Alexander Gottfried Achenbach-ot kérte fel. Az idő közben miniszteri, illetve 
tanácsadó kabinet-elnöki szerepet is betöltő , majd sealandi (nemzetközileg el 
nem ismert) állampolgárságot is kapó német állampolgárságú Achenbach 1978 
augusztusában egy meglehető sen furcsa lépésre szánta el magát: a herceg távol-
létét kihasználva kísérletet tett a két jogi állásfoglalás alapján akár önálló or-
szágnak is tekinthető  terület feletti hatalom megszerzésére. Az események innen-
tő l kezdve szinte akciófilmszerű en peregtek: Achenbach miniszter német és holland 
embereinek segítségével – akik „üzleti tárgyalásra” érkeztek a szigetre – Michael 
herceg trónörököst túszul ejtették, majd Hollandiában papírok nélkül partra tet-
ték. Az eseményekrő l idő közben tudomást szerzett Bates helikopteren felfegy-
verzett emberei kíséretében visszatért, a helikopterrő l kötélen leereszkedve visz-
szafoglalta Sealandot, majd a „hadifoglyokat” bezáratta. Hollandia és Németor-
szág elő ször az Egyesült Királysághoz fordult állampolgárai szabadon bocsátása 
érdekében, de London, hivatkozva a korábban már említett bírósági végzésre, 
továbbra sem kívánt a Hercegséggel kapcsolatos ügyekbe beavatkozni, ezért 
végül diplomáciai tárgyalások kezdő dtek Sealand és Németország között, mely-
nek eredményeképpen elő ször a hadifoglyok, majd végül a „lázadó” miniszterel-
nök is szabadon távozhatott. E diplomáciai tárgyalások lényeges de facto elem-
nek bizonyultak, újabb lökést adva az egyébként továbbra is elég ingatag lába-
kon álló függetlenségnek, hiszen Németország a kapcsolat felvételével és a dip-
lomáciai tárgyalások megkezdésével egyenlő  tárgyalópartnernek tekintette a 
Hercegséget. Achenbach azonban nem nyugodott bele a történtekbe, hamarosan 
megalakította a számű zetésbe vonult sealandi kormányt, magát tekintve továbbra 
is a Hercegség legitim vezető jének. Az „emigráns” kormány a mai napig mű kö-
dik, különféle fórumokon, illetve saját honlapján5 próbál érvényt szerezni igazá-
nak, egyelő re sikertelenül. 

Sealandra a késő bbiekben nyugalmasabb idő k köszöntöttek, az Egyesült Ki-
rálysággal kölcsönösen nem zavarták egymás felségvizeit. Az offshore jellegbő l 
fakadó lehetséges elő nyök kiaknázása és menedzselése azonban az ezirányú 
próbálkozások ellenére sem volt igazán sikeres, ebbő l a szempontból sokat len-
díthetett volna a nemzetközi elismerés és a ténylegesen is önálló államiság, 

                                                        
4A két nemzetközi jogászprofesszor szakvéleménye az alábbi helyeken olvasható: 
http://principality-of-sealand.eu/archiv/s_gutachten_vit_d.html;  illetve http://principality-of-
sealand.eu/archiv/s_gutachten_leisner_d.html 
5 http://principality-of-sealand.eu/ 

http://principality-of-sealand.eu/archiv/s_gutachten_vit_d.html;
http://principality-of-sealand.eu/
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azonban ezen feltételek megléte esetén is komoly kihívásokkal kellett (és kell) 
megbirkózni a korlátozott erő források miatt (gyakorlatilag mindent úgy kell 
behozni a külvilágból, valamint komolyabb népesség ellátása eleve nem lehetsé-
ges). Közben az Egyesült Királyság territoriális határait a korábbi 3 mérföldrő l 
12 mérföldre terjesztette ki (1987), így Sealand ténylegesen is a körön belülre 
került. A változások a hercegséget nem nagyon ingatták meg, ugyanis Sealand 
szerint a de facto elismerés már akkor bekövetkezett, amikor a tengeri határ még 
csak 3 tengeri mérföld volt, majd ezt követő en válaszlépésként a hercegség is 
deklarálta a maga 12,5 tengeri mérföldes territoriális határát. 

Sealand tehát folyamatosan próbálkozik, kihasználva minden olyan jó ötlet-
nek tű nő  lehető séget, amelybő l a Hercegség fenntarthatóságát biztosítani, pozí-
cióit menedzselni lehet. Bélyegeket, érméket, különféle nemesi címeket árulnak, 
így próbálva szert tenni bevételekre, amelyek segítségével a kvázi mikroállam 
finanszírozható. A sajátos pozícióból fakadóan a web-alapú gazdaság felé törté-
nő  elmozdulás is megfigyelhető  az 1990-es évektő l: a hercegi család üzleti vál-
lalkozásain keresztül különféle informatikai szolgáltatásokkal, szerverek bizton-
ságos üzemeltetésével, weblapok hostolásával is próbálnak pénzt teremteni, 
több-kevesebb sikerrel: az igazi e-paradicsomi állapotok a hivatalos elismerés 
hiánya miatt nem mű ködnek tökéletesen, e szolgáltatásokra komoly kereslet nem 
mutatkozik. 

A kis országot idő vel felfedezte a maffia is, első sorban útlevél-ügyben: a 
„hivatalosan” kibocsátott papírok mellett egyre több hamis sealandi útlevél je-
lent meg a piacon, azonban az elő bbiekben vázolt okok miatt ez a terület sem 
vált igazán sikeressé, másrészt a kevésbé legális tevékenységektő l késő bb a her-
cegi család is – érzékelve az ebben rejlő , az állam jövő jére nézve elég komoly 
kockázatot – egyre inkább elhatárolódott.  
Kikiáltása óta rendszeresen érvek és ellenérvek csapnak össze, hogy ténylegesen 
minek is lehet tekinteni Sealandot? Állam vagy nem? Egy, a Sealand államisá-
gával foglalkozó közelmúltban megjelent cikkben Matt Rosenberg több olyan 
kritériumra hivatkozik6, amelyek alapján egyértelmű en eldönthető , hogy az az 
adott terület szuverén állam vagy sem. A különféle kritériumoktól (nemzetközi-
leg elismert határok, állandó lakosság, helyi és nemzetközi gazdasági tevékeny-
ségek, saját pénzkibocsátás, társadalmi újratermelés intézményi háttere, köz-
szolgáltatások, (tömeg)közlekedés, stb.) függetlenül gyakorlatilag minden azon 
múlik, hogy a külvilág hosszabb távon hogyan viszonyul e különleges képző d-
ményhez, illetve a hercegi család képes lesz-e azokat a bevételi forrásokat fo-
lyamatosan generálni, ami a sajátos vállalkozás pénzügyi fenntarthatóságát ga-
rantálja, illetve a következő  hercegi generációk is legalább annyira fontosnak 
tartják majd Sealandot, mint az „alapító atyák”. Sealand mindenesetre egyfajta 

                                                        
6 Rosenberg, M. (2012): The Principality of Sealand off the British Coast is Not Independent 
About.com Guide, Jan 26 2012 http://geography.about.com/od/politicalgeography/  
a/sealand.htm 

http://geography.about.com/od/politicalgeography/
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mintaként szolgálhat mikroállam-alapítással kapcsolatban (ami egyébként a va-
lóságban is többször így történt). Egyesek a minden területen eluralkodó állam 
elleni tüntető  jellegű  tiltakozást látják, illetve képzelik bele az ilyen típusú kez-
deményezésekbe. Fontos azonban leszögezni, hogy „fantázia” akkor lehetne a 
vizsgált Hercegségben, ha a függetlenség tényleges és nemzetközileg is elismert 
függetlenség lenne, amelyre viszont reális esély a közeljövő ben nincs. 

2007-ben felröppent a hír, hogy egy nyolc számjegyű  összegért eladó a 
mikroállam. Hogy az eladási szándék mennyire komoly, nem derült ki, valószí-
nű leg sokkal inkább egyfajta PR-akcióról volt szó annak érdekében, hogy (újra) 
ráirányítsa a figyelmet az ezredforduló utáni évtized második felében egyre ke-
vesebb publicitást kapó Hercegségre. Sealand az első  negyvenöt évet azonban 
sikeresen átvészelte, és optimistán tekint a jövő be. Roy herceg 90 évesen már 
nem tartózkodik folyamatosan a szigetén, idejének nagy részét az Egyesült Ki-
rályságban tölti,7 azonban fia, Michael herceg továbbra is aktív szerepet vállal a 
mikroállam irányításában, menedzselésében. Néhány héttel ezelő tt egy kanadai 
egyetem hallgatói lapjának elektronikus interjújában úgy nyilatkozott, hogy 
„megtanultunk együtt élni (az Egyesült Királysággal) az elmúlt 45 évben. Nem 
szabad elfelejteni, hogy sok állam jött létre és szű nt meg ebben a periódusban, 
azonban Sealand még mindig itt van”.8 

Előzmények, párhuzamok 
A gazdaságtörténetet vizsgálva a különféle korlátozások intézményesülésével az 
engedmények, kedvezmények, jogok, kiváltságok megjelenése szinte párhuza-
mosan történik a különféle közösségekben, társadalmakban. E jelenségek logiká-
ja nagymértékben hasonlít a tanulmány első  részében bemutatott miniállam ese-
tében megfigyelhető  jelenségekhez: a korlátozások alól lehetnek kivételek, ame-
lyekre a normák, szankciók nem, vagy csak részben vonatkoznak. Sealand eseté-
ben az alap egy olyan „képzeletbeli” 3 tengeri mérföldes határ, amelyen kívül 
eső  dolgokra, objektumokra más normák vonatkoznak. A 3 mérföldes szabályt 
minden érintett elismeri és tiszteletben tartja, majd amikor – hasonlóan más or-
szágok szabályozásának változásához – az 1980-as években a korábban elfoga-
dott távolságok kiterjesztése zajlik, gyakorlatilag egyik napról a másikra új hely-
zet jön létre, ami alapjaiban változathatja meg az eredeti kondíciókat, ha az erő -
sebb félnek ez a szándéka (Sealand estében jelen pillanatban úgy tű nik, nem 
akarják). Ez azonban csak akkor mű ködik hosszabb távon, ha a korlátozások 
által érintett terület elismeri, eltű ri, vagy adott esetben éppen biztosítja, hogy a 
másik területen más szabályok, más normák szerint történnek a dolgok, másrészt 
                                                        
7 Summers, A. (2012): From the Sea, freedom:” Inside the Principality of Sealand. The Cas-
cade. Print Edition: February 29, 2012 http://ufvcascade.ca/2012/03/05/from-the-sea-
freedom-inside-the-principality-of-sealand/  
8 Summers, A. (2012): Profile of a monarch: Prince Michael of Sealand. The Cascade. Print 
Edition: February 29, 2012 http://ufvcascade.ca/2012/03/05/profile-of-a-monarch-prince -
michael-of-sealand/ 

http://ufvcascade.ca/2012/03/05/from-the-sea
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Sealand 

 67

pedig lehető vé teszi az átjárhatóságot, ha úgy tetszik, megadja/meghagyja a le-
hető séget, nem zárja be a kiskaput. Az esetek többségében a gyakorlati példák 
azt mutatják, hogy az ilyen szituációk akkor tarthatók fent hosszabb távon, ha 
win-win szituációról beszélünk, tehát az érintett felek profitálnak az adott hely-
zetbő l és érdekeltek a további fenntartásában. Ha ezek az érdekek sérülnek, az 
erő sebb szereplő  kísérletet tehet (és az esetek többségében tesz is) az innentő l 
kezdve már inkább negatív anomáliának tekinthető  szituáció felszámolására. 

Érdekes adaléknak tekinthető , hogy a világon szinte mindenhol – akár a 
múltban, akár a jelenben – megtalálható a különféle területek akár tényleges 
fizikai, akár absztrakt formában történő  lehatárolása, bizonyos területek többlet-
jogosultságokkal történő  felruházása, ahol a határokat, határterületeket a közös-
ségen belül, illetve a közösségek közötti érintkezések során olyan jelzésekkel is 
elláthatják, elkülöníthetik, elválaszthatják, amelyek az érintettek számára nyil-
vánvalóvá teszik az adott terület megkülönböztetett jellegét, vagy e területekkel 
kapcsolatos szabályok és törvények ismerete különösebb jelzések nélkül is kije-
lölheti e speciális területek határait. Szmodis Jenő  az „Egyes jogintézmények és 
jogelméleti irányzatok humánetológiai vonatkozásairól” c. tanulmányában9 rá-
mutat e jelenségek minden bizonnyal humánetológiai eredetére: „Nyilván fur-
csának tű nik, ám a telekkönyvi nyilvántartás létjogosultságát sem más alapozza 
meg, mint az ember territoriális ösztöne, illetve annak valóságát az ember konf-
liktusminimalizáló sajátossága, és fejlett absztrakciós és konstrukciós képessége 
teremti meg. Természetesen, nem szükségképpen és nem mindenhol jön létre ez 
a jogintézmény, ám a területek „hivatalos” elhatárolása szinte minden kultúrában 
megjelenik. Erre mutatnak a több ezer éves ókori határkövek, sztélék és azok a 
„diplomáciai rítusok” is, amelyek a különböző  törzsek között a „senki földjén” 
játszódnak le. Tehát a jogintézmények konkrét megjelenése, technikája a kultúra 
terméke, eredete és célja azonban mélyen evolúciós jellegű .” 

Godfrey Baldacchino, a kanadai Prince Island University professzora (rész-
ben Ronen Palan korábbi analóg párhuzamai alapján10) több a történelembő l, 
gazdaságtörténetbő l merített példát sorol fel könyvében11, amelyek a II. világhá-
ború után nagy lendületet kapott (Sealand esetében is megfigyelhető ) „offshore-
jelenség” történeti elő zményeinek, párhuzamainak tekinthető k. E folyamatok 
logikája teljes mértékben megegyezik a korábban már említett jelenségekkel: a 
szabály- és normarendszerek csak egy adott, jól lehatárolt területre vonatkoznak, 
a kívül eső  területeken viszont az eltérő  szabályozás és normarendszer egyfajta 
piaci résként lehető vé tesz olyan tevékenységeket, amelyek a kijelölt határokon 

                                                        
9 Szmodis, J. (2010): Egyes jogintézmények és jogelméleti irányzatok humánetológiai vonat-
kozásairól Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVIII. (2010). 116. p. 
10 Palan, R. (2003): The Offshore World. Sovereign Markets, virtual places, and nomad 
millionaires. Ithaca and London, Cornell University Press, 18-26. pp. 
11 Baldacchino, G. (2010): Island Enclaves. Offshoring Strategies, Creative Governance and 
Subnational Island Jurisdictions. McGill-Queen’s University Press, Montreal, 7-12. pp. 
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belül nem végezhető k. Ezek a folyamatok egészen addig mű ködnek, amíg a sza-
bályozás nem változik, illetve ameddig az érintettek nem zavarják egymást, 
és/vagy profitálnak az adott helyzet fenntartásából.  

Az első , Baldacchino által is említett történelmi párhuzam a menedékhelyek, 
menedékvárosok példája, amelynek lényege, hogy egyes helyek olyan jogokkal, 
kiváltságokkal rendelkeznek, amely a menekülő t, a vétkest megvédi, megoltal-
mazza az elfogástól, illetve bizonyos esetekben a felelő sségre vonástól is, 
amennyiben a kijelölt terület határait nem hagyja el. Már Mózes Öt Könyvében 
is megjelenik a menedékvárosok intézménye, de a késő bbi korok keresztény 
egyházai is átveszik e jogintézményt, természetesen szisztematikusan szabályoz-
va azt, hogy milyen esetekben, milyen tettek elkövetése, vagy elkövetésének 
gyanúja esetén „úszhatja” meg az illető  a dolgot, amelyet az esetek többségében 
az érintettek, világi és egyházi hatóságok is tiszteletben tartanak.12 E jogintéz-
mény által érintett helyek a késő bbiekben változhatnak (pl. a szent helyek, oltá-
rok, templomok „helyére” adott esetben diplomáciai képviseletek lépnek), de 
párhuzamai a modern társadalmakban is létező  menedékjoggal, diplomáciai kép-
viseletekre vonatkozó szabályokkal, nemzetközi normákkal, illetve az exterrito-
rialitással, tehát területen kívüliséggel kapcsolatban széles körben megfigyelhe-
tő k. A menedékhelyek egyfajta „továbbgondolását” jelentheti a börtön, illetve a 
Velencei Köztársaság által „feltalált” karantén intézménye is, ahol a bennlévő k 
rövidebb vagy huzamosabb idejű  elkülönítése történik meg a társadalomtól, 
gyakran elszigetelt területeken, vagy éppen szigeteken. 

Hasonló elő zménynek tekinthető  a különféle menlevelekkel, királyi megbí-
zólevéllel, felhatalmazással folytatott kalózkodás is, ahol első sorban háborús 
konfliktusok esetében az elő bb említett dokumentumok birtokában történik meg 
a tengeri rablás legalizálása, ahol a nyereségbő l, haszonból az operatív végrehaj-
tókon kívül természetesen az engedélyeket kiadó, és ezzel a tevékenységet jog-
szerű vé tevő  uralkodó is részesült. A tenger használatával, a tengeri kereskede-
lem és közlekedés szabályozásával kapcsolatos tengerjog által biztosított lehatá-
rolások (ilyen például a territoriális vizek kiterjedése, amely Sealand esetében is 
fontos elemként jelenik meg, de gondolhatunk a hajótörésekbő l származó javak 
tulajdonviszonyaival kapcsolatos kérdésekre, vagy éppen a nemzetközi vizeken 
„talált” javakkal kapcsolatos szabályozásra) a múltban és a jelenben is komoly 
jelentő séggel bírnak. 

Az elő zmények és párhuzamok egy másik nagy csoportját azok a speciális 
jogok, kiváltságok, illetve az ehhez kapcsolódó sajátos területi lehatárolások 
képezik, amelyek gazdasági folyamatokhoz, illetve a kereskedelmi tevékenysé-
gekhez kapcsolódnak. Ebbe a csoportba sorolhatjuk a korábbi történeti korokban 
a különleges kiváltságokkal felruházott kereskedelmi helyeket, a görög és föní-

                                                        
12 A magyar történelembő l emlékezetes ellenpélda a már megvakított Álmos herceg Könyves 
Kálmán király parancsára történő  elfogása, aki a dömösi egyházban az oltárba kapaszkodva 
próbálta elkerülni az elfogást, sikertelenül. 
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ciai gyarmatokat, empóriumokat, a viking világ vikjeit, kereskedelmi telepeit, 
melyek gyakran határvidékeken, semleges területeken, szigeteken, illetve lega-
lább jelzésértékű en lehatárolt, így tulajdonképpen szigetszerű  szárazföldi terüle-
teken feküdtek. A késő bbi korok szabadkikötő i, különféle kiváltságokkal és 
autonómiával rendelkező  városai, városállamai (Gdansk, Fiume, Raguza, stb.), 
gyarmatvárosai (Hong Kong, Makaó, stb.), majd különleges gazdasági övezetei, 
vámszabad területei, exportfeldolgozó övezetei, ipari parkjai, nemzetközi repü-
lő terei (Shannon Nemzetközi Repülő tér, Írország), speciális státuszú enklávéi, 
exklávéi (Kalinyingrádi Terület, Oroszország; Gibraltár, stb.), a korábbi történeti 
korok sajátos politikai reliktumai (Csatorna-szigetek, Monaco, Andorra, San 
Marino, Vatikán, Luxemburg, Liechtenstein, stb.), vagy éppen az olcsó zászlók 
alatti tengerhajózás (Panama, vagy a két világháború közötti magyar tengerhajó-
zás) is ebbe a kategóriába sorolható. Egyes területeken sor kerülhet más terüle-
teken tiltott tevékenységek legalizálására (ahol minden szereplő , keresleti és 
kínálati oldalon is jól járhat, szélesebb társadalmi rétegek számára eredményez 
kedvező bb helyzetet, amellett, hogy így jobban ellenő rizhető vé, szankcionálha-
tóvá válik, hiszen lehetséges, hogy minden tiltás ellenére is mű ködnének a dol-
gok (szerencsejáték legalizálása Nevada államban, a könnyű drogok legalizálása 
Hollandiában, vagy 1980-as évek Magyarországán a dollárboltok stb.). 

Végül, szintén az elő bbi csoporthoz kapcsolódva érdemes megemlíteni az 
offshore pénzügyi központokat is, amelyek felfutása az 1960-as évektő l kezdő -
dő en indul meg, leegyszerű sítve a nemzetközi pénzügyi rendszerben bekövetke-
ző  változások hatására az onshore szabályozás elő l „menekülő ” onshore cégek 
offshore kötnek ki, olyan területeken, ahol akár a történelmi hagyományokból, 
akár a politikai, jogi háttérbő l fakadóan más típusú normák vannak érvényben. 
Bár külső  változásokra és az onshore szabályozásra e sok esetben kisméretű , 
szigetszerű  területeknek, vagy éppen szigeteknek számottevő  befolyása nincsen, 
számtalan olyan versenyképességi tényező vel rendelkezhetnek, amelyek a pénz-
ügyi központ-jelleg irányába történő  elmozdulást nagymértékben elő segíthetik, 
és természetesen a külső  szereplő k számára is felértékelő dhetnek az adott eset-
ben speciális státuszú helyek, ahol bizonyos szabályokon kívüli, vagy a fennálló 
keretfeltételek kiskapuit kihasználó tevékenységekre nyílik lehető ség. 

Összegzés 
A fent vázolt múltbeli és jelenbeli párhuzamok sora nyilvánvalóan nem tekinthe-
tő  teljesnek, számtalan további példával lehetne kibő víteni a kört és további 
vizsgálatok szükségesek a kérdéskör részletesebb elemzéséhez. Érdemes azon-
ban megjegyezni, hogy ezek a jelenségek nemcsak „nagyban” figyelhető k meg, 
hanem mikroszinten, mindennapi életünk során is számtalan jelenség, tevékeny-
ség hasonló jellegű  folyamatokat takar. Ezek szisztematikusabb elemzése szintén 
meghaladja a jelen áttekintés kereteit, azonban ezt illusztrálva, álljon itt egy 
„aktuális” probléma, amelynek logikája nagymértékben hasonlít a korábban 
említett párhuzamokhoz, illetve a tanulmány első  részében részletesen is bemu-
tatott Sealand-jelenséghez! Magyarországon a dohányzással kapcsolatban 2012. 
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január 1-tő l a korábbi idő szak szabályozásához képest sokkal szigorúbb szabá-
lyozás lépett életbe, amely többek között éttermekben, kávézókban, kocsmákban 
is megtiltja a dohányzást. A szigorodó szabályozásra egyfajta reakcióként, „egy 
budapesti, ferencvárosi lakáskocsma fenntartói azzal próbálnak kibújni a szigorí-
tott dohányzási szabályozás alól, hogy azt mondják, a közösségi dohányzóként 
mű ködő  magánlakásuk nem számít közforgalmú helynek, mivel semmilyen 
szolgáltatást nem nyújtanak” – írja az Index.13 A cikk szerint az ÁNTSZ már 
felfigyelt a jelenségre, és minden bizonnyal hamarosan kiderül, hogy sikerül-e 
fogást találni a lakás fenntartóin, tulajdonosain vagy nem…  
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BODÓ LÁSZLÓ 

A filmi elbeszélés problémái∗ 
Huszárik Zoltán jelentő sége a filmmű vészetben 

A filmek majd’ mindegyikének elmesélhető -elbeszélhető  története van. Sok film 
eleve regényadaptáció (Várkonyi Zoltán Egri csillagokja Gárdonyi Géza; Fábri 
Zoltán 141 perc a befejezetlen mondatból Déry Tibor nyomán stb.). Arra is van 
példa, hogy egy-egy film „irodalmi forgatókönyve” költözik könyvbe, mint Her-
nádi Gyuláé1, a svéd Ingmar Bergman-é2, vagy ritkábban, amikor a film megelő -
zi a regényt. Ha a filmet összehasonlítják más kommunikációs formákkal, legy-
gyakrabban az irodalommal, mondván mindkettő  történeteket mesél el jó és 
rossz emberek cselekedeteirő l. 

A kapcsolat azonban nem ilyen kézenfekvő . Ennek szemléltetésre a követke-
ző kben próbáljunk meg „filmet készíteni” József Attila Mikor az uccán átment a 
kedves című  versébő l: 

Mikor az uccán átment a kedves, És ránevettek, senki se bánta, 
galambok ültek a verebekhez. hogy ő  a szívem gyökere-ága. 

 

Mikor gyöngéden járdára lépett, Akit ringattam vigyázva, ölben, 
édes bokája derengve fénylett. óh hogy aggódtam − elveszik tő lem! 

 

Mikor a válla picikét rándult, De begyes kedvük szivemre rászállt, 
egy kis fiúcska utána bámult. letörte ott az irígy virágszált. 

 

Lebegve lépett − már gyúlt a villany És ment a kedves, szépen, derűsen, 
s kedvükre nézték, csodálták vígan. karcsú szél hajlott utána hűsen! 
 

A filmnek nincsenek „betű i” (fonéma) és „szavai” (morféma), így eleve le 
kell mondanunk a „mikor” és az „az” szó mozgóképpé konvertálásáról. Az 
„ucca” megfilmesítése látszólag könnyű , de csak látszólag! Melyik legyen az az 
„ucca”? Budapesten a Gát utca? Egyáltalán, melyik várost válasszuk? Legyen 
beazonosíthatón konkrét, vagy építsünk díszletet? Legyen Pécsett a Janus Pan-
nonius, mert talán találunk oly idő pontot, amikor nincsenek ott parkoló autók. 
Talán vasárnap reggel. S e választással megoldódni látszik a „mikor” megfilme-

                                                        
∗ Másodközlés: A pszichológiáról és azon túl...  című  tanulmánykötetben (Pressa Universitar ă   
Clujeană , 2012) megjelent írás némiképpen átszerkesztett változata. 
1 Hernádi Gyula: Vitam et sanguinem, Magyar rapszódia, Allegro barbaro, Concerto (Herná-
di Gyula és Jancsó Miklós filmregénye), Budapest, Magvet ő , 1978. 
2 Bergman, Ingmar: Színrő l színre. Budapest, Európa, 1979. 
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sítésének nehézsége; mikor?: hát vasárnap reggel! Nem részletkérdés, hogy az 
52-bő l melyik legyen az a vasárnap: virágos tavaszi, nyári zápor utáni, 
színkavalkádos, gesztenyerugdosós ő szi, vagy a hó fehérjébő l rajzolódjék ki ház, 
fa és alak? S nem mindegy, hol menjen át: a Martyn-szobrok felé a lépcső höz 
tartva vagy a Zsolnay-múzeum elő tt? Vagy válasszuk mégis a Kertváros panel-
rengetegét? Nem mindegy? Nem! 

Következzék az „átment a kedves”. Nyilvánvaló, a „kedvest” kell elő ször 
megtalálnunk, hogy aztán átmehessen az ő szi (szemerkélve eső s?, bágyadtan 
alkonyi napsütéses?, szürke-ködös?) utcán. Sejthető en a versben szereplő  kedves 
nő nemű , s ezt nemcsak az valószínű síti, hogy József Attila, a szerző  férfi, hanem 
az is, hogy „édes bokája derengve fénylett”, de ez sem egyértelmű . Nem repre-
zentatív felmérésem szerint (idő sebb és fiatalabb nő ismerő seimet megkérdezve), 
a többség azt válaszolta, ha utánagondol, akkor inkább férfire gondolt a verssor 
hallatán. 

Válasszunk nő i szereplő t! De kit? Ismert színésznő k valamelyikét vagy is-
meretlen amatő rt? Sző két, barnát, feketét? Karcsút, s magasat, vagy kissé dun-
dit? Legyen akár bármelyik, néző ink látják-e benne a „kedvest”, s nemcsak egy 
csinos, szexis, vonzó vagy éppen „nem az én zsánerem” nő t? Talán még a fiatal 
Halász Judit lenne a legalkalmasabb, hiszen ő  elég kedves (melléknév), de nem a 
kedves (fő név). Nemigen láthatják benne, merthogy a „kedves” szó magában 
foglalja azt a szubjektumot, akinek kedves az illető , jelen esetben az elbeszélő  
J.A.-át, aki észreveszi, hogy „bokája”, ami persze nem egyszerű  boka, hanem 
„édes”, „derengve fénylett”. A kamera „objektív”-je tárgyilagos láttató, nem 
pedig elbeszélő ; totálban megmutatja az alakot, s bokáját, egy jó operatő r deren-
gő  fényt is varázsolhat rá, de észreveszi-e a néző , s nem az arcát, mellét, fenekét 
nézi-e inkább. Bontsuk snittekre a jelenetet, hogy lehessen szuperközeli a boká-
ról? Megtehetnénk, hisz a költő  is kétsoros versszakokra bontja a látomást, ám 
akkor kell az arcról, mellrő l stb. is egy-egy snitt ezen testtájakról, márpedig a 
költő  egy szót sem szólt, csak a vállról, ami picikét rándul. (Az már horrorfilm 
lenne, hogy egy boka és egy váll megy át az utcán.) 

Ez bizony már nem a Mikor az uccán átment a kedves című  film lesz, hanem 
egy csinos, fiatal nő  átmegy a Janus Pannonius utca meghatározott részén, s 
akkor láthatunk, a házakat, a rácsos ablakokat, a járdaszegélyt, a boltíves kaput, 
a vakolat struktúráját, még a macsakaköveket is (vagy repedezett aszfaltot?), 
mégha a galambokat rá is vesszük valahogy, hogy üljenek a verebek mellé. Ho-
gyan menjen? Manökenként vonuljon, vagy mintha célja lenne eljutni valahová? 
Csak sétáljon? Honnan nézze a kamera? Felülrő l vagy alsó gépállásból? Kísérje 
vagy legyen mozdulatlan? Nagylátószögű  legyen az objektív, vagy varió? 

Hát igen: a film, szemben a szöveggel nemigen tud mit kezdeni a fogalom-
mal, sem az utcával, sem a kedvessel, csak egy konkrét helyet és személyt tud 
megjeleníteni, azt viszont totális konkrétsággal. 

Mindezek a problémák áthidalhatók, részint hogy nem veszünk róluk tudo-
mást, részint meglévő  sémákat alkalmazunk vagy tehetségünk szerint újakat 
hozunk létre, gazdagítva ezzel a film formanyelvét.  
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Van azonban ennél sokkal nagyobb probléma, mégpedig az, hogy nem tud-
juk mozgóképpel elmondani, hogy „átment” (múlt idő ben), hanem csak azt, 
hogy éppen most megy át. Márpedig alapvető  különbség van a két igeidő  hasz-
nálata közt. Nem is leegyszerű sítve: ha azt olvassuk, hogy átment, akkor teljes 
bizonyossággal tudhatjuk, hogy át is ért; ezzel szemben ha azt látom, hogy éppen 
most megy át, akkor minden lépésénél izgulhatok, hogy vajon át is ér-e, hiszen 
elütheti egy autó, rosszul lépve kificamodott bokával elterülhet az úttesten, vagy 
egy csikorogva fékező  autóba rántják, s padlógázzal elrabolják – bármi megtör-
ténhet, mert a jelenben a jövő  még nyitott… 

Könnyű  dolga van írónak, költő nek: szabadon közlekedhet az idő ben: 
 

Ég a napmelegtő l a kopár szík sarja, 
Tikkadt szöcskenyájak legelésznek rajta; 
…” 

A 3. énektő l azonban Arany János fokozatosan átvált múlt idő re, jelen idejű  
epizódokkal: 
„Toldi György meg, amint torkig itta-ette, 
Egy öreg karszékbe úr-magát vetette, 
És az eresz alól gyönyörködve nézi, 
Hogyan játszadoznak csintalan vitézi; 
Majd, midő n meglátta a telek lábjában 
Ülni öccsét Miklóst nagy-busan magában, 
Feltámad lelkének szennyes indulatja, 
S nagyfejű  legényit ily szókkal biztatja:” 
 

Arany „élő  közvetítéssel” kezdi, majd átvált múlt idő re, hiszen csak a teljes 
eseménysor ismeretében dő l el, hogy érdemes-e a hő sök sorsát végigkövetni 
valamely tanulság megismerése érdekében vagy sem. Csak a hő se teljes sorsá-
nak, azaz a múltban történtek ismeretében tarthatják érdemesnek az elbeszélést; 
azaz csakis múlt idő ben fogalmazhat. Csak bizonyos események megtörténését 
beszéli el jelen idő ben, például Toldi farkaskalandjánál: 

„S amint visszafelé méne, mendegéle, 
Egy helyütt a zsombék csak lesüpped véle: 
Réti farkas fészke volt épen alatta, 
Benne két kis kölyke rítt az isten-adta. 
Megsajnálta Miklós hogy reájok hágott, 
Símogatta a két árva kis jószágot, 
… 
Kár volt símogatni; csak vesztére tette; 
Mert megzörren a nád hirtelen megette; 
Jő  az anya-farkas szörnyü ordítással, 
Rohan a fiúnak, birkoznak egymással.” 
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Mi a különbség a jelen idejű  és a múlt idejű  elbeszélés között? Talán leg-
szemléletesebben egy adott sportesemény, mondjuk futball-mérkő zés élő  közve-
títésével, illetve annak esti összefoglalójával szemléltethetjük. 

Az élő  közvetítés kommentátora csak arról tud beszámolni, hogy éppen most 
kinél van a labda, ki van lövő helyzetben, ki rúg éppen a labdába, de azt már nem 
tudhatja, hogy a következő  másodpercekben a labda a gólvonal mögé ér-e, vagy 
hárít a kapus. Így közvetít: „A csatár elrúgja a labdát… góóóól!”, vagy: „A 
csatár elrúgja a labdát… a kapus hárít.” Mindkét esetben a három pont azt a pár 
másodpercet jelzi, míg ez vagy az történik a labdával. Az élő  közvetítés alkal-
mával a kommentátor azonban váltogathatja az igeidő ket; az éppen most történ-
tekrő l jelen-, a már megtörténtekrő l múlt-, s lehetséges eseményekrő l jövő idejű  
(s emiatt feltételes módú) igéket használhat3: „Most is kihagyja a helyzetet a 
játékos, szinte ugyanúgy, mint a mérkő zés elején kihagyta, s ha ilyen formában 
van, akkor a többit is ki fogja hagyni.” A mérkő zés bármely pillanatában csak 
találgathat a végeredményhez vezető  eseményekrő l: „ha így játszanak tovább, ki 
fognak kapni”, vagy „az edző nek le kellene cserélnie az eddig gólképtelen kö-
zépcsatárt”. 

Az esti összefoglalóban azonban már a teljes mérkő zés és annak eredményé-
nek ismeretében számolhat be, értékelhet: „A kihagyott helyzetek után az edző  
végre lecserélte a középcsatárt, ennek köszönhető , hogy nagy gólaránnyal nyert 
a csapat.” S persze megmutathatják a legizgalmasabb eseményeket: azaz vissza-
váltanak a jelenidő be, hiszen (noha már megtörtént) éppen most rúg a csatár a lab-
dába, éppen most ível a labda a kapu felé, s éppen most hullik a hálóba vagy sem. 

Így tesz Arany János is: a jelenidejű  kezdettel „élő  közvetítés”-be kezd. A 
jelenben a jövő  még nyitott – bármi megtörténhet, az is, hogy a tikkadt szöcske-
nyájak rendületlenül legelésznek az idő k végezetéig, s hiába van csak egy legény 
talpon a vidéken, ha nem jön arra senki. Ám át kell váltania múltidő be, hiszen a 
legendabeli Toldi Miklós sorsában talált elbeszélésre, s ezáltal okulásra méltó 
eseményeket, Toldi nem bárki, hanem valaki, s hogy ki, azt csak sorsának isme-
retében beszélhető  el, azaz múltidő ben. Arany akkor vált vissza jelenidő re, ami-
kor a hő s sorsában egzisztenciális eseményre kerül sor: a jelenidő re váltással a 
jövő  megint nyitott lesz, ezáltal izgalmas: Toldi megbirkózik-e a farkassal, vagy 
az diadalmaskodik.4 

                                                        
3 Az angol szpiker méginkább válogathat az igeid ő kben: Az egyszerű , a folyamatos, a befeje-
zett és a folyamatos-befejezett jelen idő ; az egyszerű , a folyamatos, a befejezett, a folyama-
tos-befejezett múlt idő ; illetve az egyszerű , a folyamatos, a befejezett és a folyamatos-
befejezett jövő  idő  használatával. 
4 Valószínű leg nem az igeidő k problémája miatt nem készült még játékfilm a Toldiból (bár 
két filmtervrő l is tudni). Animációs viszont igen: Gémes József 1983-ban Daliás idő k címmel 
különleges, a 19. századi magyar romantikus festészetet megidéző  festménytechnikával ké-
szített 80 perces filmet a trilógiából. A filmben a narráció és a festmény-animáció teremtette 
meg a múltidejű séget. 
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A mozgóképes elbeszélés azonban csakis jelen idejű  lehet. Már magának a 
mozgóképes elbeszélésnek is számos elmélete van, itt csak utalunk Kovács And-
rás Bálint szavaival erre:  

„A történetmondás általános szerkezetét tekintve három olyan alapvető  
probléma merül föl, amely a filmes elbeszéléssel kapcsolatban releváns különb-
ségeket emel ki az irodalmi elbeszéléshez képest: (1) az elbeszélés szemszöge; 
(2) az elbeszélés alanya (vagyis a narrátor problémája); és (3) az elbeszélés 
során feltárulkozó világ mibenléte. Vagy másképp megfogalmazva: honnan be-
szélnek, ki beszél, és mirő l beszél. Úgy tűnik – legalábbis a filmnarratológiai 
irodalom erre enged következtetni –, az elbeszélés általános problematikájának 
más aspektusai – az idő rend, az elbeszélés kifejtéslogikája, szerkezeti egységei – 
nem képviselik a filmi elbeszélés specifikumának igazi sarokpontjait. A filmi 
narráció kutatása első sorban a fenti három probléma körül kristályosodott ki.”5 

A film igazából nem elbeszél, hanem megmutat, közvetít, és ez ugyanazt je-
lent, hogy a film nem tud múltidő ben fogalmazni, csak tudósít arról, ami éppen 
most történik (a vásznon, képernyő n), akkor is, ha múltbéli a cselekménye (Egri 
csillagok), vagy jövő ben játszódó (2001 Ű rodisszea). A múltidejű séget, azaz 
hogy amit éppen most látunk, az már megtörtént, lehet jelezni képileg is (pl. 
visszafelé forgó órával), verbálisan is (valamely szereplő  által. A filmi 
flashback-nek, a visszaemlékezésnek számos módját dolgozták ki, ám ez sem 
oldja meg azt, hogy ne a jelenidő be menjünk vissza az idő ben. Kubrick gyakran 
él ezzel a módszerrel: a Mechanikus narancs (Clockwork orange) filmjében 
Alexnek, a fő hő snek verbális narrációjából derül ki, hogy mindaz amit látunk 
(éppen most), azt már Alex átélte, azaz a jelenbő l visszatekintve emeli ki sorsá-
nak általa fontosnak tartott eseményeit. 

A film múltidejű ségét leginkább Huszárik Zoltánnak sikerült megközelíte-
nie-megvalósítania képi eszközökkel első ként az Elégia című  20 perces film-
esszéjében (1965), majd a Szindbád című  játékfilmjével (1971). 

Az Elégia6 valóban újat hozott, ezt számos díj, köztük a Miskolci Rövidfilm-
szemle fő díja és az Oberhauseni Filmfesztivál kiemelt fő díja, és még számosabb 
tanulmány is mutatja. A kortárs, Dániel Ferenc dramaturgot idézve: „Az Uránia 
mozgóba sereglett a magyar értelmiség színe-java : költő k, írók, muzsikusok, 
színészek, tudósok, szerkesztő k, esztéták, kritikusok, szociológusok, filmrajongók, 
hogy szemtanúi lehessenek az ELÉGIA (560 méter, színes) bemutatójának. Ez a 
20 percnél alig hosszabb, méltán sokszorosan díjazott filmköltemény, amelynek 
könyvtárnyi irodalma, elemzése támadt, s amelynek filmnyelvi utóhatását máig 
sem tudjuk pontosan fölbecsülni… Huszárik Zoltán, Tóth János, Durkó Zsolt 
zeneszerző , hangmérnök: Csonka Ferenc, vágó: Morell Mihály együttműködve 
olyan filmstruktúrát hoztak létre, amelyben az emberi gondolkodás és érzésvilág 

                                                        
5 http://emc.elte.hu/~metropolis/9802/kab.html  (Letöltés: 2011. november 3.) 
6 Az Elégia eredeti forgatókönyve: http://archivum.pergokepek.hu/hu/issuearticle.aspx? 
GUID=a9c7ae61-e381-47bc-9bf1-3c2cc7e39acc vagy Filmkultúra, 1965/3. 

http://emc.elte.hu/~metropolis/9802/kab.html
http://archivum.pergokepek.hu/hu/issuearticle.aspx
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rejtett folyamatai dinamikus összhangban vannak a kézzelfoghatónak tűnő  világ-
gal. Minden elem kölcsönhatásba fonódik egymással. Sok organikus rész auditív, 
vagy vizuális indíttatású, de nem azon a síkon jut végső  kifejezésre. A befogadó 
'olvasatai’ csak élménysorként képzelhető k el.”7 

Bódy Gábor jeles filmrendező  (játékfilmjei: Amerikai anzix, Nárcisz és 
Psyché, Kutya éji dala) számos filmelméleti tanulmány szerző je így fejezi be 
egyik írását: „Huszárik–Tóth Elégiája az első  magyar film, amely valóban a film 
nyelvében gondolkodott.”8 

Ki ezért, ki azért tartja nagynak a filmet, a többség a tartalmáért: az 
antromorfizált lovak kivégzése sokakat az 1956-ot követő  megtorlásokra, konk-
rétan Nagy Imre és társai 1958-as kivégzésére asszociáltat. 

Zalán Vince filmesztéta tágabb összefüggésben szól róla: 
„Az Elégia élesen és pontosan jellemzi azt a világot, amelybe a kálvária ve-

zet, amely a lovak pusztulását okozza. Huszárik a lovak szenvedésének folyama-
tát mutatja be, de a film nézése során egyre jobban meggyő ző désünkké lesz, 
hogy ez a film nemcsak látomás a lovakról, de egyben a világunkról teremtett 
művészi vízió is. A film építkezésében a „külső ” megjelenítésétő l mindinkább a 
„belső ” feltárása felé halad. A rejtett fájdalmak, rezdülések, a néma kínok ostor-
lámpás éjszakájába vezet bennünket a rendező . Lovakat látunk az Elégiában, az 
ember eltávolodó társait, de ezek a volt-társak, riadt tekintetek visszakérdeznek: 
és te?”9 

S ami ennél is fontosabb, talán Zalán az egyetlen, aki felfigyel, igaz a Szind-
bád kapcsán, Huszárik idő kezelésére: 

„Talán azért érezzük ezt olyan erő sen, mert Huszárik Szindbádjában a min-
denség méretik meg, folytonosan egymásbajátszó múltjával, jelenével és jövő jé-
vel, a maga végtelenségében. Ilyen értelemben azt a szentségtörést is megkoc-
káztathatjuk, hogy kijelentsük: a filmnek nincs eleje, nincs vége. Lehetséges 
olyan kérdés, hogy Szindbád életének melyik idő szakában játszódik a film? A 
film néző jét az idő  folyamának és megcsillanó pillanatoknak egyaránt részesévé 
avatja. Szindbád számára nincs különbség a tegnap és a tegnapelő tt között, az 
ifjúi évek és a halálközeli pillanatok között. S ilyenténképpen a filmet úgy is föl-
foghatjuk, mint Szindbád sikertelen küzdelmét azért, hogy rendet teremtsen az 
idő ben. …De nemcsak mi, hisz Huszárik Zoltán művében az idő  dialektikájának 
a legapróbb rezdülésekre is érzékeny, s egyszersmind véges és végtelen közt. 
„oszcilláló” lét többszólamú film varázsa igazi remeklés, olyan, mely példa nél-
kül áll a film történetében. A Szindbád egyszerűen félretolta a filmekben oly 

                                                        
7 http://magyar.film.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=36518&catid=9&Itemid=11  
8 Bódy, 156. p. 
9 http://www.filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=7198  vagy  Filmvilág folyóirat 1982/01 
03-07. old. 

http://magyar.film.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=36518&catid=9&Itemid=11
http://www.filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=7198
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fifikásnak föltüntetett idő játékokat. Huszárik művéhez képest bizony még Resnais 
idő síkváltásai is „nyikorognak”, de mindenképpen modorosak.”10 

Ám ez a „remeklés” már az Elégiával elkezdő dött: az Elégia és a Szindbád 
szerkezete ugyanis azonos, mégha az Elégiának nincs is elbeszélhető  története, s 
a Szindbádnak is csak egyes epizódjai „elbeszélések”. (Hasonló szerkezet jel-
lemzi az ugyancsak 1971-es Szerelem című  Makk Károly-filmet. Nem véletlen, 
annak operatő re is Tóth János.) 

E szerkezet megértéséhez idézzük Morell Mihályt, mindkét Huszárik film 
vágóját: 

„A vágónak – nekem – szabad kezet adtak, talán túlságosan is. Annyi gyö-
nyörű  képet hoztak hozzám, hogy ami a kész műbő l kimaradt, abból egy másik 
filmet lehetett volna összeállítani. Amikor befejezték a forgatást, minden jelenet-
rő l, képrő l cetlit írtam, és ezekkel a vágószoba padlóján »sakkoztam«. A rende-
ző vel persze pontról pontra mindent megbeszéltünk, nem siettünk. Munkamód-
szerünket voltaképpen az Elégia összeállítása során fejlesztettük ki, amelynek az 
alapötlete, a vágóhídra vitt lovak története köré olyan drámai helyzeteket, szinte 
villámszerűen bevágott, rövid snitteket kellett konstruálni a meglévő  felvételek 
segítségével, amelyekkel nyilvánvalóvá válik a kisfilm mondanivalója, a létezés 
kiszolgáltatottsága. Öröm volt Huszárik Zoltánnal dolgozni. Vidám ember volt, 
ragyogó humorral, nem veszekedett, a filmmel kapcsolatban mindent meg tud-
tunk beszélni, nem háborúztunk soha. Mondják, hogy szertelenül élt. Nem tudom. 
De azt igen, hogy káprázatos fantáziával és fantasztikus érzékenységgel áldotta 
meg a teremtés. Csak a szerkesztő i energia és következetesség hiányzott belő le. 
Szép ajándéka volt az én filmgyári életemnek, hogy e téren segíthettem neki.”11 

De mi is az elégia, mint mű faj: „az ógörög irodalom első  lírai mű fajai közé 
tartozott. Fuvolakísérettel elő adott gyászdalt, de harcra buzdító éneket is jelen-
tett. Késő bb az emlékezés, a fájdalom, az elmúlás szomorú hangvételű  lírai kife-
jezése lett.” Maradjunk az utóbbinál: a gyász, az emlékezés, a fájdalom, az elmú-
lás mű faja. E négy fogalom közül kettő nek, a gyásznak és az emlékezésnek a 
„tárgya” múltidejű  abban az értelemben, hogy most gyászolom és emlékezem 
arra, aki már elhunyt-elmúlt és megtörtént. 

Az emlékezés gazdag irodalmára itt nem térünk ki. Számunkra a legfonto-
sabb az epizodikus emlékezet, másképp eseményemlékezet, mely a múlt esemé-
nyeinek élményszerű  felidézését teszi lehető vé. A felejtés függvényében tartal-
mazza az esemény kontextusát; felidézhető  az esemény helye, ideje, szereplő i. 
Az elő hívott emlékkel együtt járhatnak az akkor megtapasztalt színek, látvá-
nyok, szagok vagy akár érzelmek. Ám nem tudunk lineárisan felidézni, különö-
sen nem elmondani egy velünk megtörtént eseményt; a tartós emlékezet tároló-
jában lévő  információk (már amennyi megmaradt belő lük) keverednek a rövid 
távú memória tárolójában lévő kkel, ső t még a szenzoros regiszter, az ultrarövid 
                                                        
10 U.o. 
11 Lő csei Gabriella interjúja a Magyar Nemzetben: http://www.mno.hu/portal/355308  

http://www.mno.hu/portal/355308
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memória tárolójából is keveredhetnek az elbeszélésbe képek, illatok, érzelmek. 
akusztikusak, optikaiak és motorosak. A lélektani elmélet szerint a memóriák 
egymás után vannak kapcsolva és közöttük kontroll-állomások, szű rő k helyez-
kednek el és ezek szű rő k asszociációs elv alapján mű ködnek. Asszociálunk kü-
lönböző  idő pontok és helyszínek szereplő i, érzései, eseményei között, analógiá-
kat keresünk és találunk, a hasonlóság (szimilancia) vagy az ellentét (kontraszt), 
a térbeli és idő beli érintkezés (kontiguitás) és az összefüggés (koherencia) alap-
ján – mindezt tudatosan és öntudatlanul. Ha ezt az emlékkaleidoszkópot verba-
lizáljuk, akkor kérdés, hogy szókincsünkbő l megtaláljuk-e a legmegfelelő bbet, s 
arról alaki-tartalmi oka folytán nem asszociálunk nyomban egy másikra is… 

Gondolatkísérletként idézzük fel az emlékezés folyamatát. Válasszunk a 
múltunkból bármily eseményt, vidámat, szomorút, mindegy, s próbáljuk meg 
elmondani. Azon fogjuk kapni magunkat, hogy ez nem sikerül eredeti szándé-
kunk szerint: újra és újra elkalandozunk az eredeti történettő l, mert annak egy-
egy mozzanata eszünkbe juttat valami máshol és máskor történtet – melyek fel-
szabdalják az emlékezés linearítását; újra és újra kényszeríteni kell magunkat, 
hogy visszatérjünk az eredeti történetünkhöz. 

Huszárik tehát nem tesz mást, mint képileg reprodukálja az emlékezés fo-
lyamatát: olyan képeket, snitteket vág az Elégia képsorai közé, amelyek közvet-
ve-közvetlenül kapcsolódnak a gyász tárgyaihoz, a lovakhoz; szántó paraszt 
fotóit, porta rozzant kapuját, küllő jét vesztett kocsikereket, üres karám szélfútta 
korlátját; cirkuszi manézst és első  világháborús képeket – s ezzel nem kisebb 
feladatot old meg, mint a múltidejű ség hangulatát. S ha elfogadjuk, hogy a 
Szindbád című  film jelenideje Szindbád halálának ideje, amikor Szindbád nem 
egyszerű en visszaemlékezik élete érdemes lányaira és asszonyaira (no meg az 
aranykarikás húslevesre), hanem a nő k tükörcserepeiben látott mozaikokból 
próbálja összerakni saját önnön képét: végülis ki vagyok, ki voltam. S ebben a 
filmben is a „villámszerűen bevágott, rövid snittek” szolgálják az emlékezés 
mechanizmusának reprodukálását, s ezzel a film múltidejű  elbeszélésmódjának 
megteremtését. 

Az Elégia című  film a lovaktól való szomorú búcsú – tartalmilag, de egyúttal 
gondolkodás a film mű fajáról is: a „villámszerűen bevágott, rövid snittek” kö-
zött feltű nő en sok a pár másodpercig kitartott fénykép (mozdulatlan kép) és 
mozgást alig tartalmazó mozgókép. Mi a film? – tehetjük fel a kérdést Huszárik-
kal, amikor egyetlen fotó is történetet idézhet fel: amikor fantáziánktól függő en 
hosszabb-rövidebb idő re visszamehetünk a kép elkészülte elő tti idő be, s folytat-
hatjuk a „cselekmény” elbeszélését a kép jövő idejébe. 

Szembetű nő  támpont ehhez az a három fotó, melyen egy szántáson vagyunk. 
Az első  fotón szembe „jön” velünk a lóvontatta ekét markoló paraszt, a követke-
ző  fotón a barázdák végén „fordulóban” láthatjuk, majd a „távolodó” lovat-ekét-
emberi alakot láthatjuk. Nyilvánvaló, hogy a három képet nem úgy értelmezzük, 
hogy egy adott pillanatban a ló-eke-ember együttese eltű nik a téridő ben, hogy 
annak egy másik pillanatában újra elő tű njön, hanem hogy közben folyamatosan 
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mozogva jutott egyik állapotából a másikba. (A következő  snitten mozgásban 
látunk egy folyamatosan szántót – „megmagyarázódik” az elő ző  három fotó.) 

S ez nemcsak egybevág mindennapi tapasztalatunkkal, hanem a film lénye-
ge: másodpercenként 24 állóképet látunk tulajdonképpen. A film kvantálja12 a 
folyamatosnak tű nő  idő t; mint ahogy a retina is állóképeket rögzít, csak éppen 
nagyobb frekvenciával. Az, hogy folyamatos történést látunk állóképek (fényké-
pek) által, az nemcsak szemünk „fogyatékossága” (mint objektív tényező ), ha-
nem annak is következménye, hogy „odagondoljuk” közéjük azokat a képeket is 
(szubjektív tényező ), melyek megmagyarázzák, hogyan került egyik állapotából 
a másikba. S ez nemcsak a látásunkra igaz, hanem egész gondolkodásunkra: két 
önállónak látszó állapot, jelenség közé odagondolunk olyanokat, melyek össze-
függést, értelmet adnak nekik. Ha egy számítógépes vírus pl. eltüntetné a szö-
vegbő l a magánhangzókat, értelmetlenné válna a szöveg: 

Mkr z ccn tmnt kdvs, 
glmbk ltk vrbkhz. 
Értelmet akkor kap újra, ha megtaláljuk a megfelelő  magánhangzókat, s a 

megfelelő  helyre illesztjük azokat. Ez van, amikor sikerre vezet, van, amikor 
nem. A Mkr nemcsak az i-vel és o-val lesz értelmes mikor, hanem az a mikro is 
azzá lehet általuk, a glmbk is viszonylag könnyen reprodukálhatók galambok-ká, 
de az ltk lehet éltek, oltók, öltek – a szövegkörnyezet segíthet a helyeset megta-
lálni, akkor is csak, ha tudok magyarul. Angol, román nyelven nem reprodukál-
ható a vers, egy piréz13 talán talál megoldást, de az ő  olvasatában hazafias, lelke-
sítő  sorokká válhatna. 

Huszárik Zoltán jelentő sége a filmmű vészetben tehát az, hogy megteremtette 
a film múltidejű  elbeszélésének az illúzióját. 

Van azonban, amit csak a mozgókép tud tenni az idő vel, az irodalom nem 
vagy csak nagyon körülményesen. 

 

„A pillanatok zörögve elvonulnak,/de te némán ülsz fülemben./Csillagok 
gyúlnak és lehullnak,/de te megálltál szememben.” írja József Attila az Ódában. 
Ha az idő t megállítani nem is, de tetsző legesen lelassítani, vagy felgyorsítani 
tudja a gyorsított vagy lassított felvétellel. Ha egy mozgást másodpercenkénti 96 
kockával rögzítenek, de 24-el vetítik le, akkor az a mozgás négyszeresére lassul, 
ha 9600 kocka/másodperc sebességgel rögzülnek a képek, akkor négyszázszoro-
sára. Egy ilyen felvételen a csúzliból kilő tt kavics szép komótosan közelíti meg 
az ablaküveget, melynek szilánkjai méltóságosan vánszorognak szerteszét: egy 
töredékmásodperces esemény „valóságosan” többpercessé válik. 

Ha naponta készítünk egyetlen képkockát egy cserép földrő l, akkor egy ne-
gyedéves folyamatot látunk pár perc alatt, ahogy elkezd mocorogni a föld, vala-
                                                        
12 A tudomány jelen állása szerint az idő  is kvantált: két esemény között nem telhet el 4,8x10 -

43 (tíz a  mínusz negyvenharmadik hatványon) másodperc. 
13 A pirézek egy kitalált nép tagjai. A Tárki közvélemény-kutató intézet munkatársai ezzel a 
fiktív néppel igyekeztek felmérni Magyarországon az idegenellenességet. 
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mi kis zöld bújik ki a rögök közül, szárba szökken, levélhajtások jelennek meg, 
majd talán a virág is kibomlik. A lényeg mindkét esetben az, hogy a valós idő t 
valósan, „szemmel láthatóan” meghosszabbítja, vagy lerövidíti a filmtrükk. 

Nevezzük ezt a módszert objektívnek, abban az értelemben, hogy objektíve 
lassan repül a kavics az üveghez, s objektíve gyorsan kinő  a növény. 

Van azonban egy szubjektív idő kezelése is a filmnek, amikor a képfelvétel 
és lejátszás normál, 24 képkocka/másodperc sebességgel történik, azaz az ese-
mény ideje és a róla készült snitt reális, valós idejű , s mi mégis a valóságosnál 
kissé lassabbnak, illetve gyorsabbnak tű nik a jelenetbeli, de csak a képsíkra me-
rő leges, közeledő  vagy távolodó mozgás. 

Ezt a szubjektív idő kezelés a tele- illetve a nagylátószögű  optika használatá-
val érhető  el. A teleobjektív úgy „hozza közel” a távoli alakot, hogy összenyom-
ja az elő tte lévő  teret, a képen a tér mélysége rövidebbnek látszik, mint a való-
ságban. Ha a jelenetben a távol lévő  szereplő  közelít a kamerához, akkor ebben a 
látszólagosan rövidebb térben látszólagosan lassabbnak tű nik a mozgása, szem-
ben azzal a felvétellel, melyet normál optikával vettek fel. Normálnak pedig 
azért nevezzük ezt a optikát, mert a normál szemnek megfelelő  térélményt rep-
rodukál a két dimenzión. A nagylátószögű  objektív viszont megnyújtja a képen 
az elő tte levő  teret, ez pedig azzal jár, hogy a szereplő nk közeledő  mozgása 
szubjektíve felgyorsulni látszik, hiszen a valóságban továbbra is ugyanazt az utat 
kell megtennie ugyanazon sebességgel. 

A lassú mozgás pedig ünnepélyesebb hatást kelt, a gyors pedig inkább 
komikusat, vagy épp zaklatottabbat: a film operatő re tehát manipulálhatja a né-
ző t, hogy milyen benyomása keletkezzen a szereplő rő l, még mielő tt az megszó-
lal vagy jellemző t cselekszik. 

A gyorsított-lassított filmtrükk, a különféle gyújtótávolságú optikák haszná-
lata tehát olyan eszköz, mely egyrészt kárpótolja az filmkészítő t elbeszélés egy-
igeidejű sségért, másrész az idő kezelésnek olyan formáit teremti meg vele, amit a 
verbalitás nem, vagy csak nagyon körülményesen tud érzékeltetni. 

Az uccán átmenő  kedvest célszerű  teleobjektívvel rögzíteni. 
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GÁL IRMA 

Adalékok a fonákján varrott gyimesi 
változatokról 

A Gyimesi-havasok „vadvirágainak” egy funkcionális csokrát csodálhatjuk meg 
Vákár Katalin: A Gyimesi fonáján varrott c. könyvében (JÁNOS Pál elő szavá-
val, Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 1999.), melyet nagy értéknek 
tartok, mert egy ő si, csodálatos, archaikus, valamikor szimbolikus értékkel bíró 
mintakincs-esokrot mutat be, s ad át a szépet, ő sit kedvelő knek követendő  pél-
daként, hangsúlyozva az egyszerű ség esztétikai értékét. 

Ugyanabban az idő ben látott napvilágot Magyarországon a békéscsabai VI. 
Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia (1996. október. 2-4.) anya-
gában egy tanulmány és mintaválogatás a gyimesi nő i- és férfiingek hímzésmin-
táiról (Az együttélés évezrede a Kárpát-medencében, Békéscsaba-Debrecen 
1998). Biztos, hogy többen foglalkoznak ezzel a kérdéssel, hisz megéri a fáradt-
ságot. Én több mint 10 éve tanulmányozom Gál Magdolna és Antal Mária közel 
400 darabból álló mintagyű jteményét. (Vákár Katalinnak a Csíkszeredai Múze-
umban lévő  és Gál Magdolna és Antal Mária gyű jteményén kívül még más ha-
sonló gyű jteményekrő l is hallottam Gyimesben, bár jól lehet méreteiben kiseb-
bek, de dokumentálhatók.) A helyszínen beazonosítottam a hagyományő rző k 
véleményét, értékelve a szájhagyományt, nyomon követve az ezzel kapcsolatos 
szakirodalmat, és kísérletezve a minták megvarrásával, megszövésével. tovább-
fejlesztésével sikerült mintegy 50 újat létrehozni.  

Közben természetesen nem feledkezve meg a bemutatásáról sem. Így került 
sor Gyimesben, Antal Mária csángó szobájában a szárhegyi Szépteremtő  kaláka 
tagjaival való megbeszélésre, Békéscsabán 1996-ben az anyag bemutatására, 
amelyet követett a gyű jtés módszertanáról szóló dolgozat közlése llyefalván a 
III. Csángó Konferencián 1998-ban. E kérdés tisztánlátásában nagyot segített 
Budapesten a Néprajzi Múzeumban megtekintett Udmurtok és Marik c. kiállítás, 
majd ugyancsak ott nemzetközi összefogással megrendezett: Rokon népek, ő s-
hazák c. kiállítás katalógusának a tanulmányozása dr. Csilléri Klára jóvoltából. 
Így válhatott valóra, hogy e kérdésben nem elszigeteltségében fogalmazódtak 
meg a meglátásaim, hanem egy szélesebb összefüggésben. Ezek után úgy látom, 
hogy nem volna ildomos, ha elhallgatnám meglátásaim, mellyel úgy érzem, hogy 
segíthetek a továbbkutatásnál e kérdés szélesebb körű  boncolgatásában. Mivel 
mi a nő i- és férfi ingek motívumkincsét nem csak egy technikának – a fonáján 
varrottnak – a szemszögébő l kutattuk hanem összességében, így a megfogalma-
zásaim is erre vonatkoznak. Ezek után észrevételeim a következő kben összege-
zem: 
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1. Dr. Gazda Klára szerint a gyimesi csángó motívumkincsben egy felbomlá-
si folyamat következett be, ahol még nem történt meg a visszarendező dés, s ez-
zel magyarázható a határtalan sokszínű ség, tarkaság, mert eredetinek csak az 
egyszínű  mintákat tartják. Ezt az állítást én is határozottan osztom, de a sokszí-
nű ségben – ismétlem a sokszínű ségben és nem a tarkaságban – még egyebet is 
észleltem, amit az alábbi megállapításaimmal is igazolok. 

2. Gyimesben az uralkodó geometrikus szalagdíszítésben változatos szerke-
zet figyelhető  meg, amely meghatározó jellegű  úgy az egyszínű  mint a színes 
„mustrák” estében. Így megkülönböztethető ek: 

a.) Amikor a „mustrák” egy-két, vagy több hímbő l állnak és így az ismétlő -
dés is egy-két motívum vagy motívum-csokor rendszeres váltakozásából áll. 

b.) Amikor a „mustrák” között valamilyen választó, összekötő  vonalat al-
kalmaznak az ismétlésben: csillagot, fogat, vízfolyást, lépcső t; keresztek, pontok, 
vonalak ferde vagy tört-ferde sorát. Ezáltal a geometrikus szalagtért még jobban 
kiemelve, természetes a variálódásban a színek kombinációit is felfedezve. 

c.) A díszítésben kiképzett rombusz, romboid, trapéz, négyzet, téglalap, há-
romszög vagy ezek páros alakzatait változatos formában alkalmazzák: egymás 
mellé helyezve, tő vel-heggyel, szembefordítva stb. 

3. Több évtizede tanulmányozva a fejtő s rokolyák színvilágát és szimbolikus 
jellegét jöttem rá, hogy ezek sok közös vonást tartalmaznak a gyimesi csángó 
varrottas ingek színvilágával. Az analógiát a következő kben látom: 

a.) Az egy vagy több színnel varrott csángó ingeknél is létezik éppen úgy 
mint az alfalvi rokolyáknál a gyászos, böjtös összeállítás: tiszta fekete, fekete-
kék, fekete-lila, fekete-kék-lila, fekete-bordópiros. 

b.) A kor szerinti megoszlás: öregasszonyos a fekete-kék-sárga drappal bar-
nával kombinálva. Menyecskés: a piros-barna, kék-zöld. A leányok a piros-
kéket, piros-feketét kedvelték. Ez a színhasználati szokás maradt fenn az idő s 
asszonyok tudatában – állította 1995-ben Antalné László Mária 85 éves gyimes-
bükki varró. Nem csoda ez a nagy hasonlóság, hisz a csángók interetnikus kap-
csolatainak a kimutatásával bizonyossá vált, hogy a Gyimesbe Csíkból, Gyer-
gyóból, Háromszékrő l kitelepedett „elcsángált” székelyek vitték magukkal a 
színharmóniát és a hozzá fű ző dő  szokást. 

4. A nő i ingeknél úgy a florális, mint a geometrikus (bár az utóbbi kevés 
számban van, mivel ez fő leg a férfi ingekre jellemző ) díszítésű eknél egy ingen 
belül ugyanaz a szalagsor található meg úgy a felkaron, mint a tászli alsó szélén, 
csak az utóbbi mérete keskenyebben. 

5. A kutatás során találtunk sok olyan esetet, hogy ugyanazt a motívumot 
megvarrták fonáján varrott vagy keresztszemes technikával. Az utóbbi esetben 
többnél a nyugatról származó holbein öltést is belekombinálva. Vagy egyszerű en 
sző ve, szedettesen készítették el. A szövéssel való elkészítés régi módja volt a 
cifrahímes-szedettes. Ebben az esetben a cifrahímesbő l két mintát: az aprókoc-
kást és a borshímest alkalmazták. 

6. Ami a gyimesbükki varrókat illeti: mégha sokszor elbújva, nagy titokban 
készítették el ingeiket, még akkor is sokan igénybe vették az „elő író, kikezdő ” 
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asszony munkáját. Ilyen híres „kikezdő ” asszonyként tartották számon Bodor 
Fülöpné született Tankó Etelkát, aki 1995-ben, ottjártamkor 86 évet töltött és 21 
éves korától segítette a mások ilyen irányú munkáját.  

A csángók körében az ingek az érdeklő dés középpontjában álltak. Az új in-
geket „Odamejjékelő dve, mint Jánkér az ördöghöz” számba is vették „megmust-
rálták, hogy kivel szemel, hány aszalt, mekkora a sánta arasz”, még a gyerme-
keknek varrt, „duligák” sem voltak kivételek. Bár a hosszú gyermekingek díszí-
tésére fordítottak a legkevesebb gondot. Ezekre rendszerint keskeny és tarka hím 
került, mindenféle maradék. anyag felhasználásával. 

7. Végül egy elvi kérdésre szeretném felhívni a figyelmet. Mégpedig, hogy 
ez a mintakincs a nép kollektív terméke-e, vagy egyes személyek kollektív ízlés 
szerint elő állított terméke? A néprajzi kutatás bebizonyította a népmű vészetben 
az utóbbi állítás helyességét. Ez alól ez a gyimesi mintakincs sem kivétel szerin-
tem. Igaz, mindenkinek az ízlése szerint születtek a darabok, mindenki akarta 
varrni, még azok is, akik nem értettek hozzá. Ezek jól-rosszul másolták a látot-
tak alapján (ebben a folyamatban besegített az összerakott közös szapuló is), 
persze nem adva semmi újat hozzá. Ezzel magyarázható, hogy a mintakincs 
technikája sok hibát tartalmaz, mivel dinamikus sztereotípiává nő tte ki magát 
(számolás nélkül tű hegyre vették a szálakat, nem számítva, hogy eggyel több-e 
vagy kevesebb a kelleténél). Részben ezzel a nagy igyekezettel magyarázható a 
színekben történt felbomlás is. Mivel nem történt meg a kiértékelés, a pozitív 
példák értékrendjének győ zelme, így a visszarendező dés is várat magára. 

 

                     
 

a. RÓZSÁS (tászlin)   (felkaron) b.) GYÜMÖLCSÖS (felkaron) (tászlin) 
 Gál Magdolna gyű jtése, 1972. (családi örökség) 

 
FORGÓRÓZSÁS változatok; 
a.) Egyszínnel, tört-ferde elválasztóval 
b.) Piros-kék színnel, tört-ferde elválasztóval 
c.) Kék-zöld színnel, tört-ferde elválasztóval 

Gál Magdolna gyű jtése (családi hagyaték) 
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BETŰ SÖK: 
a.) X-es egyszerű , ismétlés egyszínnel 
b.) C-s két váltakozó mustra egyszínnel 
c.) E-s két váltakozó mustra választóval, egyszínnel 

Antal Mária. gyű jtése (családi örökség) 
 

 
 
 
 
 
 
FŰ SŰ S változatok: 

a.) Választó vonallal, 
romboid alakzatban, piros-kékkel (ferde vonallal) 

b.) Ferde pontsorok között vízfolyásos választóval piros 
alappal, a fű sű k kék színű  rombusz alakzatban 

c.) Három fű sű  ferde pontsorok között csillagos választóval, 
egyszínű en 

d.) Kicsi fű sű , választóval, egyszínnel 
Antal Mária gyű jtése (családi örökség) 

 
 

 
 

UGRÓKUTYÁS változatok: 
a.) egyszínnel, ferde pontok és vonalak választójával 
b.) fekete-kék színnel, ferde pontsorok között vízfo-
lyásos választóval, a kutyák trapéz alakzatban 
c.) egyszínnel, ferde pontsorok között csillagos vá-
lasztóvonallal 
d.) egyszínnel, választóvonallal 

Antal Mária gyű jtése (családi örökség) 
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a.) BÉKATEKNŐ S 
b.) CSILLAGOS 
Gál Magdolna gyű jtése, 1977 (családi örökség) 
 
 

 
 
 
 
Továbbfejlesztett FORGÓRÓZSÁS 

(caklcenyes) 
Tervezte: GáI Irma, 1994-ben 

 
 
 
 
 

a.) Továbbfejlesztett 
FORGÓRÓZSÁS (sávos) 
b.) Továbbfejlesztett FORGÓRÓZSÁS (sarokdísz) 

Tervezte: Gál Irma, 1989-ben 
 
 
 
 

 
a.) 'Továbbfejlesztett SZÍVES 
b.) Továbbfejlesztett E-bet ű s  

Tervezte: Gál Irma, 1990-ben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Továbbfejlesztett minta (sávos) 
Továbbfejlesztett minta (sarkos) 
Tervezte: Gál Irma 1995-ben 
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a.) Továbbfejlesztett minta (sarkos) 
b.) Továbbfejlesztett minta (mintás) 
Tervezte: Gál Irma 1988-ban 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a.) Továbbfejlesztett Z-s (sávos)  
b.) Továbbfejlesztett S-es (sarkos) 

Tervezte; Gál Irma, 1989-ben 
 
 
 
 
 

a.) Továbbfejlesztett PÁPASZEMES (sávos)  
b.) Továbbfejlesztett PÁPASZEMES (sarkos) 
Tervezte: Gál Irma, 1988-ban 

 

 
 
 

Helyi kifejezések: 
duliga = hosszú gyermeking, de meztelen lábszár is 
fű sű  = fésű  
hány aszalt ? = hány szélbő l áll? 
jánkér = a cigányok sánkérnak mondják, nemi betegség 
kinek szemel? = kiéhez hasonlít? 
mustra = hím, de számba vesz, megtekint 
odamejjékelódve mint Jánkér az ördöghöz = helyi szóláshasonlat 
odamejjékelő dik = odasimul, odasomfordál, odahajol 
sánta arasz = hosszmérték az ingek karöltő jének kijelölésére 
szapuló = az ingek tisztításának, mosásának közös módja, az egynem ű  sző ttes, varrottas, 
tisztításának szebb, tisztább lehető sége volt biztosítva vele (ruhatisztítási mód. Kádba össze-
rakják az egyszínű  fehér ingeket. Forró lúgot öntenek rá, amely a kád alsó részén lév ő  lyuk-
nál kifolyik. Újból felforralják és ráöntik, ezt megismétlik 10-12-szer, majd engedik, hogy 
kihű ljön a ruha. Ez alatt megkel, és alkalmassá válik a patakon való kitisztálásra) 
tő vel = tű vel  
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KUN KATALIN 

Alapkészségek fejlesztési lehető sége 
a népi játékok és a néptánc tanításával 

 

Bevezetés 
A népi játékok, a néptánc az oktatásban egy integráló tantárgynak tekinthető k. 
Egyesítik a sport, a zene mű veléséhez szükséges alapképességeket, miközben csak 
csoportosan, közösségekben történhet meg, egyszeri és megismételhetetlen közös 
alkotás. Jól szervezett foglalkozásokkal megvalósítható a differenciált aktivitás, a 
különböző  képességű  tanulók saját közösségeikben integrált fejlesztése. 

Tantárgyként rövid múlttal rendelkezik, csak közel három évtizede van jelen 
az oktatásban. A budafok-tétényi Nádasdy Kálmán Alapfokú Mű vészeti és Álta-
lános Iskola bő vítette elő ször a zeneiskolai tanszakait más mű vészeti ágak alap-
fokú képzésével: „1981-ben kezdtük el nagy jelentő ségű  mű vészetoktatási kísér-
letünket”[1]. Így érthető , hogy mind a sport, mind a zenei képzés fejlesztő  hatá-
sának kutatásában lényegesen több az eredmény, ezek társadalmi szinten ismer-
tebbek, szélesebb körben elfogadottak, mint a népi játékok, a néptánc vonatko-
zásában. A néptánc intenzív, zenéhez kötött sporttevékenység. Úgy gondoljuk, 
hogy azok a kutatási eredmények, melyek a sport fejlesztő  hatására és a zenei 
képzés tanulási eredményességre gyakorolt hatására irányultak, a szű ken értel-
mezhető  speciális tartalmak kivételével, a néptánc tanulásának várható hatásaira 
is irányadók. 

Az egészségnevelésnek, a rendszeres mozgásnak, a gyermekek testi, lelki, 
szellemi fejlő désére gyakorolt pozitív hatásának bizonyítására több kutatási 
eredmény is rendelkezésünkre áll. „A WHO kiadványa a szakirodalomból szigo-
rú szempontok szerint válogatott kutatások eredményeinek elemzése útján (me-
ta-analízis) foglalja össze, hogy a lelki egészségre, az egészséges táplálkozásra, 
a testmozgásra vonatkozó egészségfejlesztési programok a leghatékonyab-
bak”[2], amennyiben a teljes iskolai képzés idejére kiterjednek. A [3]-ban és [4]-
ben azt olvashatjuk, hogy „…a testmozgásban résztvevő k egyéb vonatkozású 
egészség-magatartása is jobb (kevesebb dohányzás, jobb táplálkozás, jobb 
stresszkezelés)… társas kapcsolatai jobbak, jobb az iskolához fű ző dő  hozzáállás, 
ritkább a fáradtság, feszültség, szorongás, depresszió… tanulmányi eredményei 
jobbak, jobban tudnak koncentrálni, olvasni, írni, jobbak a matematikai eredmé-
nyeik”. 

A zenei tanulmányok hatásáról szóló kutatások bizonyítottnak látják, hogy 
azonos IQ esetén a zenei képzésben részesültek gondolkodásának rugalmassága, 
ötletessége, kreativitása jobb. Ő k a feladatokat mindkét agyféltekéjükkel felfog-
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ják, míg az alacsony kreativitásúak döntő en a bal agyféltekéjüket használják 
(ettő l lehetnek magas IQ-júak, gyors észjárásúak, jó számolók, jó absztrakt-
gondolkodók, viszont távoli összefüggéseket nem ismernek fel és problémameg-
oldást igénylő  helyzetekben kevés jó ötletük van[7]. 

A tanulás eredményességének kutatásakor arra is fény derült, hogy a tanulási 
sikerességet jelentő s mértékben javítja, ha a két agyfélteke azonos mértékben 
van fejlesztve. Uzsalyné szerint a mai oktatás sajnálatos módon több, mint 90%-
ban csak a bal agyféltekét fejleszti, a jobb félteke fejlesztésével sokkal kisebb 
arányban foglalkozik[5]. Bár a különböző  iskolák programjaikkal e kettő  arányát 
jelentő sen tudják befolyásolni, meggyő ző désünk szerint lehetne ebbe az irányba 
lépéseket tenni. Somhegyi kiemeli, hogy a „mai közoktatásunk a hatékony isko-
lai egészségfejlesztés ezen fontos elemét mellő zi talán leginkább”[2]. 

Érdemes hosszabban idézni Freund Tamásnak a Mindentudás Egyetemén tar-
tott elő adásából, miszerint „az agykérgi idegsejtek között bonyolult hálózati 
kapcsolatrendszerek alakulnak ki. Ezek a kapcsolatok a használattól függő en 
képesek megerő södni vagy gyengülni… A memória bevéső désének egyik felté-
tele az aktiválódó, azaz információt hordozó idegsejtek együttes kisülése… ezen 
központok érzelmi és motivációs impulzusokat, valamint a testünk általános 
élettani állapotáról szóló információkat közvetítenek a tudatos agyunk számá-
ra…. Belső  világunk „szuper-szinkronizálóként” dönti el, hogy lesz-e az agyké-
regben szinkronizáció és az milyen lesz. …az érzelemvilág gazdagsága jelentő -
sen befolyásolja tanulási képességünket, kreativitásunkat. Ezért kell az oktatási 
rendszerben az érzelemvilág gazdagítását szolgáló mű vészeti nevelésre nagyobb 
hangsúlyt helyezni.” [8]. Somhegyi az alábbiakban foglalja össze Freud eredmé-
nyeit: „az oktatásban megerő sítendő  érzelmi nevelés és a jól végzett tevékenység 
okozta öröm (mű vészeti nevelés) a tanulás hatékonyságát és a kreativitást növeli 
(és egyúttal véd az alkohol- és kábítószer-függő ség kialakulásától”[2]. 

Hámori József részletesen bemutatja a két agyfélteke egymástól különböző  
sajátságait. A bal agyfélteke a racionalitás központja. Felelő s a beszédért, a logi-
kus, az analitikus gondolkodásért, az idő  és a ritmus érzékeléséért. Ugyanakkor a 
jobb agyfélteke az érzelmek érzékelő je. Felismeri a látottakat, megvalósítja a 
térlátást, a zene érzékelését, képes a szintetikus gondolkodásra, a kreativitásra, 
van képzelő ereje. Felel az érzelmek sokszínű ségéért, van humora, nem érzékeli 
az idő t. Fontos azonban kiemelni, hogy a két félteke közötti harmonikus együtt-
mű ködés nem automatikus, csak akkor jön létre, ha mindkét féltekét fejlesztik, 
foglalkoztatják[2, 5, 6]. 

A népi játék és a néptánc oktatása komplex fejlesztő eszközrendszer 
A fentiek alapján azt gondoljuk, hogy a néptánc oktatásával az agy jobb és a bal 
felének harmonikus fejlesztése folyik. Integráló a mozgás, a zenei hatások és az 
érzelmi motiváció tekintetében. 

A tánc rendkívül intenzív mozgás. Az állandóan jelen lévő  zenei kíséret fo-
lyamatosan fejleszti a zenei alapkészségeket: hallás, ritmusérzék, zenei stílusok, 
zenei egységek, tiszta énekhang, hangképzés stb. Folyamatos az érzelmi hatás is: 
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a zenei élményen keresztül, a tánc mozgásélménye miatt, a tánc elő adói tartalma 
okán, a társas kapcsolatok összetett rendszerében, mely kiterjed a párra, a cso-
port többi tagjára, a mű vészeti vezető re (pedagógusra). Ez az érzelmi hatás jele-
nik meg a társak fizikai közelségében, az érintéseken keresztül, és nem utolsó 
sorban az együtt létre hozott közös produktum, a közös alkotás élményén keresztül. 

Foglalkozásainkban az alkotás öröme megtapasztalható élmény, a kisebbek-
nél a közös játékokban, a nagyobbaknál az improvizációkban. Ezek, az egyéni 
ötletek megmutatásának alkalmai, így a kreativitást, a gondolkodási készséget is 
fejlesztik. 

A ritmusérzék, a megfigyelő képesség, a tánc szerkezetének megértése, köve-
tése, improvizatív alkalmazása egy gondolkodási folyamat eredménye, racionális 
tevékenység. Ugyanakkor a tánc, stresszoldó hatása és a hozzá kapcsolódó él-
mények révén, indulatoktól letisztult, emelkedett lelkiállapotot eredményez. 

A táncterem légköre, mű helyszelleme egy érzelmekben gazdag világ, ami 
annál erő teljesebb, minél hosszabb idő n át szoktak össze a közösség tagjai. Jel-
lemző  módon, csak csoportos foglalkozás keretében végezhető . Ezért, a gyerme-
kek szocializációs képességei fejlesztésének eredményes, hatékony eszköze. 

Mindezek egybevetésével jutottunk arra a következtetésre, hogy a gyerme-
kekre gyakorolt fejlesztő  hatásokat mérni kellene. A mérési eredmények elemzé-
sétő l két területhez várunk iránymutatást. Egyrészt várjuk tevékenységünk 
eredményességének egzakt kimutatását, másrészt azt is, hogy a különböző  szak-
mai nyelvezetet használók között egy mindenki számára értelmezhető  ismeret-
anyag szülessen. A néptáncpedagógusok speciális szakmai nyelvezete mellé 
szükséges a néptánc fejlesztő  hatása eredményeinek egy általánosabb, szélesebb 
körben értelmezhető  dokumentálása. Ettő l reméljük azt, hogy a más szakképesí-
tésű  pedagógusok, és a pedagógiához kapcsolható tudományágak szakemberei is 
értelmezni tudják majd a néptánc oktatásában rejlő  lehető ségeket. 

Esetünkben ez különösen fontos, mivel a gondolatok közvetítésének egy 
speciális területe a tánc, a mozgásban megjeleníthető  információ. A tánc, mint 
nyelvi eszköz, az általa közvetített információk tekintetében sokkal tömörebb a 
beszédnél, és lényegesen kevesebb idő t igényel az írásos gondolatátvitelnél. 
Ugyanakkor használatának gátja, hogy speciális alkalom kell hozzá és speciális 
felkészültség nemcsak a közlő  vonatkozásában, hanem a fogadó, tekintetében is, 
akinek dekódolnia kell a kapott információt. 

A közös nyelv és fogalmi rendszer hiányában mindenki csak a saját nyelve-
zetével képes mondanivalóját közölni, illetve az információkat értelmezni. A 
jelenlegi helyzetben a táncban rejlő  képzési lehető ségekrő l beszélni csak azok 
tudnak, akiknek van olyan tánccal összefüggő  ismeretük, élményük, amihez az 
értelmezést kötni lehet, és ezért képesek annak megértésére. 

A tatai Kenderke Alapfokú Mű vészeti Iskolában kialakult pedagógiai gya-
korlatból vett tapasztalatokra építve 2010/2011-ben megkezdő dött a néptánc 
oktatásának fejlesztő  hatását vizsgáló elemzés, kutatás. 

Megpróbáltunk a rendelkezésre álló mérési eszközök módszerek körébő l 
olyat választani, melynek alkalmazása az oktatásban elfogadott, illetve az okta-
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tási gyakorlat része. Az iskola pedagógusainak figyelme ennek eredményeként 
fordult a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézete által kidolgo-
zott DIFER mérések felé, mely a 4-8 éves gyermekek készségfejlő désének méré-
sére és értékelésére szolgál[10]. 

Első  lépésként azt vizsgáltuk, hogy a DIFER-mérésben meghatározott alap-
készségek vonatkozásában a mi tevékenységünknek van-e kapcsolható tartalma. 
Azt vélelmezzük, hogy a népi játékok és a néptánc oktatása mind a hét alapkés-
zségre fejlesztő en hat, különösen a relációszókincsre, a tapasztalati összefüggés-
kezelésre és a szocializációra. 

A néptánc hatása az egyes alapkészségekre 
A továbbiakban az alapkészségek tárgyalásánál azt a módszert követjük, hogy 
idézzük a DIFER programcsomag szerző inek az alapkészségekre vonatkozó 
meghatározásait, majd összefoglaljuk azokat a tapasztalatokat, amelyek alátá-
masztják a népi játékoknak és a néptáncnak az adott alapkészségre gyakorolt 
hatásait. 

A néptánc hatása az írásmozgás koordinációra 
„Az íráskészség elsajátításának elő feltétele, kritikus elemi készsége az úgyneve-
zett írásmozgás koordináció. A kéz úgynevezett finommozgásának koordinációja 
teszi lehető vé az írás elsajátítását és használatát. Ez a készségünk csak jóval a 
születés után sajátítható el, mert a mű ködés szabályozásához arra van szükség, 
hogy a megfelelő  idegrostokat a velő shüvely körbevegye, szigetelje. Ez az érési 
folyamat az első  5-8 év alatt valósul meg. Az írásmozgás-koordináció megfelelő  
fejlettsége az eredményes írástanítás alapvető  feltétele. A gyerekek számottevő  
hányadánál az iskolakezdés egyik kudarcforrása az írástanulás, amelynek a kia-
lakulatlan írásmozgás-koordináció az oka” [10]. 

A néptáncórák során a játékok közben a szükséges egymásba kapaszkodás 
arra készteti a gyermekeket, hogy ujjaikat használják, ez fejleszti a kéz szorító 
erejét, a fogástechnikát. A játékok közben lejárt téri alakzatok nyomvonalai (kí-
gyóvonal, csigavonal, sor, oszlop, kör, kapuzók stb.) nagymozgással elő készítik 
az ívek rajzolatát, megértését, a tájékozódást a füzetben és a vonalrendszerben. 

A néptánc hatása a beszédhanghallásra 
„A beszédhanghallás spontán fejlő dő  készség, amely lehető vé teszi, hogy a be-
szédhangokat változó hangkörnyezetben, önállóan észlelni tudjuk. Közremű kö-
dik a beszédészlelés során a tiszta hangképzésben, a szavakat alkotó hangsorok 
differenciálásában, a szó értelmezésében. A beszédészlelés pedig az olvasás-
írástanulás kritikus kognitív feltétele, így a beszédhanghallás készsége e folya-
matok összetevő jeként is szerepel. A beszédhangok megkülönböztetése tulajdon-
ságaik alapján történik. A beérkező  akusztikus jeleket elemezzük, alkotóelemeire 
bontjuk, azonosságokat és különbségeket állapítunk meg. A percepciós folyamat 
során a beszédhangokat a beszédben, olvasásban és írásban egymástól megkü-
lönböztetjük. A megkülönböztetés nehézsége a beszédhangok képzési módjából 
és sajátosságaiból fakad”[10]. 
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A néptánc, a népi játékok jellemző en zenei, és/vagy énekes kísérettel együtt 
jelennek meg. Ebbő l adódóan az alaptevékenység egy zenéhez kötött idő zített 
mozgás. A gyermekek figyelme – a játék mellett másodlagosan, de nem mellé-
kesen – ráirányul a hangmagasságok és azok idő értékeinek észlelésére, mely a 
zenei képességek fejlő dését eredményezi. Mivel a hallás és a ritmusérzék, ill. a 
hozzájuk tartozó szükséges figyelem hiányában alkalmatlanná válnak a játékban 
való részvételre, a játékhelyzetbő l adódó motiváltság automatikussá teszi a szük-
séges képességek fejlő dését. 

Minden gyermek veleszületett, természetes igénye a játék, így törekednek ar-
ra, hogy be tudjanak kapcsolódni. Hegyezik fülüket, élesítik elméjüket, tekinte-
tüket, érzékszerveikkel, teljes testükkel készülnek az aktivitásra. 

A mondókák ritmikus tagolása, az énekek pontos éneklése nemcsak a szö-
vegértésre, az érthető  szövegmondásra irányítja figyelmüket, hanem a pontos, a 
prozódia idő értéke szerinti szótagolásra is. A magyar népzene sajátja, hogy éne-
kelt dallamai, a mondókák ritmikája, híven követik a prozódia szabályait, így a 
gyermekek már hallás után is képesek megkülönböztetni a hosszú és rövid szó-
tagokat, melynek késő bb hasznát veszik az írás tanulásánál. 

A néptánc hatása a relációszókincsre 
„A nyelvileg közölt információk vételének egyik alapvető  feltétele: a relációszó-
kincs fejlettsége. Minden nyelv alapját néhány száz relációszó, a relációszókincs 
képezi. Eme szókészlet ismeretének pontatlansága, esetleges hiánya a szövegér-
tést, értelmezést nehezíti, vagy kizárja. Ezek a szavak dolgok, tulajdonságok, 
folyamatok (történések, események, cselekvések) közötti viszonyokat, relációkat 
fejeznek ki. 

A magyarban ilyen szerepük van a ragoknak, az igekötő knek is, ezzel szem-
ben például az angolban néhány kivételtő l eltekintve minden viszonyt önálló 
relációszóval jelölnek. A relációszókincs ismerete, biztonságos alkalmazása 
nélkül a nyelv használhatatlan. Az iskolába lépésig a gyerekek többsége elsajá-
títja a relációszókincset, de jelentő s hányaduk e tanulási folyamatnak nem ér a 
végére. Az ilyen gyerekek leküzdhetetlen hátránnyal indulnak, mert nem vagy 
nehezen értik, amit a pedagógus és társaik beszélnek. Nem a tárgyi tudás hiá-
nyosságai miatt (ez is közrejátszik), hanem a relációszókincs hiányosságai miatt. 
Bár a spontán nyelvelsajátításnak köszönhető en nyolc-kilenc éves koráig minden 
ép gyerek elsajátítja a relációszókincs alapkészletét, az első  két évfolyamon 
elszenvedett kudarcok okozta elmaradások azonban késő bb már alig behozha-
tók”[10]. 

A játékban és a táncban történő  aktivitásban állandóan követni kell a viszo-
nyulásokat. A térben való elrendező dés, a zenéhez kötött idő zített mozgás, a 
társak elhelyezkedéséhez történő  alkalmazkodás folyamatos kontrollálást igé-
nyelnek. Ennek hiánya alkalmatlanná teszi az egyént a részvételre, a bekapcso-
lódásra. 

Követéséhez meg kell tanulni a viszonyítási rendszert, a térben és az idő ben 
való elhelyezkedéshez szükséges fogalmakat, kulcsszavakat. Ezek tanításánál a 
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mindennapi köznyelvhez képest többet használjuk a relációs szókészletet, és 
jelentő ségük is felerő södik a beszédben, a magyarázatban. 

Mivel az aktivitás csoportos, abban az esetben, ha a gyermek valamelyik 
szót nem érti, a társak viselkedésébő l, az eljátszott helyzetekbő l megérti, megta-
nulja a kifejezéseket, a szavak jelentését. 

Néhány példa. A foglalkozás tartalmából adódóan folyamatosan tisztáznunk 
kell a gyermekekkel a térben való elhelyezkedésüket. Ez vonatkozhat: a terem 
részeinek meghatározására, a standard térirányokra, a relatív térirányokra, a 
testirányokra, a térben közösen kialakított alakzatokra, a terek kitöltésének mód-
jára (pl.: sű rű , ritka, egyenletes, összevissza, egyenként stb.), a társakhoz való 
viszonyukra (pl.: mellette, mögötte, jobbról, balról közel, távol stb.) és nem utol-
só sorban a zenéhez való alkalmazkodásukra. 

A relációs szókincs értelmezéséhez, a fogalmak megtanulásához kisiskolás 
korban eszközöket használunk (botokat, babzsákokat, üveg stb.). Ezek különbö-
ző  formációjú földre helyezésével kirajzoljuk a viszonyítási pontokat. (Legegy-
szerű bb a bot jobb, ill. bal oldalának ismerete, a saját mozgásterének a felezése.) 
Az eszközökhöz képest határozzuk meg a mozgás irányát pl.: elő tte, mögötte, 
mellette, felette, alatta stb. 

A viszonyítási rendszer is változhat, amikor az eszközhöz képest (pl.: a bab-
zsák elé), vagy a gyermekhez képest (pl.: úgy, hogy az üveg mögötted legyen) 
határozzuk meg. A térbeli tájékozódás fejlesztéséhez az elő re irányokat is vál-
toztatjuk (pl.: a tükörrel szemben, vagy a tükörnek háttal stb.). A gyakorló for-
mák folyamatok helyes megválasztásával képes a néptáncot oktató pedagógus 
állandó kontroll alatt tartani a teljes tanulócsoportot, és hibázás esetén egyénre 
szabottan azonnal javítani. 

Ezekben a helyzetekben egymást segítő  szituációkat tudunk létre hozni (pl.: 
saját eszköz felett önállóan, de a tér azonos irányaiba egyszerre végzett gyakor-
lás; vagy páros gyakorlás; tükörkép játékok stb.). Ha valamelyik gyermek nem 
ért egy kifejezést, akkor a többiek viselkedésébő l, elegendő  gyakorlással (ele-
gendő  számú ismétléssel) az adott helyzetben megtanulja. 

A néptánc hatása az elemi számolási készségre 
„Elemi számolási készség alatt a százas számkörbeli számlálást (pozitív egész 
számok egymás után való sorolása növekvő  és csökkenő  sorrendben), a húszas 
számkörbeli manipulatív számolást (tárgyakkal végzett mű veletek), a tízes 
számkörbeli számképfelismerést, valamint a százas számkörbeli számolvasást 
(számok jelének felismerése) értjük” [10]. 

A mozdulatfázisok elsajátítása során elő ször a sok (esetünkben: számolat-
lan), az egy és a kettő  számfogalmakat kell tudatosítanunk. Ezt első  év végére 
minden gyermek képes mozgás közben, testével követni. A következő  számos-
ság a négy, ami a népdalok szerkezetébő l, az ütemezésbő l adódó ismétlésszám. 
Még alsó tagozatban törekszünk arra, hogy a nyolc negyed idő tartamú memória 
kialakuljon. A négy többszörösei a gyakorló folyamatok kapcsán jelennek meg, 
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a dallamok szerkezetéhez igazodva, amibő l hallás után elő ször a fél dallam tago-
lását, és az ismétlést értik meg a gyermekek. 

A népdalok szerkezete – mint a számosság követésének hallható segítő je – 
idő vel kialakítja annak a képességét, hogy az alaplüktetés (a negyed értékek) 
számolása nélkül is tudja a táncos, hogy a négyes tagolás milyen számú ismétlé-
sénél jár. Idő vel meg tudja határozni az aláosztott, felező  értékek, vagy a több-
szörös idő értékek számosságát is. 

Mindezek a számmemóriát is fejlesztik. A fenti képességek ideális idő tartam 
alatti kialakulása nem minden tanuló esetében várható. Folyamatos gyakorlása 
késő bb is, évrő l-évre, minden újabb tánctanulási folyamatban jelen van, mivel a 
népzene szerkezete, a zenéhez kötött mozgás ezt soha nem tudja nélkülözni. 
Több, kevesebb idő  alatt mindenki megtanulja, középiskolás korra már nem kell 
ehhez értelmező  magyarázatokat fű zni. 

Ezért kijelenthetjük, hogy a néptánc oktatásával olyan oktatási gyakorlat va-
lósul meg, ami az elsajátítás folyamatát határidő  nélkül kitolja az egyéni megta-
nulás megvalósulásáig. A hétévesen beiskolázottak között középiskolás korra 
már csak az esztétikus mozgásban lehet különbségeket látni, a koruktól elvárható 
szintű  tánc technikai megvalósításához szükséges képességek mindenkinél adottak. 

A néptánc hatása a tapasztalati következtetésre 
„A tapasztalati következtetés, a deduktív következetés, a kijelentés- és prediká-
tumlogika alapvető  deduktív sémáinak használata az úgynevezett kritikus kogni-
tív készségek egyike. Az iskolában a következtetés tapasztalati (vagyis az elő -
forduló fogalmak tapasztalati szintű  ismeretétő l függő en mű ködő ) szintjének 
nyelvi eszközei használatosak és ezért szükségesek. Ez a következtetési forma 
nem feltételez semmiféle explicit tudást sem a logika következtetési sémáiról, 
sem pedig alkalmazásuk módszereirő l. A tapasztalati következtetés esetében a 
mű veletvégzés kizárólag a gyermek személyes tapasztalataira és a mindennapi 
szituációk nyelvhasználatára épít”[10]. 

Az elő készítő  évfolyamok játékos fejlesztő  foglalkozásai erre a tanulási fo-
lyamatra építenek, vagyis a tapasztalati következtetésre. A játékok tanítása min-
taadással történik, ahol az ügyesebbek hamarabb, a gátoltabbak késő bb tanulnak 
bele a játék minden szituációjában. A fondorlatos, leleményes, ötletes megnyil-
vánulásokból adódó nyerő  helyzetek, a társak által állított mintává válnak. Itt 
csupán arra kell figyelni a pedagógusnak, hogy minden gyermekre sor kerüljön, 
és arra, hogy a becsületes, szabálytisztelő , ügyes játékmagatartás váljon értékké, 
követendő  példává. 

A néptánc hatása a tapasztalati összefüggés-kezelésre 
 „Tapasztalati összefüggés-kezelés a mindennapi létünk, aktivitásunk összefüg-
gések szándéktalan, szándékos használatának köszönhető . Az iskolai oktatás 
nap, mint nap összefüggések sokaságát használja. Az oktatásra szánt ismeretek 
jórészt összefüggésekre vonatkozó ismeretek. Ezért az összefüggések megisme-
résének, megértésének, alkalmazásának készségei a tudásszerző  képesség, ennek 
következtében az iskolai eredményesség, az életminő ség alapvető  feltételei. Ah-
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hoz, hogy segíteni tudjuk az összefüggés-megértés komplex készségének elsajá-
títását, ismernünk kell e készség fejlő dését”[10]. 

A játékszabályok és a tanult táncok improvizatív alkalmazása ismeretalkal-
mazás, egyéni ötletekkel dúsítva. A szabályok kereteibe beillesztett furfangos-
ság, az ötletek, az elgondolások megvalósítása nem más, mint összefüggés-
kezelési-gyakorlat. Eredményessége a csoport tagjai által visszacsatolódik az 
alkotó, kitaláló gyermekhez. (Játékban: az ügyesség, a győ zelem élményével, 
táncban: az esztétikai élmény kapcsán.) 

A tánc-improvizáció hatása  
A memoriter mellett az improvizációs készség kialakítása az első  órától folya-
matos. Az improvizáció az ismeretek együttes alkalmazásának a képessége. Ta-
nítványaink körében minden gyermek – a képzés első  évétő l kezdve – a saját 
képességei szintjén tud improvizálni. Amennyiben elfogadjuk azt, hogy „az ösz-
szefüggések megismerésének, megértésének, alkalmazásának készségei a tudás-
szerző  képesség”[11], akkor kijelenthetjük, hogy a tánc improvizációs gyakorlá-
sával a tudásszerző  képességet fejlesztjük. 

Ez a fejlesztő  hatás nemcsak azok számára lesz elérhető , akik a szükséges 
ismereteket relatíve nagyobb mennyiségben elsajátították, illetve relatíve jobb 
képességekkel rendelkeznek, hanem minden gyermeknek elérhető  gyakorlási 
formává válik, mivel a saját mozgáskészletüket a szabályok olyan mértékű  isme-
retével alkalmazzák, melyeket képesek voltak elsajátítani. A további fejlő désü-
ket nemcsak a pedagógus, hanem az elő rébb járó, magasabb szinten improvizáló 
társak mintája is segíti. A mintaadás ez esetben az ötletadás útján történik, nem 
szükséges ehhez a teljesítmények rangsorolása, csupán olyan helyzetek, melyek-
ben meg tudják egymást nézni. 

A gyermek az improvizációjában csak azt alkalmazza, amire már képes. Bő -
vítésénél pedig egyenként csatolja azokat az elemeket, melyekre képessé vált és 
átvette a mintából, vagy saját fantáziája, gondolkodása eredményeképpen rájött. 
Ebbő l az következik, hogy egyéni fejlő dése ütemében halad. Ezt a helyzetet nem 
lehet megerő szakolni, nem lehet többet követelni tő le az aktuális teljesítményé-
nél, így nem lesz túlterhelt, elérhető  célok vannak kitű zve elé, az improvizációs 
feladattal sikerélményhez jut, felszabadultan, feszültségmentesen végzi azokat. 
Ennek további ösztönző  hatása van, és elindul a mozgás világában a saját felfe-
dező  útján. Szükséges az egyéni bírálás, a folyamatos biztatás, dicséret. (Kiváló 
gyakorlat a „jómondó társ” kijelölése. Neki az a feladata, hogy egymást meg-
nézve mondjon egy jó dolgot az improvizációhoz, amit a társánál kiemelne. Ilyet 
minden esetben lehet találni. Ezzel a megfigyelő  képesség mellett a szocializáci-
ós képességek is fejlő dnek.) 
Így minden gyermek egyéni képességeinek megfelelő en, saját ütemében halad, 
aktivitásukban eleinte másolással, késő bb tudatosan alkalmazva a tapasztalati 
összefüggéseket. (Ezen a ponton válik értelmezhető vé Lévai Pétertő l, a Magyar 
Táncmű vészeti Fő iskola adjunktusától származó gondolat: „A néptánc életminő -
ség javulást eredményez.”) 
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A tánc hatása a szocialitásra 
„Szocialitás a csoport, a társadalom szociális értékrendje, jogrendje, eszmerend-
szere, szokásrendszere, szociális aktivitásának rendszere, továbbá a személyiség 
szociális kompetenciája (szociális motívum-, minta-, szokás-, készség-, képes-
ség- és ismeretrendszere), valamint a személyiség szociális aktivitása (szociális 
magatartása, viselkedése). A szocialitás fejlettségének háromfokú értékskálája: 
antiszocialitás, lojalitás, proszocialitás. A 4-8 éves gyerekek szocialitása, vagyis 
szociális kompetenciája fejlettségének értékelése szociális aktivitásuk kiváltása 
és megfigyelése alapján történt”[10]. 

Akár játékról, akár a táncok tanulásáról, gyakorlásáról, akár a színpadi kore-
ográfiákról beszélünk, elmondhatjuk, hogy esetünkben ezek az aktivitások csak 
közösségben tudnak megvalósulni. Ahhoz, hogy a produktum minél eredménye-
sebb legyen, az egymást segítő  magatartásnak alapfeltétellé kell válnia. Csak 
ebben az esetben tudják elérni a teljesítményük optimumát, ezért erre töreksze-
nek. Sok esetben az erő sebb, ügyesebb odaáll a gyengébb, kevésbé sikeres társa 
mellé „felerő síteni”, segíteni, hogy a csoport együttes teljesítménye minél ered-
ményesebb, magas színvonalú legyen. Ezt proszociális magatartásnak tekintjük. 

Az autentikus néptánc minden esetben letisztult lelkiállapotot elő idéző  kö-
zösségi magatartást eredményez, melyben folyamatos az egymásra figyelés, a 
kapcsolattartás. Véleményünk szerint a legmagasabb szintű , legcsiszoltabb cso-
portos társas játék, amiben kimondatlanul is arra szocializálódnak a gyermekek, 
hogy együttmű ködjenek, segítsék egymást, együtt hozzák létre azt az állapotot, 
amely idegrendszerüket pihenteti, szórakoztatja, fizikailag, lelkileg fejleszti 
ő ket. További megjegyzésként elmondhatjuk, hogy vizsgálódásaink során azzal 
is szembesülnünk kellett, hogy a gyermekek esetleges hiányosságaival, fejlesz-
tést igényelő  lemaradásaival a pedagógusok már csak beiskolázásuk után talál-
kozhatnak. 

Számolva a mérések elvégzéséhez, kiértékeléséhez szükséges idő ráfordítás-
sal, gyakorlati tapasztalat, hogy a beiskolázás megkezdése után is csak késéssel 
tudják számukra biztosítani a fejlesztéseket. Szükséges a gyermekek alapkészsé-
geinek fejlesztése, annak érdekében, hogy az iskolában megkezdett tanulási fo-
lyamatban ne szenvedjenek olyan nagy hátrányokat, amelyek késő bb már behoz-
hatatlanok. 

Az idő ben kialakított megfelelő  képességek hiánya további hátrányokat is 
generál. Az iskolában megjelenik az alapokra építhető , késő bb kialakítható ké-
pességek és ismeretanyag halmozott hiánya. Az életük során, mindezek együtte-
sen befolyásolják felnő ttkori életminő ségüket, és korlátjaivá válnak a késő bbi 
társadalmi és gazdasági felemelkedésüknek. 

Konklúzió 
A néptánc és a népi játékok egy zenei kísérettel történő , nagymozgásos, impro-
vizatív társasjátékok. Általuk megvalósul: egy komplex fejlesztő hatás, a két 
agyfélteke egyidejű  fejlesztése, a játékosság, az élményszerzés, az élményadás, a 
csoportosan, a megszokott közösségben végezhető  integrált képességfejlesztés, 
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az iskolai tanulási folyamatban érdemjegyekkel nem jutalmazható képességek 
elismerése, az értékes tulajdonságok kiemelése, az egyéniségek kibontása. 

Meggyő ző désünk, hogy a néptánc, minden egyes részletében, a fent említett 
érvek sorának teljes mértékben meg tud felelni. A gyermekek fejlettségi szintjé-
tő l függetlenül mindenkinél alkalmazható fejlesztő  tevékenység, széleskörű  tár-
sadalmi hasznosságot eredményező . 

Az egyéni képességekre gyakorolt hatása mellett egyben a nemzeti kultúránk 
egy értékes része megő rzésének kizárólagos módja. Az életkori sajátosságokat is 
figyelembe véve, a leghatékonyabb készségfejlesztő  eszköznek tekintjük. Beve-
zetése a mű vészetoktatási intézményeken keresztül széles körben azonnal lehet-
séges az iskolák helyi kooperációjával. 
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ANGYAL ÁRPÁD—Ő SZI VIKTÓRIA 

Felnő ttképzés – mentorálás 
Egri és pétervásárai tapasztalatok 

A mentorálás terminust számos területen használják, ezért a személyes segít ő  tevékeny-
ségek általános gyű jtő fogalmának is tekinthetjük. A Pedagógiai Lexikon tanácsadóként, 
pártfogóként, atyai jó barátként határozza meg a mentort, áttekintést ad arról, hogy a 
formális oktatásban mely munkakörök megnevezésére használják e kifejezést. A fogalom 
értelmezésében nem létezik egységes álláspont, több ponton azonban konszenzus mutat-
kozik: (1) a mentor a mentoráltnál tapasztaltabb, nagyobb tudással rendelkez ő  személy, 
(2) aki a mentorált fejlő désének elő segítését szem elő tt tartva nyújt segítséget, iránymu-
tatást (3) erő s kötő déssel jellemezhető  bizalmi kapcsolat keretében. 

Mentorálás – kockázat 
A mentorálás kockázatainak áttekintéséhez induljunk ki a definícióból. Általában ti-

pikus mentori kapcsolatnak azt a viszonyt tekinthetjük egy szervezetben, amelyben egy 
tapasztalt személy a szervezeti mű ködéshez, foglakoztatáshoz, karrierépítéshez kapcso-
lódó, valamint általános pszichoszociális támogatást nyújt egy kevésbé tapasztalt sze-
mélynek, elő segítve ezzel munkapiaci-szakmai és személyes fejlő dését. A mentorálás 
kettő s rendszer, melyben a támogató, motiváló rendszer átadja a szükséges szervezeti, 
vezető i tudásokat a mentorált számára, egyben lehet ő vé teszi, hogy azok maximalizálják 
saját munkaerő -potenciáljukat, fejlesztve képességeiket a munkapiacon eredményesek 
legyenek. A munkaügyi gyakorlatban több mentorációs kutatás is történt (pl. ITH kutatás 
2008). A mentoráció akkor sikeres, ha megfelel ő  mentorok és motivált, aktív részvev ő k 
állnak kapcsolatban. Az Egri TISZK 2010-ben négy helyszínen (Füzesabony, Mez ő csát, 
Mező kövesd és Pétervásár) 205 f ő  bevonásával összesen 207 óra egyéni és csoportos 
mentorálást végzett. 

A régiós projekt 
BAZ Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja és az Egri TISZK hat hónapon 
keresztül (2011.04.01-09.30.) négy álláskeres ő  mentorral végzendő  tanácsadásra kapott 
megbízást. A két kistérség közül a pétervásárai kistérség1 a leghátrányosabb kistérségekhez 
tartozik, az Egri kistérség – magába foglalva Egert – a 143. helyen rangsorolt a 174-b ő l. 

A területeken hátrányos helyzet ű , de munkavállalásra motiválható, regisztrált állás-
kereső k voltak. A célcsoport heterogén, életkoruk miatt hátrányos korosztály; a megvál-
tozott munkaképesség miatt rehabilitációs ellátáson lév ő k, a gyermeknevelés, vagy hoz-
zátartozó ápolása miatt a foglalkoztatástól távoliak (f ő leg nő k), alacsony iskolai végzett-
ségű ek, piacképes szakképesítéssel nem rendelkez ő k. 

                                                        
1 A térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete a kistér-
ségeket - fejlettség alapján - emelkedő  sorrendbe állított listáján a 36. sorszámra helyezi.  
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A feladat kettő s volt: az ügyfelek programban tartása illetve az álláskeres ő k 
munkaerő piaci elhelyezkedés-támogatásának el ő segítése. A feladathoz olyan modellt 
kellett létrehozni, mely épül a leend ő  mentorok kompetenciáira, kellő en rugalmas, ered-
ményorientált, megfelel a célcsoport sajátosságainak. A menedzsment olyan szakembe-
reket keresett, akiknek a 30/2000. (IX.15.) GM rendeletnek megfelel ő  végzettségük volt, 
maguk is álláskereső k vagy inaktívak voltak, és vállalták a megbízási feladatokat. A 
mentorok kiválasztása többlépcs ő s rendszerben zajlott. Az ellátandó ügyfelek száma 320 
fő  (mentoronként 80 f ő ), a szolgáltatás helyszíne Pétervásárán a munkaügyi központ 
kirendeltsége, Egerben a TISZK Központi Képz ő helye volt. 

A kockázatok csökkentése érdekében a mentori rendszer m ű ködése kontrollálását 
többféleképp szerveztük meg. Vázlatosan áttekintve a kontroll-minimum a következ ő  
lépéseket tartalmazta: a helyzetelemzés és az elvárható mentori kapcsolatok meghatáro-
zása. Biztosítani az etikus és az összes érintett fél számára hasznos céllal rendelkez ő  
kapcsolatokat. Kiválasztás: megfelelő  mentorok kiválasztása, a mentori rendszerhez való 
hozzáférés objektív alapokra történő  lefektetése. A megfelelő  mentor-mentorált párok 
kialakításának szakmai támogatása. A mentorok szakmai támogatása-képzése a korrekt 
folyamatok levezetése érdekében. Folyamatos nyomon követés: a mentori kapcsolatok 
folyamatos értékelése, a káros helyzetek kialakulásának megel ő zése. 

Az elő készítés során a pszichológiai tényez ő k is értékelésre kerültek. Feltehető  volt, 
hogy a több szempontból is terhelt személyekkel foglalkozó szakemberek különböz ő  
fokú, akár hosszú távú pszichés károsodásokat szenvedhetnek. A mentori tevékenység, 
mint egyfajta segítő  szakma a mentor számára kevés, és nem mindig látványos szemé-
lyes sikerélményt nyújt. A projekt számolt azzal a veszéllyel, hogy a sorozatos nehézsé-
gekkel, esetleg kudarcokkal való szembesülés egy bizonyos – egyénenként eltér ő  – idő  
után kiégési szindrómát okozhat. A mentorok ezért havonta egy alkalommal szakpszic-
hológus által vezetett egyéni szupervíziós foglalkozáson vettek részt, ami kell ő  segítség-
nek bizonyult. 

A TISZK a résztvevő k számára biztosította, hogy elhelyezkedési esélynövel ő  cso-
portos munkaerő piaci felkészítésben részesüljenek. Ezért úgy Egerben, mind 
Pétervásáron beillesztésre került az Egri TISZK akkreditáltatott „Munkaer ő piaci 1x1” 
képzése. 

A megvalósításban a szervezési/vezetési elemek és módszerek vegyesen jelentek 
meg, a távmunka módszere a divizionális szervezetek sajátosságaival keveredett, a pro-
jekt inkább az organikus modell jegyeit hordozta magán. A mentorokra TISZK-en kívül 
a munkaügyi kirendeltségen is számot tartottak. Ez a kett ő sség korábban más munka-
szervezetben szocializálódottak – f ő leg középkorú férfiak – számára nehézkes adaptációt 
jelentett. 

Idő -, teljesítmény- és értékkeretek, sikerkritériumok kerültek meghatározásra, ezek 
dokumentálása az egységek hatáskörébe tartozott. A projektvezet ő  a munkaköri felada-
tokon kívül az operatív feladatok ellátásába (pályaorientációs tanácsadás) is bekapcsoló-
dott, így az ügyfél-információk közvetlenül is eljuthattak hozzá. A mentorság személy-
központú módszeren alapult, de szükség lett külön, személyközpontú beavatkozó csoport 
kialakítására is. Ez akkor vált szükségessé, amikor olyan speciális esetek fordultak el ő , 
melyek meghaladták a mentorok kompetenciáit. A projektszellem érdekében a mentorok, 
a projektmenedzsment, az egri és pétervásárai szakemberek többnapos „összekovácsolá-
son” vettek részt. 
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A projektre tervezett több napos felkészítés helyett csak a munkaügyi központ és a 
szakpszichológus által tartott tájékoztatás történt meg, emellett a mentorok önállóan 
készültek fel. 

Első dleges feladat volt az elhelyezkedési akadályok feltárása, az aktív foglalkozta-
tásba történő  visszatérés programozása. Feladat az ügyfél és a munkaadó közötti kapcso-
lat elő segítése (pl. személyes kíséret az állásinterjúra, kapcsolat a munkáltatókkal, ön-
kormányzatokkal, egyházakkal, civil szervezetekkel) 2. A tájékoztatás érdekében folya-
matos volt a munkaerő piaci információk napi szint ű  nyomon követése, a kirendeltségek 
munkájában való közrem ű ködés. 

A négy mentor két helyszínen összesen 4176 órányi szolgáltatást valósított meg, 
ezek zömét a személyes találkozások tették ki. Már kezdetben jelentkezett az együttm ű -
ködés hiánya, pl. az ügyfelek nem jelentek meg a mentornál. A mentori szolgáltatásba 
irányítottak döntő  többsége pozitívan állt a szolgáltatáshoz, de voltak olyanok is, akik 
kooperációs készsége a bérpótló juttatásra való jogosultság feltételeinek megszerzésére 
korlátozódott, azután már kevésbé voltak motiváltak az együttm ű ködésben. Megnehezí-
tette a kapcsolattartást, amikor szándékosan téves adatokat adtak meg elérhet ő ségként, 
vagy a megkeresésre nem reagáltak.3 

Nehézség okozott az ügyfelek halmozottan hátrányos helyzete. Sem e-mail címmel, 
sem telefonnal nem rendelkeztek, a kapcsolattartás kizárólag levélben történhetett. Töb-
ben nem bejelentett lakóhelyükön, cím nélküli vagy olyan helyen laktak, ahová nincs 
postaszolgáltatás. Ilyenkor csak akkor volt megoldható a részvétel, ha a mentor megtudta 
az adott pillanatban elérhető  tartózkodási helyet, utánament, esetleg üzent az ügyfélnek. 
Kivétel volt, ha az ügyfél magától – ha eszébe jutott, vagy szüksége volt az ellátásra – 
benézett a munkaügyi kirendeltségre, esetleg a mentorhoz. 4 

A szolgáltatás körzetében lakókkal is korlátozott volt a személyes találkozás lehet ő -
sége. Sok esetben az álláskeres ő  közölte, hogy nincs pénze beutazni – ilyen helyzetekben 
a mentorok lehető ségei behatároltak voltak. A munkát a jobb képesség ű  ügyfelek sem 
mindig könnyítették meg. Bár a mentorok az ügyfelek érdekében nagy energiákat moz-
gósítottak, a mentorált „elfelejtett” visszajelzést adni, így általában utólag derült ki, ha 
elhelyezkedett az illető . A mentorok kezdeti, átlag feletti empátiája, az ügyfelek túlzott 
elfogadása hibásnak bizonyult, meg kellett tanulniuk a problémamegoldás reális kezelé-
sét – nem az ügyfél helyett, hanem vele együtt, felel ő sséget át nem véve segítve ő t. 
Egyik feladat volt az álláskereső k Europass- önéletrajzának elkészítése. Itt háromféle 
helyzet adódott: a/ a személy igényli és örül neki; b/ nem tudja, hogy milyen végzettsé-
ge, szakképzettsége van, és c/miért kellene neki önéletrajz; nincs rá szüksége, és nem 
akarja, hogy elkészítsék azt (!). A mentorok ilyen esetre nem számítottak, esetenként 
meg tudták győ zni az álláskereső t az önéletrajz hasznosságáról. Kényszeríteni senkit 

                                                        
2 Ilyen jellegű  kérés a mentorok ajánlása ellenére egyetlen esetben sem történt. 
3A Pétervásárai Kirendeltségi mentor szerint a havonta a szolgáltatásban újonnan megjelent 
álláskereső k száma megegyezett a behívott ügyfelek számával. A mentor kirendeltségen való 
folyamatos jelenléte megkönnyítette a mentoráltakkal való találkozást, míg Egerben több 
esetben tapasztalható volt, hogy a kirendeltségr ő l a TISZK-hez irányított ügyfél útközben 
„elkallódott”. 
4 2012. január 19-én a szolgáltatás befejezése után egy mentorált a félévvel korábban meg-
küldött felhívásra megjelent a TISZK-ben. 
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nem lehetett a közremű ködésre, még akkor sem, ha az elkészítés a mentor segítségével 
történt volna. Az önéletrajz elkészítését nehezítette, hogy többen nem tudták, hogy ta-
nulmányaikat mikor és hol végezték, milyen munkahelyeken dolgoztak, milyen munka-
köröket töltöttek be. Amikor a bizonyítványok bemutatását kértük, sok esetben az ok-
mány elvesztésére hivatkoztak, ugyanakkor tiltakoztak, amikor a mentor felajánlotta 
segítségét a hiteles másolat beszerzésében. Többen funkcionális analfabéták voltak, 
néhányan a saját nevüket sem tudták leírni. 

A szolgáltatásban olyanok is megjelentek, akiknek különböz ő  egészségügyi, illetve 
mentális problémái voltak. Elő fordult, hogy a résztvevő  alkoholos vagy egyéb tudatmó-
dosító szer által befolyásolt állapotban érkezett, a mentorok ilyenkor diszpécseri funkciót 
is elláttak, a segítő  szakszolgálathoz irányítva az érintettet. Állandó nehézség volt a 
motiválatlanság. Bár a szolgáltatásban a többség együttm ű ködve vett részt, ez nem volt 
általánosítható az elhelyezkedési szándékokra. Ebben két nagy csoport különíthet ő  el: az 
egyik csoportot alkotják azok, akik bármit megtennének, hogy újra dolgozhassanak. 
Számukra a tétlenség az énfogalmukkal és önértékelésükkel össze nem egyeztethet ő  
dolog, amit nem tudnak elfogadni. Ezek a legegyüttm ű ködő bbek, önállóan is keresnek 
munkalehető ségeket, még úgy is, hogy csökkent munkaképességük befolyásolta elhe-
lyezkedésük esélyeit. A másik csoport szinte mindent megtesz azért, hogy ne kelljen 
hivatalosan dolgozniuk. A javasolt megoldásokkal szemben látszatkifogásokkal élnek, 
nincsenek sem rövid, sem hosszú távú terveik. Gondolkodásuk és problémamegoldás-
igényük többnyire rugalmatlan, stratégiákat nélkülöz ő . 

A munkaerő piaci szempontból kívánatos javulás els ő sorban a fiataloknál várható, a 
szemléletbeli változással egyenes arányban. Számolni kellett azokkal a középkorúakkal 
is, akik családjában iskoláskorú vagy már álláskeres ő  gyermekek vannak. Ő ket mind az 
egyéni mentorálásban, mind a tréningek során arra biztatták, hogy ismereteiket adják 
tovább, hozzájárulva hozzátartozóik sikeres életpályájához. 

A projekt során a mentorok nemcsak az ügyfelekkel kapcsolatban éltek meg nehé-
zségeket, szembesültek szinte átléphetetlennek t ű nő  akadályokkal (például hajléktalan 
álláskereső k esetében), hanem dokumentációs zavarok is történtek. Nehezen élték meg, 
hogy folyamatosan más-más elvárásokhoz kellett alkalmazkodniuk. Miután azt tapasztal-
ták, hogy minden anyagukban a munkaügyi szolgálat hiányosságokat fedez fel, egyfajta 
tehetetlenségi állapot lépett fel, ezért szükséges volt a szakpszichológus szupervizor 
beavatkozása. Váratlan konfliktushelyzet is adódott, amikor egy mentor azonnali fel-
mondást jelentett be,külföldi munkalehet ő ségre hivatkozva. Amikor a vezet ő  ragaszko-
dott a megbízási szerző désben szereplő  30 napos határidő höz, a mentor feladatait át nem 
adva, el nem számolva, kilépett. A távozó feladatait két helyettesít ő  mentor vette át, ez 
nem csupán adminisztrációs teendő kkel járt. Tovább kellett éltetni a kialakult kapcsolat-
rendszereket. Ez sikerült, amit igazolnak a telefonos vagy e-mailes megkeresések, azok, 
akik problémáikkal továbbra is személyesen keresik a TISZK-et. 

A tanácsadásba 320 fő  helyett 370 fő t sikerült bevonni (Pétervásárán 90, Egerben 
280 fő  ).Az ügyfelek zöme 30-40 éves, de minden korosztály képviseltette magát. Iskolai 
végzettség tekintetében legalacsonyabb arányúak a fels ő fokú végzettséggel rendelkez ő k. 
A piacképes szakképesítések hiánya akadályt jelentett. Az alacsony végzettség ű , illetve 
szakmával nem rendelkező  munkanélküliek helyzete a falvakban, kistelepüléseken nehe-
zebb volt, mert ott korlátozottabb a munkáltatók száma. Voltak olyan mentoráltak, akik 
hegesztő i, szobafestő i, lakatos, vagy egyéb, keresett szakmákkal sem tudtak elhelyez-
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kedni. Vagy a mobilitás hiánya volt az állástalanság oka, vagy a feketegazdaságban 
dolgozott, ami miatt megérte számára a jelenlegi helyzet fenntartása. 

A fiataloknál rendszeres állapot, hogy a család biztosította körülmények nem kész-
tették ő ket munkavállalásra. Amíg a család által nyújtott „ment ő háló” rendelkezésre állt, 
addig a családtag kevéssé volt motiválható, hogy maga is felkészüljön önállósodása 
kezdetét jelentő  elhelyezkedéséhez.5 A mentorok feladata volt, hogy felvegyék a kapcso-
latot a munkáltatókkal, egyeztessenek az elhelyezkedési lehet ő ségekrő l, a munkaválla-
lókkal szemben támasztott kompetenciákról, jöv ő beli lehető ségekrő l. Minden alkalom-
mal kitű nt, hogy a munkáltatók létszámb ő vítési szándékai minimálisak. Első sorban piac-
képes szakmával, nagy gyakorlattal rendelkez ő  megbízható, ajánlás útján látókörükbe 
került munkavállalókat kívántak alkalmazni. Erre való hivatkozással a mentorok folya-
matosan hangsúlyozták az élethosszig való tanulás fontosságát. Az érintettek között 
azonban kevesen vannak, akik motiváltak a tanulásban még akkor is, ha ezt finanszíroz-
zák számára.6 

Munkáltatói oldalról is jelentkeztek disszonáns jelenségek. Egy épít ő ipari vállalko-
zás vezető je elmondta,hogy vállalkozásában nagy arányban foglalkoztat alacsony iskolai 
végzettségű , zömmel szakképzetlen munkavállalókat. Ezeket betanítva, szakember irá-
nyítása mellett még elfogadható színvonalon teljesítik a min ő ségi követelményeket. A 
munkavállalók bérén nagy megtakarítást tud elérni és nem érdekelt abban, hogy több 
szakképzett alkalmazottat foglalkoztasson. A hosszú ideje álláskeres ő knél egyéb kompe-
tenciák is hiányoznak. Nem képesek reális értéküket meghatározni az adott munkaer ő pi-
acon. Kifogásolható hozzáállásuk („a kapott minimálbérért már nehogy megszakadja-
nak”), késve érkeznek munkába, illetve a kezdeti lelkesedés fázisa után feladataikat 
hiányosan végzik, ennek megemlítésekor támadóan reagálnak feletteseik felé. Az ilyen 
helyzetek kiemelt figyelmet kaptak mind az egyéni tanácsadásokon, mind a csoportos 
tréningeken. 

A munkaerőpiaci tréning 
Az Egerben és Pétervásárán beillesztett „Munkaerő piaci 1x1” akkreditált képzésben a 
részvevő k száma eltért a projektben ténylegesen megjelentekt ő l. Ennek egyik oka, ha az 
álláskereső  idő közben elhelyezkedett és már nem jelent meg a foglalkozáson. Ugyancsak 
elmaradt a résztvevő , ha nem tudott beutazni (anyagi problémák miatt), vagy nem vette 
át az értesítő  levelet. Többen, több esetben állították, hogy éppen az adott napra volt 
állásinterjúja, vagy kórházi vizsgálatra való berendelése. Ezért a mentorok az akkreditált 
létszám 150-200%-ával túlbiztosították a kiértesítéseket, de így sem sikerült soha elérni 
a foglalkozás maximálisan engedélyezett létszámát. A többször behívott, de meg nem 
jelent ügyfelek esélyt kaptak a kés ő bbi tréningeken való megjelenésre, de a jelenlét-
alakulás továbbra is hasonló maradt. 

                                                        
5 Példaként említhető  az egyébként könyvtárszakos diplomával és logisztikai ügyintéz ő i 
végzettséggel rendelkező  fiatal, aki elmondása szerint jelentkezett egy egri munkahelyre, és 
fel is vették volna. Ő  inkább nem vállalta el a munkát, mivel megterhel ő nek érzi azt, hogy 
lakóhelyétő l gyalog 50 percre van a munkavégzés helye. A kérdésre, hogy gondolt-e tömeg-
közlekedésre, biciklire elmondta, hogy nem szeretne naponta ennyit utazni.  
6 Megjegyzendő , hogy több olyan ügyfél volt, aki érettségivel rendelkezve, magasan képzett-
nek érezte magát, és egy un. iparos szakma elsajátítását feleslegesnek, ső t, szó szerint idézve 
„lealacsonyítónak” tartotta.  
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A nyolc órás foglalkozásokon három egymásra épül ő  modul került feldolgozásra, két 
fő  trénerrel, napi adatokkal, interaktív formában. A képzés célja: a résztev ő k olyan kom-
petenciákra felkészítése, melyekkel a munkaerő piacon eredményesen szerepelhetnek. Az 
egyik feladat: a résztvevő k önismeretükre alapozva (önállóan vagy segítséggel) képesek 
legyenek állást keresni, értsék ennek szükségszer ű ségét, ismerjék az ehhez szükséges 
technikákat, szerezzenek több információt a munkaer ő piac mű ködésérő l, annak forrásai-
ról. A másik feladat a nyílt munkaerő piacon való tartós elhelyezkedés támogatása, a 
rendszeresen végzett feketemunka felszámolása. Az egyéni tanácsadáson résztvev ő k 
45%-át sikerült ebbe a kiegészít ő  csoportos szolgáltatásba bevonni. 

Egerben és Pétervásárán összesen hét-hét tréning történt, ezek több tanulsággal jártak. 
Az idénymunkák idején alacsony arányú a megjelenés Összevetve az id ő szakos 

megjelenési arányokat az egyéni tanácsadásokon, valamint a csoportos tréningeken, a 
tartós álláskereső k zöme, mintegy 60 százalék (a férfiak 80, a n ő k kb. 40%-a) feltehető -
en a feketegazdaságban dolgozik. Valószín ű leg ez az oka a távollétnek és az id ő  elő tt 
távozó, vagy távozni akarók is erre hivatkozva hagyták ott a foglalkozásokat. Feltételez-
hető , hogy az eltelt évtizedekben hozzászoktak, hogy a kötelezettségek nem teljesítése, 
illetve a feketemunka nem jár retorziókkal, vagy ha mégis, akkor annak következményei 
nem érdemlegesek. Sajátos módon m ű ködik erkölcsük, gondolkodásuk, és sajnos helyte-
len nézeteiket már nyíltan felvállalják, nem szégyellik. Mivel mindenkit hibáztatnak 
magukon kívül jelenlegi helyzetükért, így elvárják, mindenki más tegyen azért, hogy ő k 
megélhessenek. Közülük minimális azok száma, akik a kivételhez tartoznak. Egerben az 
idegenforgalmi és sző lő mű velési munkák vetették vissza a megjelenés arányát. Szep-
temberben a Pétervásárára behívott 14 f ő bő l mindösszesen 2 (!) fő  jelent meg7. Egyikük 
komoly egészségügyi problémával küzdött, mégis eleget tett kötelezettségének. Elmon-
dása szerint az utóbbi másfél évet betegsége miatt otthon töltötte, de már egyre nehezeb-
ben viselte azt, hogy nem dolgozhat. A legproblémásabbak (az összlétszám mintegy fele) 
nézetének megváltoztatása központi, az eddiginél szigorúbb szabályozás, valamint a 
munkaerő piaci szolgáltatások kibő vítése nélkül nem lesz sikeres. Az életbe léptetett 
munkaügyi szabályzás els ő  eredményeit tekintve, további javulás várható. Sokaknál az 
évtizedek alatt becsontosodott „rutin megúszás”, vagy eltorzult értékítélet egy-két napos, 
de még egy-kéthetes tréningekkel sem változtatható meg, a szabályzás új eszközrendsze-
re azonban biztató a változtatások megteremtéséhez. A tartós álláskeres ő k a kezdeti 
kudarcok miatt (mivel senki nem segített nekik megtalálni sikertelenségük okát) megre-
kedtek a veszteségfeldolgozás egy-egy lépcs ő fokán (apátia, depresszió). Innen a mento-
rok nehezen, vagy csak a szakpszichológus segítségével tudták kimozdítani ő ket. A 
munkahelyükrő l frissen elbocsátottak – segítség híján – még nem jutottak túl a 
veszteségfeldolgozás kezdeti fázisain sem. 

Az álláskereső k négy csoportba sorolhatóak. I. Csoport (akar – képes): mintegy 5-
10% célja a nyílt munkaerő piacra történő  mihamarabbi visszatérés. Ő k voltak az érdek-
lő dő k, a trénerekhez kérdésekkel és tanácskérésekkel fordulók. 

II. Csoport (nem akar – képes): 30-35%-uk képességei megvoltak a munka világába 
történő  visszatéréshez, de akarati, és külső -belső  motivációs hiányosságot lehetett felfe-
dezni náluk. Stabilnak értékelt helyzetük munkába állásuk esetén romlott, vagy nem 

                                                        
7 A foglalkozás a hónap végén zajlott, ekkor kezd ő dik az erdei fakitermelés elő készítése a 
vegetációs idő szakot követő en, illetve a vonzáskörzetben kezdő dik a szüret. 
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javult az abba fektetett erő kifejtéssel egyenes arányban. Egyéni mobilitásuk hiányát sok 
esetben érzelmi kötő déssel magyarázták. Nagyrészük (annak ellenére, hogy megfelel ő  
anyagi forrásokkal rendelkezett), a szolgáltatások alatt rendszeresen dolgozott, de sem 
erkölcsileg, sem büntető jogilag nem érezte vétkesnek magát a különböz ő  ellátások felvé-
teléért, mert „ez nekik jár”. Akiben a jogosság kételye felmerült, az felel ő sségét másra 
hárítva, fő leg politikusokra, közismert személyiségekre hivatkozva, vagy „majd ha mutat 
nekem olyan lúzert a faluban, akit leültettek ezért, akkor majd én sem veszem fel, de 
addig…” szófordulatokkal élt. 

III. Csoport (nem képes – akar): A résztvevő k 45-50%-a szeretett volna változtatni 
jelenlegi sorsán, de kompetenciái alapján erre nincs esélye (az egri és pétervásárai fog-
lalkozásokon az „akar – képes” csoporttal együtt ő k voltak kisebbségben). A beiskolá-
zásra tett kísérletek 99%-ban hatástalanok voltak, mivel azok a nyolc osztállyal rendel-
kező k, akik részt vettek a tanfolyamok bemeneti tudásszint mérésén, a maximálisan 
elérhető  pontszámból (100) átlagban 24-et teljesítettek. Így nem érték el még azt az 
51%-os teljesítménymutatót sem, amivel a felvételi eljárás második fordulójára bejuthat-
tak volna. 

IV. Csoport (nem képes – nem akar) Az ebbe a kategóriába soroltak száma a mara-
dék elvnek köszönhet ő en, megtriplázódott. Míg korábban általában 10-15%-ban repre-
zentálták csoportjukat, arányuk az utolsó foglalkozásokra 45-50%-ot tett ki. Hozzáállá-
suk miatt a közfoglalkoztatás követelményeinek sem felelnének meg. Ha mégis megje-
lennek, tevékenységükb ő l több (erkölcsi és anyagi) kár származik, mint haszon. Ő k 
voltak azok, akik 3 órával is lekésték a foglalkozások kezdetét, felháborodtak annak 8 
órás idő tartamán, illetve azon, hogy – állításuk szerint – velük ezt senki nem közölte 8, 
így csak fél órájuk van ránk stb. Többen alkoholos befolyásoltság alatt érkeztek, szinte min-
den csoportban volt legalább egy személy, aki más tudatmódosító szer hatása alatt állt. 

A TISZK a személyközpontú beavatkozó csoportot a legproblémásabb álláskeres ő k 
támogatására hozta létre. A deviáns magatartásúak kisz ű résében segített ez a csoport, de 
nem ez képezte fő  feladatukat. Lehető ségeik csak korlátozottan (személyenként 15-15, 
összesen 45 óra) álltak rendelkezésre. Bár a mentorok a személyközpontú beavatkozó csoport 
szakterületeit (pályaorientáció, munkatanácsadás, munkapszichológia) generalista módon 
többé-kevésbé ismerték, ez nem helyettesíthette az átlagostól eltér ő , bonyolultabb ese-
tekben a speciális szaktudást. 

A projekt teljesülése az 1. sz. táblázat közvetlenül mérhet ő  eredményein alapult. Op-
timális esetben a felsorolt kompetenciák gyakorlatilag lépcs ő zetesen épülnek egymásra. 
Mivel a csoportok homogenitása nem volt megteremthet ő , mindenki más szintrő l indult, 
így a sikerkritériumokat is a személyek fejl ő déséhez kellett igazítani. A foglalkozás 
akkor érte el a célját, ha az álláskereső  legalább egy, korábban meg nem lév ő  kompeten-
ciát tudhatott magáénak a tréning végére. 

Bármelyik kompetenciát érték el, a befektetett energia már eredményt hozott. A tré-
ningek egyéb pozitív hatásokkal is jártak. A résztvev ő k együttmű ködési hajlama nő tt, a 
trénerekkel szembeni kezdeti h ű vös, ellenséges viszony nagyrészt megenyhült, a részt-
vevő k fokozatosan feloldódtak, végére pedig megnyíltak. A mentoráltak támogatással 
készítették egyéni terveiket, a funkcionális analfabétáknak a tréningvezet ő k írták le 

                                                        
8 A behívottak irányítólapjain mindig szerepelt a pontos (állandó) helyszín, kezdési id ő pont, 
idő tartam, illetve a mentorok szóban ugyancsak utaltak ezekre az egyéni tanácsadásokon. 
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gondolataikat. A foglalkozások értékelésének összesített átlaga a résztvev ő k megítélése 
alapján: 5,1, a csoportvezet ő krő l alkotott vélemény is pozitív volt. Általános vélemény 
volt, hogy „gyakrabban kéne ilyen foglalkozásokat tartani és több id ő ben”. 

 

ÖNISMERET TERÉN  MUNKERŐ -PIACI ISMERET TERÉN 
Képes hasznosítani a jó tulajdonságait, 
csökkenteni az elő nytelenek hatásait. 

Munkaerő piaci célokat képes meghatá-
rozni önmagával kapcsolatban. 

Szembesülni tud az erő sségeivel és 
a gyengeségeivel. Felismeri a tanulás adta lehető ségeit. 

Képes felismerni, hogy egy 
adott helyzetben miként reagáljon. 

Meg tudja határozni saját 
munkaerő piaci értékét. 

Képes segítséget (ajánlást) kérni. 

Képes kellő en megbecsülni önmagát. Képes felismeri a munkaerő piac reá 
vonatkozó törvényszerű ségeit. 

Képes megismerni énképét, önértékeit. 

Képes felismerni a munkáltatói köve-
telményeket. 

Reális képet tud alkotni a munkaerő piac 
területi helyzetérő l. 

1 táblázat: A „Munkaer ő piaci 1x1” tréning sikerkritériumai 
 

A projekt hat hónapja során minden résztvev ő  kapott valamilyen pozitív meger ő sí-
tést. 370 fő  személyre szabott egyedi támogatásban, 176 f ő  pedig csoportos, akkreditált, 
munkaerő piaci esélyt növelő  képzésben részesült. A projekt egyik hozadéka volt, hogy a 
hátrányos helyzet ű  személy számára önmagában a munkavállalásra felkészítés nem fel-
tétlenül jár olyan elő nyökkel, amelyeket a küls ő  szemlélő  természetesnek tart és erre 
célprogrammal készül. A munkavállalás csupán a sikeresség egyik eleme, de nem záloga. 

A célcsoportok demográfiai, motivációs, személyiségi és konfliktuskezelési jellem-
ző ikben is eltérnek, ami kiforrott mentorokat kíván. Ilyen programokban cél a hátrányos 
helyzetű  személyeknél/személyekkel olyan adaptív stratégia kidolgozása, amelyben 
megtanulják, hogyan lehet segítséget kérni és a felajánlott segítés közül választani. To-
vábbi feladat tudatosítani, mikor érdemes küzdeni, mikor meghátrálni es mikor mások-
hoz fordulni. A segítő  feladata pedig a konkrét támogatáson túl a fentiekhez igazit ott 
tanulási folyamat facilitálása. A halmozottan hátrányos kistérségben lév ő k valódi esélyei 
elő reláthatóan nem fognak oly mértékben javulni, hogy azok nagyszámú elhelyezkedéshez 
vezessenek. 

A munkáltatók hozzáállása jobb esetben is csak a támogatottak elhelyezésében volt 
partneri. Hasznosnak tartanánk olyan közvetlen kommunikációs és technikai kapcsolatok 
megteremtését, ahol – akár számítógépes adatbázis kialakításával – a munkáltatói és 
munkavállalói igények direkt egyeztetésére sor kerülhetne. Az egyéni mobilitás hiánya 
miatti munkanélküliség csökkenthet ő  lenne, ha olyan támogatási formák jönnének létre, 
melyek a munkaadóknak, vagy közvetlenül a munkavállalóknak térítenék a munkába 
járási, – nagyobb távolságok esetén elhelyezési – költségeit. Ezzel a piacképes szakkép-
zettségű ek, helyben munkalehető séget találó agilis munkavállalók segítséget kaphatná-
nak elhelyezkedésükhöz. Az egyéni kompetenciákban tapasztalható pozitív változások 
nem mindig nyújtanak valós esélyt az elhelyezkedéshez, de meger ő sítette szakmai elhi-
vatottságunkat, sikerélményként könyveltük el, amikor az ügyfelek a mentorok segítsé-
gével bejelentett munkához jutottak. 

Annakidején a Oktatási Minisztérium, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány és 
az Országos Közoktatási Intézet együttm ű ködésével létrejött „Foglalkoztatásba ágyazott 
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képzés” címet viselő  program célja volt, hogy speciális feltételek (munka és tanulási 
lehető ségek együttes biztosítása) mellett nyújtson lehet ő séget roma származású szemé-
lyeknek ahhoz, hogy középfokú tanulmányokat folytatva piacképes szakmai végzettséget 
szerezhessenek. Azóta számos pozitív kezdeményezés a feln ő ttképzés eszközrendszerét 
felhasználva egyre kiterjedtebben szolgálja a foglalkoztatásba kerül ő k felkészítését (vö. 
a Start programok indítását). 

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv 15 operatív programja közül a Társadalmi 
Megújulás Operatív Program (TÁMOP), egyik prioritása a foglalkoztathatóság fejleszté-
se. E prioritáson belül több intézkedés van, egyikük a TÁMOP 1.1, a Komplex 
munkaerő piaci programok a munkanélküli és inaktív emberek foglalkoztatásáért. Ennek 
további része a Decentralizált programok a hátrányos helyzet ű ek foglalkoztatásáért, 
amely keretet ad a felnő ttképzés mentori tevékenységeinek is. 

 

Irodalom 
Az Integrált Termékfejlesztési Hálózat mentorálás/mentorság Munkacsoportja. Kutatás II. A 

munkaerő piaci igényeinek illetve viszonyulásának meghatározása a mentorság/mentorálás al-
kalmazása iránt Magyarországon. Magyar Tartalomipari Szövetség. Budapest. 2008. 

Heves megye statisztikai évkönyve 2009, 2010 / KSH. – Eger : Központi Statisztikai Hivatal 
Heves Megyei Igazgatósága. 

Fejes József Balázs – Kasik László– Kinyó László (2009) Bevezetés a mentorálás kutatásába. 
Iskolakultúra. 2009.5.40-41. 

Kisterületi Munkaügyi Statisztikai Rendszer (KMSR)- az adott id ő szakaszokra. 
Lock Dennis (1996) Project Management. 6. kiadás, alapján a programot fejlesztette: Angyal 

Árpád. 
Mayer József (2004) Bevezetés a mentorpedagógiába. In: Kő patakiné Mészáros Mária – Mayer 

József (2004) Bevezetés a mentorálás módszertanába. Országos Közoktatási Intézet. Budapest. 
Pályainformációs tanácsadók – elektronikus tananyag. 

http://www.palyatanacsadok.hu/html/1tananyag/Untitled-15.htm -(letöltve 2012.12.17.) 
 

 
 

http://www.palyatanacsadok.hu/html/1tananyag/Untitled-15.htm


Dunaújváros kulturális infrastruktúrájának összefüggései 

 107

VARGA ANITA 

Dunaújváros kulturális infrastruktúrájának 
összefüggései* 

1. Bevezetés 
A tanulmány tárgya Dunaújváros Megyei Jogú Város kulturális földrajzi jellemvonásai-
nak és a kulturális intézményrendszer kialakulásának, m ű ködésének vizsgálata. A társa-
dalom változó kulturálódási igényei, szokásai miatt a városlakók a kultúrát egyre inkább 
szolgáltatás jellegű nek fogják fel, igényességében, min ő ségében érdekeltté válnak. Elő -
zetesen feltételezhető  volt, hogy a kultúraközvetít ő  intézményekben folyó tevékenység-
nek fontos eleme a (helyi) társadalom értékelése, megítélése. Ez a szolgáltatások min ő -
ségének folyamatos javítását teszi szükségessé, segíti a visszacsatolást az intézmények 
külső  megítélése és a kulturálódás folyamata között. (Agárdi P. 2000, Varga A. 2008). 

A vizsgálat arra a kérdésre kereste a választ, hogy miként vélekednek a kultúráról a 
városlakók, mint a szolgáltatást igénybevev ő k, és a kulturális intézmények vezet ő i, mint 
a kínálati oldal képviselő i. Az empirikus vizsgálat fő  kérdése volt, hogy változnak-e, és 
ha igen, hogyan Dunaújváros lakosságának kulturálódási szokásai a vizsgált intervallum 
alatt. A hipotézisek fő ként a szabadidő s, mű velő dési, kulturálódási szokásokra, valamint 
a kulturális intézményekhez f ű ző dő  viszonyra vonatkoztak. Dunaújváros kulturális inf-
rastruktúrájára vonatkozó statisztikai adatok összevetésre kerültek más új típusú városok 
és megyei jogú városok adataival. A kutatás hozzá kíván járulni a kulturális szolgáltatá-
sok tartalmának és kereteinek fejlesztéséhez, valamint Magyarország más településein 
lebonyolításra kerülő  kulturális földrajzi témájú vizsgálatok továbbfejlesztéséhez. 

A vizsgálat állításai az alábbi három fő  csoportba sorolhatók: 
Dunaújváros Megyei Jogú Város kulturális életének sajátosságai. 
A kulturális fogyasztási szokások változása. 
A kulturális intézményrendszer m ű ködésének áttekintése. 
A tanulmány hozzá kíván járulni a kulturális szolgáltatások tartalmának és keretei-

nek fejlesztéséhez, valamint Magyarország más településein lebonyolításra kerül ő  kultu-
rális földrajzi témájú vizsgálatok továbbfejlesztéséhez. Gyakorlati megvalósítása a 1. 
ábrán látható kutatási modell alapján történt. A modell alapja, hogy a rendelkezésre álló 
ágazati szekunder kutatási adatokat ötvözi a kutatási témához kapcsolódó els ő dleges 
kutatási adatokkal. A kutatási modell bemen ő  adatai három csoportba sorolhatóak, me-
lyeket a következő  felsorolás összegez: 

A gazdasági-társadalmi életet befolyásoló, az intézményrendszer m ű ködésére valós 
hatást gyakorló közrem ű ködő k személyes véleményét megfogalmazó interjúk adatai. 

A városlakók, mint kulturális intézményrendszert felhasználók többkörös, 
reprezentatív igényfelmérésébő l származó adatai. 

Egyéb, a kutatási témával relációban lévő  felmérések adatai. 
                                                        
* A cikk két nagyobb tanulmány szerkesztett változata. 
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1. ábra. Kutatási modell 

 
Forrás: Kutatási adatok alapján szerk. V ARGA A. 2009 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város 
kulturális életére vonatkozó megállapítások 
Kutatási adatokkal alátámasztható, hogy a város kulturális élete determinisztikus. A 
normatív szabályozásnak és finanszírozásnak köszönhet ő en kiszámítható alaptevékeny-
ségeket folytat a város. A civil szervezetek szerepvállalása elenyész ő . 

A változó dunaújvárosi gazdasági, társadalmi környezet hatása, demográfiai, migrá-
ciós folyamatok, valamint a térségi infrastruktúra jellemz ő i egyaránt negatívan befolyá-
solják a város kulturális életét. 

Dunaújváros városi rangra emelkedésekor mesterségesen kialakított, hagyományok-
kal és helyi alkotókkal nem rendelkez ő  település volt. A város alapításának idején a 
szocialista gazdaság- és iparpolitika hatására a gazdasági és társadalmi viszonyok alaku-
lása erő teljesen függött az állam szerepvállalásától. A szocialista hatalmi rendszer sze-
rint az úgynevezett szocialista típusú urbanizáció, az állami tulajdonviszonyok, valamint 
a térbeli folyamatok állami irányítása megszüntetik a felmerülő  nehézségeket. Szirmai 
Viktória kutatásai alapján számos társadalmi jelleg ű  probléma volt jelen Dunaújvárosban 
(például deviáns jelenségek, b ű nözés, kiemelten magas válási arány, különböz ő  társa-
dalmi-gazdasági helyzet ű  lakónépesség beilleszkedésének nehézségei, szocializációs 
problémák, értékválság) (Szirmai V. 1988). 

A város fejlő désével egy idő ben (párhuzamosan) jött létre a kulturális intézmény-
rendszer – tagolt, szervezett – ma is m ű ködő  formája. A város kulturális életének kiala-
kítására jellemző , hogy a szocialista m ű vészetpolitika célul t ű zte ki az értékes alkotások 
közkinccsé tételét a társadalom szélesebb rétegei számára. A kor akkori megítélése sze-
rint a kulturális élet sokszín ű sége a városban élő  mű vészeken, a közmű velő dés szakem-
berein és a mű velő déspolitika irányítóin múlt, els ő sorban nem a városlakók közrem ű kö-
désén alapult. A kulturális élet m ű ködtetésében markáns szerepet vállaló kultúrpolitika 
hozta létre és mű ködtette a Sztálinvárosi Szórakoztatóipari Vállalatot. Az új város 
Dunapentelére települt, annak hagyományait azonban kezdetben figyelmen kívül hagyta. 
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Az épülő  Sztálinváros kulturális helyzetét kezdetben az esetlegesség jellemezte. A város 
gazdasági és társadalmi viszonyai jellemző en a kilencvenes évek végén kezdtek megvál-
tozni. A kulturális élet m ű ködésének alapját a közönségszervezés jelentette. Ennek a 
gondolatmenetnek a hatása a mai napig érezhet ő  valamennyi érintett fél tekintetében. A 
történelmi városokban lezajló lassú szerves fejl ő dés és átalakulás nem klasszikus formá-
jában valósult meg. 

A megváltozó gazdaságszerkezet maga után vonta további társadalmi feszültségek 
megjelenését, erő södését. A kulturális intézményrendszer összességében nem alakult át a 
rendszerváltás után. A kultúra támogatásának legfontosabb pillére a mecenatúra, vala-
mint az ipari nagyfoglalkoztatókhoz kapcsolódó támogatási rendszer volt. A szocializ-
mus idő szakában kiegyensúlyozottan m ű ködő  támogató tevékenység miatt rejtve marad-
tak a feszültségek, melyek az igények és a konkrét megvalósítás eltéréseib ő l fakadtak. A 
gazdaságszerkezet átalakításával a korábbi támogatási tevékenység jelenléte elenyész ő vé 
vált. A vállalkozói kedv alacsonyabb maradt, mint más régiókban. Új támogatási forma 
nem kapcsolódott a folyamathoz. A piacgazdaság nem kedvezett a szektorok és területek 
integrációjára irányuló beavatkozásoknak, a fenntartók, befektet ő k számára a kultúra 
finanszírozása rövidtávon nem jövedelmez ő . 

Az intézmények kijelölt közrem ű ködő ivel készített interjúk tanúsága szerint az in-
tézmények vezető i jellemző en úgy gondolják, hogy a m ű ködés színvonala megfelelő . 
Helyzetértékelésük alapján a körülmények által behatárolt térben m ű ködtetik a szerveze-
teiket. Nem fogalmaztak meg hosszú távú célkit ű zéseket, fejlesztési irányokat, legfő bb 
célként az intézmények fennmaradásának biztosítását t ű zték ki. Kizárólag a Bartók Ka-
maraszínház és Mű vészetek Házának igazgatója nyilvánította ki elégedettségét és fogal-
mazta meg fejlesztési javaslatait. Sajátosságaiból fakadóan a színház a kulturális intéz-
ményrendszer legjobban m ű ködő  eleme. 

A rendszerváltás teret nyitott a politikai, gazdasági és társadalmi átalakulásnak és 
ezzel lehető séget teremtett a nonprofit szektor létrejöttének. Az átalakulás hatására az 
egyes képviselő k száma mennyiségét tekintve pozitívan változott. Az érdekérvényesít ő  
képesség azonban jelentő sen nem változott. A híd szerepkör, melyet sajátosságokból 
fakadóan ellátni kényszerülnek ezen szervezetek esetlegesen valósul meg. A döntési 
folyamatokban szerepük kiegyensúlyozatlan. Dunaújvárosban a civil szféra és vállalko-
zók közötti együttm ű ködés, információáramlás nem kellő en hatékony. 

A KSH vonatkozó adatai alapján Fejér megye a kulturális élet területén m ű ködő  
szervek számát tekintve az országos átlag (296 kulturális civil szervezet) alatt van. A 
nonprofit szektor által képviselt három legnépszer ű bb terület a szabadidő , sport és okta-
tás. Legkisebb aktivitás a szociális ellátás és a szakmai, gazdasági érdekképviseletek 
területén létrejövő  feladatok ellátása kapcsán mutatkozik. 

A mű ködés hatékonyságának egyik kulcskérdése, hogy milyen fokú az együttm ű kö-
dési hajlandóságuk és érdekérvényesít ő  képességük. A városban 2004-ben létrejött Du-
naújvárosi Civil Szervezetek Érdekegyeztet ő  Tanácsa megpróbálja összefogni a nonpro-
fit szféra résztvevő it és elő segíteni az érdekeik megvalósulását. A civil szféra számára 
legfontosabb bevételi forrást az önkormányzati, illetve pályázati támogatások jelentik. 
Negatív tényező ként érvényesül az trend, hogy az állami támogatások mértéke csökken, 
így az együttm ű ködés helyett a nonprofit szektor egyes tagjai versenyre kényszerülnek a 
források megszerzése érdekében. A kutatási adatok szerint lenne igény az összefogásra, 
ugyanakkor a versenyhelyzet gátat szab a hatékony együttm ű ködésnek. Összességében 
megfogalmazható, hogy a civil szervezetek hatékonyságát el ő segítené a célzottan meg-
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fogalmazott stratégia és megfelelő  mértékű  forrásbevonás. A piacgazdaságra történ ő  
átállás a kultúra területén is változásokat eredményezett. Az egyes területeket érint ő  
kedvezmények megsz ű ntek, a kulturális szolgáltatások igénybevétele nagyobb ráfordítást 
igényelt. Megváltozott a társadalom igényének összetétele, b ő vült a kínálat, átstrukturá-
lódás ment végbe. 

A megyei jogú városok költségvetésében a kulturális finanszírozásra fordítható kia-
dások mértéke megközelítő leg 4%. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 
a kultúrára fordított finanszírozás mértéke a vizsgált id ő szakban 2,1%. Az új város alapí-
tásánál az iparosodási folyamathoz kapcsolódó jellemz ő  folyamat volt a munkaképes 
korú fiatal szakképzetlen/szakképzett munkaer ő  letelepítése. Ebben az idő szakban a 
társadalmi mobilitás fő  iránya a faluból városba történ ő  vándorlás volt. Segédmunkások, 
szakmunkások, értelmiségiek bevándorlása egyaránt jellemz ő  volt. Ez a tendencia alap-
vető en meghatározta a város demográfiai viszonyait. Az els ő  három évben a letelepedet-
tek magas számban változtatták meg foglalkozásukat. Új életmódot és foglalkozást vá-
lasztva, részben kényszerbő l, részben szükségszer ű ségbő l az új élet reményében. Ez a 
jelenség hatott a demográfiai folyamatokra, az iskolarendszer és kulturális intézmény-
rendszer mű ködésére. Az új város népességmegtartó ereje miatt a népesség növekedése a 
hagyományos történelmi városok értékeihez képest robbanásszer ű nek volt mondható. 
Dunaújváros lakosságszáma az országos tendenciáktól (1981) eltér ő en csak a kilencve-
nes évek elejétő l csökkent érezhető en. A természetes fogyás mellett leginkább a migrá-
ciós veszteségnek volt köszönhet ő . 1990 és 2005 között a város lakosságszámának válto-
zásában a (Székesfehérvárra és Budapestre irányuló) vándormozgalom volt a meghatáro-
zó, amely leginkább a fiatal, mobilis munkaer ő t érintette. Az elvándorlás a városkörnyé-
ki településeket pozitívan érintette, Kisapostag, Nagyvenyim, Kulcs, Rácalmás és Baracs 
haszonélvező i a változásnak. A város korösszetételének legf ő bb jellemző je a 65 évnél 
idő sebbek arányának jelentő s növekedése. A 15 évnél fiatalabbak aránya ezzel párhuza-
mosan közel 9%-kal csökkent. A munkanélküliség 2001-t ő l fokozatosan nő tt, mértéke 
2005-ben átlagosan 5%, 2009-ben 8%. 

A kulturális intézményrendszer infrastruktúrája a kor elvárásainak megfelel ő en mű -
ködött. Az 1990-es évekt ő l az önkormányzati fenntartású intézmények háttérágazata 
megújult. A kutatás eredményei szerint a megkérdezettek mindkét mérés (2006/2009) 
alkalmával megfelelő nek ítélték az intézmények infrastrukturális jellemző it.  

A beruházások (M6-os autópálya, Pentele-híd) a kutatás adatai szerint nincsenek je-
lentő s hatással a város kulturális életére. A 2006-os mérések szerint a városlakók közel 
60%-a pozitívan vélekedett a Pentele-híd élénkít ő  hatásáról, úgy gondolták, hogy a híd 
átadása serkentő en hat majd a kulturális életre. 2009-ben a megítélés negatív irányba 
változott, azaz a városlakók elvárásai nem igazolódtak. Az intézmények vezet ő inek 
nyilatkozatai megerő sítik a kutatási adatokat. Kivételt képez a Bartók Kamaraszínház 
igazgatójának véleménye. A vizsgálat id ő tartama alatt a térségben zajló fejlesztések 
pozitív megítélése 30%-kal csökkent. A gazdasági visszaesés következtében elbocsátá-
sokra került sor; a szű külő  munkalehető ségek polarizálják a jövedelmeket, jelentő sen csök-
kentik a (kulturális) infrastruktúrára és szolgáltatásokra fordítható bevételek nagyságát. 

A jövedelem szerinti megoszlás a normál eloszlás görbéjét követi, de az átlagjövede-
lem alatt van. A kutatás eredményei alapján megállapítható, hogy Dunaújváros kistérségi 
központi szerepének erő södését a Felső -Dunapart, Barátság és Kertváros városrészek 
lakói prognosztizálták leginkább a negyedek közül. A szkepticizmus a Technikum város-
részre volt a legjellemző bb. A demográfiai, migrációs mutatók, a térségi infrastruktúra 
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jellemző  adatai alapján megállapítható, hogy az elöregedési, elvándorlási folyamatok 
negatív hatásait a megvalósított infrastrukturális fejlesztések nem ellensúlyozzák. A 
városlakók nem használják ki a fejlesztések hatását a korábbinál nagyobb mértékben. A 
város népességmegtartó ereje nem nő tt az elő rejelzéseknek megfelelő en, jelenleg stag-
nál. A beruházások élénkítése a makrogazdasági folyamatokkal összhangban szintén nem 
valósult meg a várt ütemben. 

Tényekkel alátámasztható, hogy a város kulturális életének m ű ködtetését tekintve is 
tervezett, „csinált” város. A folyamatosan változó dunaújvárosi gazdasági és társadalmi 
viszonyok jelenleg negatív irányban befolyásolják a város kulturális életének fejl ő dését, 
mind a támogatói (források szű külése), mind a felhasználói oldalról nézve (a programok 
változatosságának hiánya, valamint financiális nehézségek miatt). Igazolható azon állí-
tás, hogy a demográfiai, migrációs mutatók, az infrastruktúra jellemz ő i, valamint a gaz-
dasági szerkezetváltozás negatív hatással vannak a térség kulturális életére. Az elörege-
dés, a migráció, a munkanélküliség hatására sz ű kül az intézményrendszert használók 
köre. A felmerülő  igények specializálódnak. Ezeket az igényeket az intézményrendszer 
nem minden esetben elégíti ki.  

3. A kulturális fogyasztási szokások vizsgálata Dunaújvárosban 
A város lakosságának kulturálódási szokásait pozitívan befolyásolja a kulturális intéz-
mények földrajzi elhelyezkedése. 

A kulturális intézményrendszer elemeinek elhelyezése tudatosan történt. Minden 
központi feladatot ellátó intézményt a várost átszel ő  Vasmű  út közelében helyeztek el. A 
látogatási szokások alakulásával kapcsolatban az intézmények vezet ő i megfogalmazták, 
hogy a földrajzi távolság jellemz ő en nem befolyásolja a látogatási szokásokat. A város 
lakói gyalogosan, tömegközlekedési eszközzel és személygépkocsival egyaránt nehézsé-
gek nélkül közelíthetik meg az intézményeket. A látogatási szokások vizsgálata láthatóvá 
tette, hogy a megkérdezettek 64%-a nem, 20,5%-uk évente vagy félévente egy alkalommal, 
15,5%-uk havonta vagy gyakrabban látogatja a kulturális intézményrendszer elemeit. 

Az Intercisa Múzeum munkatársa árnyalta a képet, a múzeumpedagógiai órákra vo-
natkoztatva elmondta, hogy a földrajzi távolság ebben az esetben behatárolja a látogatási 
szokásokat, a pedagógusnak bele kell férnie a tanóra kereteibe, az intézményt ő l távol 
elhelyezkedő  iskolák pedagógusai nem tudják az órarendjükbe illeszteni a kihelyezett 
órát. A civil közönség esetében a látogatási szokásokat alapvet ő en nem befolyásolja a 
földrajzi távolság. 

A Bartók Kamaraszínház esetében a városlakók látogatási szokásait nem befolyásol-
ja a földrajzi elhelyezkedés, ugyanakkor a megépült dunaújvárosi hídnak pozitív jelleg ű  
hatása van. Jelentő s számban látogatják a Duna bal partján lév ő  települések lakói, akik 
korábban első sorban a kecskeméti Katona József Színház el ő adásait látogatták. A jelen-
ség valószínű síthető en a befogadó-színházi jellegnek és a változatosabb programoknak 
köszönhető . Az ICA-D központi fekvés ű , minden irányból jól megközelíthet ő . 

A Kortárs Mű vészeti Intézet rendezvényeire vonatkozó alapvet ő  megítélés nem vál-
tozott az eltelt három év során. A megkérdezettek fele nem rendelkezik információkkal 
az intézmény mű ködésérő l. Az intézmény tevékenysége ugyanakkor közérdekl ő désre 
tarthat számot speciális gyű jtő körének köszönhető en. 

A József Attila Könyvtár esetében a látogatási szokások megváltoztak a távhasználat 
irányába, a könyvtár használatához nem szükséges fizikai jelenlét, így ebben az esetben 
is bizonyítható, hogy a földrajzi elhelyezkedés és a látogatási szokások között nincs 
pozitív irányú összefüggés. El ő zetes feltételezésemmel ellentétben a kulturális intézmé-
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nyek térbeli elhelyezkedése jellemző en nem befolyásolja a városlakók kulturális fo-
gyasztási szokásait. 

Dunaújváros kulturális intézményrendszerének áttekintése során az alábbi megálla-
pítások tehető k. Alapvető  tendencia, hogy a legtöbb kulturális intézmény látogatottsága 
csökken. A rendezvényeken való részvétel és a múzeumi látogatások területén kismérté-
kű  növekedés mutatkozik. A közép és nagyvárosok kulturális rendezvényein való részvé-
teli aktivitás tendenciái hasonlóvá váltak. A kisebb településeken él ő k a kultúraközvetítő  
intézmények közül leggyakrabban a m ű velő dési házakat látogatják. A különböz ő  feszti-
válok, emblematikus rendezvények szerepe felértékel ő dik. 

Dunaújváros ellátottsága a méretben és fejlettségi szintben hasonló városokkal 
(Nagykanizsa, Salgótarján, Hódmez ő vásárhely és Érd) összehasonlítva nem mutat nega-
tív képet a kultúraközvetítő  intézmények számát és a szolgáltatások színvonalát tekintve. 
Speciális adottságai, melyek kialakulásához kapcsolódnak, jelenleg nem érintik hátrá-
nyosan az intézményrendszer egyes elemeit. Kiemelked ő  a települési könyvtárak számá-
nak, valamint az állandó színházak tekintetében. A mozitermek száma elegend ő nek 
mondható a város nagyságrendjéhez viszonyítva. A többi városban önálló filmszínház 
nem található. Gyengeségként a többi várossal összevetve a közm ű velő dési intézmények 
alacsony száma határozható meg. Összességében a Dunaújvároshoz hasonló népesség-
számú megyei jogú városok intézményi eloszlásának elemzéséb ő l kiderül, hogy a város 
kulturális intézményrendszere tekintetében jó ellátottsági szintet élvez. A hasonló jellem-
ző kkel rendelkező  településekkel párhuzamot vonva Dunaújváros el ő nyös helyzetben van. 

A szocialista típusú városokkal történ ő  összehasonlítás alapján Dunaújváros 2001-
2007 között a legjobb értékeket érte el a moziel ő adások és -látogatók számának alakulá-
sában egyaránt. 2006-ban a látogatószám Dunaújvárosban 64 692, míg Tatabányán 
16 942 fő  volt, 2007-ben Tatabánya még megel ő zte Dunaújvárost. A változás oka a 
városban átadott új multiplex mozi volt. 2009-ben a vizsgált két megyei jogú szocialista 
típusú városban az alábbiak szerint alakult a látogatottság: Dunaújvárosban 43 145 láto-
gató, Tatabányán 127 889 látogató. A színházi el ő adások számának vizsgálata kapcsán a 
szocialista jelleg alapján Dunaújváros és Tatabánya vizsgálata releváns. Tatabányán az 
elő adások száma 80 és 90 elő adás között változik, míg Dunaújvárosban százas nagyság-
rend feletti értékek realizálódtak. 

A kulturális rendezvények és a közm ű velő dési intézmények számszaki adatait ele-
mezve láthatóvá vált, hogy Dunaújváros negatívabb eredményeket mutat, mint a szocia-
lista típusú városok általában. A város népességszámához viszonyítva kevés kulturális 
rendezvény számára biztosít helyszínt. A rendezvények számosságát tekintve alacso-
nyabb népességszámmal rendelkező  települések (Oroszlány, Ajka, Százhalombatta) 
elő zik meg. Ezek közül is kiugró értéket mutat Ajka, ahol a vizsgált id ő intervallumon 
belül a kulturális rendezvények száma négyszer több volt, mint Dunaújvárosban. A ma-
gas rendezvényszám eredményeként Ajka a látogatószám tekintetében is kiemelkedik a 
szocialista típusú városok rangsorából. A kulturális fogyasztási szokások mértékének 
negatív irányú változása összhangban van a megyei jogú városok tendenciáival. 

A települési könyvtárak adatait elemezve megállapítható az, hogy az új fogyasztói 
igényekhez igazodva az alapszolgáltatások köre kib ő vült. Dunaújvárosnak az országos 
tendenciákkal történő  együtt haladását jelzi, hogy a nagyvárosokhoz hasonlóan csökken 
a beiratkozott olvasók, a kikölcsönzött könyvek és a leltári állomány száma. A városok 
méretétő l függetlenül, az értékekb ő l leolvasható, hogy a fels ő oktatási intézmények jelen-
léte pozitívan befolyásolja az adatokat. A fels ő oktatásban résztvevő  hallgatók aktívabban 
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veszik igénybe a könyvtári szolgáltatásokat. A nagy múltú fels ő oktatási szereppel bíró 
városokban (Győ r, Szeged, Debrecen) minden negyedik ember beiratkozott olvasója 
valamelyik könyvtárnak. Dunaújvárosban minden hatodik lakos tagja az intézménynek. 
A beiratkozott olvasók és a népességszám arányait vizsgálva Sopron adatai mutatják a 
legjobb értéket, ahol minden második ember könyvtári tag. Dunaújváros adatai 2001 és 2003 
között növekvő  tendenciát mutattak, majd pedig folyamatosan csökkentek, 2009-re 7874 f ő  a 
könyvtári tagok száma. Ez a bázisévhez viszonyítva közel 50%-os csökkenést jelent. 

A mozilátogatási szokások változását vizsgálva egyértelm ű en csökkenő  tendencia 
érvényesül. A rendszerváltást követ ő en a mozik üzemeltetése többszektorúvá vált. Az 
elő adások számában Dunaújváros megel ő zi a hasonló népességszámú városokat (Érd, 
Hódmező vásárhely, Salgótarján). A legmagasabb értéket a város 2008-ban érte el 2043 
elő adással. A vizsgált idő szakban az adott évek magasabb látogatószámának oka, hogy 
abban az évben a forgalmazott filmek száma n ő tt. 

A színházlátogatási szokások vizsgálata alapján Dunaújváros a hasonló népesség-
számú városok rangsorában 2004-ig az el ő adások számosságát tekintve vezet ő  helyen 
állt, majd 2005-tő l a vezető  szerepet Sopron vette át. Látogatószám tekintetében Sopron 
minden évben megelő zte Dunaújvárost. A megyei jogú városok rangsorában a színházlá-
togatás aktivitásában a város a középmez ő ny alatt helyezkedik el, megel ő zve Szekszár-
dot és Tatabányát. A legjobb eredményeket a szellemi és kulturális központok (Debre-
cen, Győ r, Pécs, Miskolc, Szeged) mutatják. A nagyvárosokban átlagosan ötször több 
elő adást mutatnak be az érdeklő dő knek, mint Dunaújvárosban. Ez az arány a látogató-
szám vizsgálata kapcsán is érvényes. 

A kulturális intézményrendszer elemei közül a muzeális intézmények látogatási ten-
denciái viszonylag állandónak tekinthet ő k. A múzeumok kiállításai iránti érdeklő dés 
növekedésében szerepet játszanak a turisztikai folyamatok hatásai. Dunaújváros esetében 
csökkenő  tendencia mutatkozik, a látogatószám 15 543-ról 2009-re 12 984-re esett visz-
sza. (A legdinamikusabb növekedés Szekszárd kapcsán látható, 2009-re a bázisévhez 
képest a duplájára nő tt a résztvevő k száma.) Az alacsony látogatószám magyarázata 
lehet, hogy a vizsgált évben felújítások, átalakítások miatt nem fogadtak vendégeket a 
múzeumok. 

A közmű velő dési intézmények keretei között m ű ködő  rendszeres mű velő dési foglal-
kozások és alkotó m ű velő dési közösségek alacsony népszer ű séggel rendelkeznek a más 
típusú kulturális tevékenységekhez viszonyítva. Az alkotó közösségek közül a legnép-
szerű bbek a mű vészeti csoportok. A rendszeres m ű velő dési foglalkozások közé tartoznak 
a tanfolyamok és klubok tevékenységei. Dunaújváros a megyei jogú városok rangsorá-
ban a középmező nyben helyezkedik el. Jelent ő s a nyugdíjas klubok száma. 

A látogatószám emelkedése és a rendezvények számossága között egyenes arányú 
növekedés nem minden esetben mutatható ki. Az állami támogatások megosztása fontos 
szerepet játszik a rendezvények létrehozásában. Az állami segítségnyújtás jelent ő ségét 
bizonyítja, hogy a 2009-es év a kulturális rendezvények és résztvev ő k számában is ki-
magasló eredményeket hozott. A Kulturális Turizmus Évében nagyarányú forrásbevoná-
sok történtek. A nagyvárosokban (Pécs, Szeged, Debrecen) háromszor több programot 
tartottak, mint a korábbi években. A megyei jogú városok rangsorában rendezvényszám 
tekintetében Dunaújváros az országos átlag alatt marad. Kevés a magas színvonalú, nagy 
tömegeket megmozgató rendezvény. A megyeszékhelyi státusszal nem rendelkez ő  váro-
sok közül Érd, Sopron, Salgótarján és Nagykanizsa is megel ő zi mind a látogatók, mind 
pedig a programok számában. 
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A szektorba történő  beruházások jellemző en az állagmegóvásra irányulnak. A szak-
mai fejlesztési feladatok pályázatok segítségével valósulnak meg. Az intézményrendsze-
rek fenntartói ellenő rző  funkciókat látnak el. A jegyárak piaci ár alatt maradtak a prefe-
rált programok esetében. Az emelt árú belépő  díjakkal szervezett, ún. „magas kultúrát” 
képviselő  eseményeket jellemző en egy szű k, kvalifikált réteg látogatja leginkább. A 
témában keletkezett korábbi kutatási adatokról a megkérdezetteknek nem volt tudomása. 
Az önszervező dő  kulturális kezdeményezések jelen vannak, jelent ő ségükrő l egzakt kuta-
tási adat nem áll rendelkezésre. Nem mű ködik egységes információhálózat, csupán ese-
tenként segíti összehangolt terv a munkát. Nincs önálló marketingstratégia, a kultúrára 
vonatkozó stratégiai fejlesztési célok iránya a közösségi élet aktivizálására, a belvárosok 
kulturális tereinek felújítására, a városok kulturális eredményeinek, értékeinek, sajátos-
ságainak megtartására, fejlesztésére irányulnak. Feladatként jelentkezik a városok ide-
genforgalmi vonzerejét növelő  kulturális programok, események támogatása, kulturális 
értékeinek közkinccsé tétele. 

Igazolható azon állítás, hogy a kulturális fogyasztási szokások mértékének negatív 
irányú változása összhangban a van a megyei jogú városok tendenciáival. A látogatási 
szokások változásának tendenciája országos viszonylatban negatív irányba mozdul. Az 
okok között gazdasági- társadalmi jelleg ű ek egyaránt megtalálhatók. A kulturális intéz-
ményrendszer elemeinek vizsgálata kapcsán Dunaújváros speciális adottságai, földrajzi 
helyzete pozitív tendenciákat eredményezett más hasonló méret ű , de eltérő  történelmi 
múltú városok összehasonlításában. 

4. A kulturális intézményrendszer mű ködésének áttekintése 
A kulturális intézményrendszer elemei egymástól függetlenül, önállóan m ű ködnek a 
helyi önkormányzat koordinálásával. A kínálat felhasználói igényekhez történ ő  alakítása 
a visszacsatolás esetlegessége miatt nem jellemző . 

A kulturális ágazat bevételtermelő  ereje a kiadásokhoz képest alacsony, országos 
szinten az érdekérvényesítő  képessége (a színházak kivételével) gyenge. A hagyományos 
értelemben vett közmű velő dési intézmények helyzete stagnál. A központi költségvetés 
kiadásainak csökkentése hátrányosan érintette a közm ű velő dési intézmények mű ködését. 
A intézmények fenntartói szerint kevés a magas színvonalú kulturális élet megteremtésé-
hez szükséges forrás. Az intézmények a m ű ködtetésükhöz szükséges anyagi fedezetet 
belépő jegyekkel és különféle támogatások megszerzésével biztosítják. Bizonyos terüle-
teken továbbra is szükséges az állami beavatkozás, azonban mindez mérsékeltebb for-
mában jelenik meg. Elő térbe kerül a közpénzekbő l, civil szervezetektő l és különböző  
pályázati forrásokból történő  finanszírozás. Dunaújváros, kulturális intézményrendszeré-
nek finanszírozását illető en speciális helyzetben van, legnagyobb mértékben a korábbi évek-
hez hasonlóan adott normatívából finanszíroz. Az összeg azonban csak az intézményrendszer 
fenntartásához elegendő , a fejlesztésre nem jut megfelelő  mennyiségű  forrás. 

A statisztikai adatok a kutatás adataival összhangban alátámasztják az intézményi 
vezető k azon véleményét, mely szerint a kultúrához való hozzájutást tekintve a lakosság 
különböző  rétegei közötti egyenlő tlenség tovább n ő . A Városi Tanács, majd Önkor-
mányzat az ezredfordulóig látta el a város kulturális életének koordináló, támogató, 
fenntartó feladatát a Kulturális Irodán, valamint a Kulturális Bizottságon keresztül. Az 
utóbbi években az Önkormányzat fenntartóként és/vagy támogatóként nem véleményezi 
az intézmények szakmai törekvéseit. A fenntartó a vezet ő k kinevezésével közvetett mó-
don, valamint a költségvetés tervezésének idején, a források elosztásával tudja befolyá-
solni a város kulturális intézményrendszerének m ű ködését. 
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Koordináló szerepe egyre inkább háttérbe szorult, a Kulturális Iroda megsz ű nt, az 
összehangolás feladata adatkéréssé alakult át. Ezen szervezetek teljesítményére, sikeres 
mű ködésére vonatkozóan objektív mér ő szám, teljesítménymutató nem áll rendelkezésre. 
A kutatás kapcsán a kulturális intézmények képvisel ő i/vezető i az egyedi jövő képek fel-
vázolása mellett megfogalmazták a közös koncepció, stratégia kialakításának fontosságát 
(a város kulturális koncepciójával összhangban) a szakmai döntési kompetenciák válto-
zatlan megtartása mellett. Az elképzelések alapja a pályázati lehet ő ségek maximális 
kihasználása. Jelenleg az egyes tématerületek összekapcsolása révén a szakmai egyeztetések 
eseti jelleggel valósulnak meg. A partnerközpontú szemlélet valamennyi intézmény esetében 
igazolható, azonban annak gyakorlati megvalósítása nem minden esetben hatékony. 

A törvényi szabályozás mutatja meg, hogy az adott állam mely feladatokat tekinti a 
legfontosabbnak, a kulturális szolgáltatások (könyvtár, levéltár, közgy ű jtemény, múzeu-
mi intézmények, közmű velő dési intézmények) fenntartása állami vagy önkormányzati 
feladat-e. A finanszírozás mértéke befolyásolja a szolgáltatás színvonalát. A kutatási 
eredmények bizonyították, hogy az állami szerepvállalás kockázatkerül ő vé tette az egyes 
intézmények döntéshozóit. A normatíva alapvet ő en meghatározta a mű ködési kereteket. 
Az intézményrendszer azon eleme, mely nem részesült állami normatív támogatásból, 
egyéb lehető ségek segítségével fejlesztette saját szervezetét. Ez az elem az intézmény-
rendszer leginkább mű ködő  eleme. 

A város kultúrához való viszonya ambivalens jelleg ű . A támogatás jelentő s része 
normatív jellegű  (nagyságrendileg 2% a mindenkori önkormányzati költségvetésb ő l, a 
szinten tartásra és az esetleges fejlesztésekre szükséges 4% helyett). A mecenatúra sze-
repvállalása elenyésző . A kulturális/szórakoztató rendezvények iránti igény felmérésére 
a sajátosságok miatt lehető ség volt faktoranalízis (fő komponens elemzés) módszerének 
alkalmazására. Ennek eredményeként öt különböz ő  kulturális igényű  csoport rajzolódott 
ki. A kulturális helyszínek és rendezvények iránti igények összefüggését az életkor te-
kintetében vizsgálva az alábbi megállapítások tehet ő k: 

Az életkor elő rehaladtával a megkérdezett csoportok elutasították az alábbi szórako-
zási alternatívákat: blues kocsma, fiatalok számára biztosított szórakozási lehet ő ségek, 
jazz-rock klub, fesztiválok, mozi és a zenés estek. A megkérdezettek igényelnék a gyer-
mektársastánc és az egyéb gyermekrendezvények megrendezését (valószín ű síthető en a 
saját család létének függvényében). Az id ő sebb megkérdezettek inkább preferálták a 
zenés szórakozóhelyek létesítését, komolyzenei koncerteket, saját korosztályuknak szóló 
rendezvényeket és a népm ű vészetet. A fiatalabb életkori csoportokban ezzel ellentétes 
tendenciák jelentek meg. A látogatási szokások vizsgálata alapján megállapítható, hogy a 
kutatásban szereplő  válaszadók többsége elégedett a rendelkezésére álló kulturális szol-
gáltatások mértékével és azok minő ségével, annak ellenére, hogy többségük nem látogat-
ja rendszeresen az intézményeket. 

A megkérdezettek véleménye és az interjúk alapján kijelenthetjük, hogy a kulturális 
intézmények szolgáltatásai (kulturális programok) és a fogyasztói igények nincsenek 
összhangban egymással. A potenciális közönség szabadid ő -eltöltési szokásai nem kap-
csolódnak szorosan a megvalósított kulturális programokhoz. A preferált rendezvények 
között erő teljesen megjelenik az ingyenes – könnyed m ű fajú, családi – rendezvények 
iránti igény. A felhasználói igények változása a közeljöv ő ben is prognosztizálható, a 
gazdasági visszaesés hatására ebben a szektorban is visszaesés következhet be. Koordi-
nációs szerepe maga után vonhatja a racionalizálási törekvéseket. Az egyes elemek küls ő  
források bevonásával határozzák meg m ű ködésük új irányait. Az egyes intézmények 
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vezető i innovatív marketingtevékenységet vázoltak fel. Közönségvonzó kulturális attrak-
ciók kerülhetnek elő térbe. 

A kultúra finanszírozásában résztvevő  legfontosabb szereplő k az állam, a piaci sze-
replő k és a non-profit szektor. Az állam alapvet ő  feladata a jogokhoz való hozzájutás 
biztosítása, beleértve a kulturálódáshoz való alkotmányos alapjogot is. Magyarországon 
jellemző  tendencia, hogy a szakmai tapasztalat mellett a személyes kapcsolatok jelentik 
a szektorban az érvényesülés első  számú alapját. Dunaújvárosban a kulturális intézmény-
rendszer mű ködtetése egy sz ű k réteg feladata, felelő ssége volt és jelenleg is az. A fiata-
lok aránya a rendszer irányításában nem számottev ő . Az állam szerepvállalása kétirányú: 
támogató és egyben a m ű ködési kereteket is kijelöli, beleértve az elvárásokat a szakmai 
munkával kapcsolatban. Adókedvezmények biztosításával ösztönözni kell az alternatív 
kultúrafinanszírozókat a szponzorációra, az er ő teljesebb szerepvállalásra. 

A reprezentatív célcsoport véleménye alapján a kulturális intézményrendszer bizo-
nyos elemeivel nem elégedettek a város lakói. Az elégedetlenség többek között a tájé-
koztatás elégtelenségére és az ebbő l fakadó információhiányra vezethető  vissza. Érzé-
kelhető  egyfajta tartózkodó magatartás a kulturális programokon való részvétellel kap-
csolatban, az okok között társadalmi, gazdasági, szociológiai problémák egyaránt megta-
lálhatók. 

5. Összegzés 
A fő  probléma az intézmények közötti koordináció, kommunikáció és együttm ű ködés 
megvalósításának nehézségeiben, hiányosságaiban keresend ő . A kapcsolattartás nehéz-
kessége, esetlegessége nyilvánvalóvá vált a doktori értekezés készítése során. Az intéz-
mények képviselő i megfogalmazták az igényüket a probléma kezelésére, ugyanakkor 
konkrét megvalósítási javaslatok nem születtek. Az intézményrendszer irányítói úgy 
gondolták, hogy a látogatók elvárásainak figyelembevétele nem igényli a feladatok újra-
fogalmazását, inkább csak a fokozatosság elvét valósítja meg.  

Dunaújváros társadalmi megítélésének megváltoztatása egyaránt szükséges országos 
és helyi szinten, azaz a médiumok tudatos bevonására van szükség. A látogató általában 
pozitívan vélekedik Dunaújvárosról, f ő ként a parkok, a Duna-part, a szocreál épületek 
sajátosságai miatt. A múzeum kiállításainak megújítása, b ő vítése elkerülhetetlen. A 
városban élő , országos hírű  mű vészek támogatása, segítése jelenleg is megvalósul, ugya-
nakkor tevékenységüket a városlakók jelent ő s része nem ismeri. Népszerű sítése közös koor-
dinációban megrendezett programokon keresztül valósítható meg a leghatékonyabban. 

A Kortárs Mű vészeti Intézet országos rangú kiállítóhely, ahol kiemelked ő  mű vészeti 
alkotások találhatók, többek között a városban tevékenyked ő  Palotás József, Várnai 
Gyula, Móder Rezső  és Birkás István dunaújvárosi Munkácsy-díjas m ű vészek mű vei. 
Ám a helyi képző mű vész-társadalom megosztott, érdekérvényesítő  képessége nem haté-
kony. Számos nemzetközileg elismert egyesület m ű ködik: Bartók Táncszínház és kóru-
sok (Dunaújvárosi Vegyeskar, Dunaújvárosi F ő iskola Nő i Kara, Viadana Kamarakórus), 
Vasas Táncegyüttes, Rosti Pál Fotóklub, magángy ű jtemények (pl.: Kovácsmúzeum). A 
Dózsa Mozicentrum premier-, art moziként, valamint videotékaként m ű ködik. 

A kulturális intézmények internet-elérése esetenként nem lehetséges, vagy elavult. A 
városlakók nem ismerik a helyi értékeket, adottságokat, er ő sségeket. A közm ű velő dési 
intézményekben mű ködő  mű vészeti csoportok kommunikációjának javítása központi 
kérdéssé vált, az egységesség koncepciójának kialakítása els ő bbséget élvez. A különbö-
ző  kulturális ágazatok, kulturális szervezetek koordinációjának er ő sítése az önkormány-
zat alapfeladata lehet(ne). A partnerség gondolatának er ő sítése, kiterjesztése minden 
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érintett részérő l konkrétan megfogalmazódott. Szükséges lenne koordinátor munkakör 
létesítése, amelynek betöltő je szakmai alapokon hoz döntéseket; katalizátorként m ű ködne. 

Olyan munkatársra lenne szükség, aki alkalmas közm ű velő dési, közgyű jteményi, 
mű vészeti, felnő ttképzési munkaterületen elemző , tervező , szervező  feladatok ellátására. 
Képes a kulturális ágazatok, intézménytípusok, szervezeti és közösségi formák mene-
dzselésére. Speciális képességekkel és ismeretekkel rendelkezik a feln ő ttképzés terüle-
tén. A hatékony és magas színvonalú feladatellátás érdekében a közm ű velő dési munká-
ban részt vevő  munkatársak részére rendszeres intézményeken belüli továbbképzéseket 
kellene tartani. Dunaújváros kulturális életét általánosságban a statikusság jellemzi.  

Bizonyítottá vált, hogy a város jelenleg féloldalas vonzáskörzete a híd szerepének 
erő södésével párhuzamosan pozitív irányba befolyásolhatná a kulturális intézmények 
mű ködését. Jelenleg a dunaújvárosi munkahelyüket megtartani kívánók rekreációs tevé-
kenységüket már új lakóhelyükön folytatják, így igényeik sem jelennek meg Dunaújvá-
rosban, melyekkel befolyásolhatnák a m ű ködést. A város térségi szerepe vitathatatlan, az 
oktatási és egészségügyi szolgáltatások megléte, valamint szakmai színvonala a kistér-
ségben mű ködő  intézményrendszer lehető ségeit, mi több, szakmai színvonalát egyaránt 
meghaladja. 

A megkérdezettek világossá tették, hogy szándékosan nem veszik igénybe a kulturá-
lis intézményrendszer szolgáltatásait. Dunaújváros turisztikai szempontból nem sorolha-
tó a tömegeket vonzó települések közé, ugyanakkor sajátos múltja, történelmi emlékei, 
mű alkotásai, természeti környezete miatt vonzóvá tehet ő  a potenciális látogatók számára. 
Az egyediséget képviselő  programok multiplikátor hatása ösztönz ő leg hatna a kapcsoló-
dó szolgáltatások fejlő désére. Amennyiben a folyamatok újraszervezése megtörténik, 
valószínű síthető , hogy a jelenlegi migrációs folyamatok intenzitása csökken, a város 
térségi szerepe és lakosságmegtartó ereje nő , és a budapesti agglomeráció jelenleg érvé-
nyesülő  elszívó hatása mérséklő dik. A térségi szerep erő södésével a dunaújvárosi híd 
szerepe felértékelő dik. A kulturális intézményrendszer m ű ködésének pozitív irányú 
változásai révén a városi élettér újra vonzóvá tehet ő , ha nem is akkora mértékben, mint a 
megalapítását követő  három évtizedben. 

Dunaújváros kulturális intézményrendszerének helyzetelemzése 

1. Bevezetés 
Dunaújváros kulturális intézményei az értékek, információk gy ű jtő i, továbbadói, m ű vé-
szeti alkotások teremtésének, emellett közvetítésének helyszínei, ismeretterjeszt ő , szóra-
koztató és közösségi életet formáló helyek. A kedvez ő tlen folyamatok ok-okozati viszo-
nyainak feltárása érdekében a statisztikai adatok és az intézményvezet ő kkel készített 
mélyinterjúk alapján következtetések vonhatók le az intézményrendszer m ű ködésének 
hatékonyságára vonatkozóan.  

2. A kulturális intézményrendszer alrendszereinek mű ködési sajátosságai 
A József Attila Könyvtár működési adatainak áttekintése 
A könyvtár fő  feladata gyű jteményének tervszerű  és folyamatos fejlesztése. Egyéb fela-
datai a dokumentumok állományba vétele, feltárása, meg ő rzése, gondozása és az olvasók 
rendelkezésére bocsátása, hagyományos és elektronikus információhordozón egyaránt. A 
könyvtár 1996-ig a Munkásm ű velő dési Központ része volt, majd a különválás után önál-
ló önkormányzati intézmény lett. Az önállóság anyagi stabilitást és presztízsnövekedést 
jelentett a város intézményrendszerében. 



Varga Anita 

 118

A József Attila Könyvtár állományának alakulása 2000-2008 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

172941 168484 172442 175171 176166 177482 171477 173797 175239 
A táblázatok forrása: kérdő íves adatok alapján szerk. VARGA A. 2009. 

Közmű velő dési könyvtár m ű ködtetése minden önkormányzat számára kötelez ő  alap-
feladat. Köteteinek száma 2008-ban 175 239 db, a beiratkozott olvasói létszám 8376 f ő . 
Ennél azonban jóval többen használják, és veszik igénybe az olvasótermi, folyóirat-
olvasó szolgáltatásait a könyvtárigazgató beszámolója alapján. A József Attila Könyvtár 
könyvállománya 2000 óta kis mértékben emelkedik. Az emelked ő  könyv- és folyóirat 
árakkal az intézmény nem tud lépést tartani. A város lakosságának 15%-a könyvtári tag. 
A beiratkozott olvasók száma 2003 óta fokozatosan csökken, több mint 40%-a általános- 
és középiskolai tanuló, vagy fels ő oktatási intézmény hallgatója. 

A József Attila Könyvtárba beiratkozott olvasók számának alakulása 2000-2008 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

11534 11520 11532 11782 11488 11106 11308 9093 8376 
 

Feltételezhető , hogy az internet nyújtotta szolgáltatások, a gyorsan, könnyen, akár 
otthonról is megszerezhető  információtömeg nagymértékben befolyásolják a potenciális 
könyvtárlátogatók számának alakulását. A tendencia összhangban van mind a regionális, 
mind az országos trendekkel (Csatári B. 2003). A könyvtár munkatársainak megítélése 
szerint az olvasók létszámának további csökkenése nem folytatódik. 
A Munkásművelő dési Központ jellemző  adatai 
Az alkotó mű velő dési közösségek támogatása (néptánc, képz ő - és iparmű vészeti csopor-
tok, fotósok, színjátszók), valamint természet- és társadalomtudományos ismeretterjesz-
tés (egyedi elő adások, tematikus sorozatok) a szervezet alapfeladatai közé tartozik. Az 
alkotó mű velő dési közösségek foglalkozásainak célja a közösségi élet megteremtése és a 
szórakozás. A lakosságnak többnyire nincs igénye az ilyen jelleg ű  kulturálódási lehető -
ségekre, emiatt a részvételi aktivitás alacsony. 

A mű velő dési intézmények m ű ködésének specifikus jellemz ő irő l, amelyek a Vasmű  
és a város építésének kezdetén a szórakoztatás és m ű velő dés funkcióját biztosították, 
kevés információ áll rendelkezésre. A József Attila Kultúrotthon, a Radari és a Déli-
városi Kultúrotthon 1951-1952 között úgynevezett „barakk kultúrházak” voltak. Az 
intézmény törekszik a nyitottságra, hangsúlyozza befogadó jellegét. Szolgáltatásai között 
megtalálhatóak az önfenntartó hobbikörök, szakkörök, valamint a különböz ő  közhasznú 
és nyelvi tanfolyamok szervezése. Az épület központi fekvésének és adottságainak kö-
szönhető en több civil szervező désnek is helyet ad. 

A Munkásmű velő dési Központ elő adásszámának alakulása 2000-2008 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

80 58 57 109 87 137 184 191 74 
 

Az adatokat leginkább a közösségi rendezvények befolyásolták. A Munkásm ű velő -
dési Központban (késő bbiekben MMK) bizonyos mérték ű  profilváltás ment végbe a 
városi igényeknek megfelelő en. Az ismeretterjesztő  elő adások helyett a kiállítások és 
vásárok szervezése vált fő  tevékenységgé. 
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A Munkásmű velő dési Központ látogatószámának alakulása 2000-2008 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

13 931 20 740 7250 48 726 41 183 86 530 77 662 82 775 30 724 
 

Az MMK látogatószámának alakulása a vizsgált id ő intervallumon (2000-2008) belül 
heterogén képet mutat. A legalacsonyabb érték a bázisévhez viszonyítva 2002-ben volt 
7250 látogatóval. A 2005-2007 közötti növekedés oka a közösségi rendezvényeken való 
részvételi aktivitásban keresendő . Az interjú eredménye szerint a látogatók számának 
csökkenése az intézmény profilváltásából következik. 
Az Intercisa Múzeum működésére vonatkozó információk 
Az Intercisa Múzeum Dunaújváros és környékének régészeti, történeti, néprajzi emlék-
anyagát gyű jti, ő rzi és mutatja be állandó, valamint idő szaki kiállításain. 1975-t ő l viseli 
az intézmény Intercisa (az ókori településelő d) nevét, mely a római határvidék Magya-
rországon legjobban feltárt állomása. Az intézményhez tartozik a Római K ő tár és Rom-
terület, valamint a Római Kori Fürdő . A tudományos tevékenységet folytató muzeális 
intézmény a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatóságához tartozó területi múzeum. 

Az Intercisa Múzeum elő adásai/rendezvényei számának alakulása 2000-2008 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

83 113 44 62 144 34 137 179 99 
 

A szervezett rendezvények, elő adások számának változása trendszer ű en nem ele-
mezhető . A heterogenitás feltételezhető  okai a felhasználói igények és az információfor-
galom változásában (TV, CD, PC, mobilkommunikáció) keresend ő k. A múzeum emble-
matikus rendezvényei viszonylag népszer ű ek, de az állandó kiállítás, források hiányában, 
nem újul meg. 

Az Intercisa Múzeum látogatószámának alakulása 2000-2008 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

8077 6058 6075 13213 12519 2353 4228 5034 3648 
 

A múzeumok kultúraközvetítő  tevékenységének erő sítése alapvető en fontossá válik. 
A múzeumok látogatási hajlandósága a lakosság részér ő l kedvező tlen. Az intézmények-
kel szembeni érdektelenség oka a szolgáltatások alacsony színvonalával indokolható. A 
kiugróan magas látogatási adatok id ő szaki kiállításhoz, illetve országos nagyrendezvé-
nyekhez – 2003-ban került el ő ször megrendezésre a Múzeumok éjszakája – való kapcso-
lódás eredményei. 
A Kortárs Művészeti Intézet jellegzetes adatainak ismertetése 
A Kortárs Mű vészet Intézet (késő bbiekben: KMI) nonprofit, többfunkciós, nemzetközi, 
országos és városi mű vészeti projekteket létrehozó, megvalósító intézmény. Tevékeny-
ségi köre magába foglalja a Modern M ű vészetért Közalapítvány tulajdonában lév ő  és az 
alkotók által átadott gyű jtemények kezelését. 1989-ben kulturális felajánlás ösztönözte a 
KMI létrejöttét, melynek hatására egy év elteltével a Dunaújvárosi Városi Tanács létre-
hozta a Modern Mű vészetért Alapítványt. Nonprofit képz ő mű vészeti kiállítóhely, ahol 
magyar, nemzetközi, egyéni és csoportos tárlatok kerülnek megrendezésre.  

Szervezeti felépítését, ezenkívül szellemiségét a vezető  szerint szakmai naprakész-
ség, továbbá progresszív hozzáállás mellett a rugalmasság és nyitottság jellemzi. A KMI 
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a dunaújvárosi képz ő -, illetve iparmű vészek tevékenységének az országos, valamint a 
nemzetközi kulturális életbe való beillesztését t ű zte ki alapvető  céljául. 

A társmű vészeteket bemutató programok mellett szakmai, valamint oktatási progra-
mokat szervez. Kiadói tevékenységet végez, melynek köszönhet ő en az intézet által kez-
deményezett elméleti kutatások publikussá válnak, nyomtatott és elektronikus formában 
egyaránt. A kiállítási program összeállítása során figyelembe vett alapvet ő  szempont, 
hogy a felvetett témák, azonkívül a kiállított munkák elhelyezhet ő ek legyenek a város 
kulturális közegében, a helyi és a régióban él ő  mű vészek alkotásai integrálhatóvá válja-
nak, törekedve az aktuális m ű vészeti trendek bemutatására. Helyi, illetve speciális m ű -
vészeti alkotásokat mutat be, emellett projekteket valósít meg elismert m ű vészek bevo-
násával. 
A Dózsa Mozicentrum működésének karakterisztikus jellemző  adatai 
A mozilátogatások változását vizsgálva egyértelm ű en csökkenő  tendencia érvényesül. A 
mozik üzemeltetése többszektorúvá vált. Az internet térhódítása hatást gyakorolt a mozi-
látogatók számának alakulására. A tendencia gyökerei abban keresend ő k, hogy az inter-
net és a DVD, Blu- Ray filmek megjelenésének eredményeként a kikapcsolódás ezen 
lehető sége otthon is, kényelmes körülmények között elérhet ő vé válik a lakosság számá-
ra. A kisebb, szű kebb kínálattal rendelkező  mozik, hátrányosabb helyzetbe kerülnek a 
cinema citykkel és multiplex mozikkal szemben. 

A megyei moziüzemi vállalatok megszű nése után, 1993-tól átmeneti kft. típusú vál-
lalkozási formát követő en közintézményként m ű ködött a város egyetlen filmszínháza. A 
bevétel-orientált nagytermi kínálat mellett a kamaraterem első dlegesen mű vészmozi reperto-
árt kínál (archív és alternatív filmek bemutatása, filmklub), 1994-t ő l art-videotékaként mű kö-
dik. A mozi befogadóképessége korlátozott, két termében összesen 569 f ő . 

A Dózsa Mozicentrumot szervezett módon (kedvezményes lehet ő ség kapcsán), 
egyénileg és gyermekkel egyaránt látogatják a városlakók. A Dózsa Mozicentrum a mai 
elvárásoknak megfelelő  látvány- és hangtechnikai rendszerekkel rendelkezik (Dolby 
Digital). Távlati tervei között szerepel a nagy- és a kamaraterem kihasználtságának nö-
velése. Ennek eszköze az iskolák és csoportok részére nyújtott filmvetítések, továbbá a 
konferenciák, rendezvények, koncertek és egyéb terembérleti lehet ő ségek kihasználása. 

 

A Dózsa Mozicentrum elő adásszámának alakulása 2001-2009 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1599 1601 1599 960 1892 1992 1918 2043 1933 
 

A mozielő adások száma alapvető en stagnáló képet mutat. 2004. évi csökkenés az 
üzemeltető -váltásnak tulajdonítható. A következ ő  években ismét növekvő  tendencia 
érvényesült. Az elő adások számának alakulása függ a mozi kínálati elemeit ő l is. Minél 
szélesebb a kínált filmek palettája annál nagyobb valószín ű séggel látogatják a városla-
kók az intézményt. A változás nagy része (58%-a) a községi mozik megszüntetéséb ő l 
adódott, aholis minden 100 fér ő helybő l 74 megszű nt. 

 

A Dózsa Mozicentrum látogatószámának alakulása 2001-2009 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

94241 80677 57336 29326 60970 64962 60734 50600 43145 
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A látogatók száma 2004-re jelentő sen visszaesett. A bázisévhez képest 2009-re a 
mozilátogatók száma 55%-kal visszaesett. A folyamat a már leírt trendekkel indokolható. 
A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza jellegzetes tényadatai 
A kamaraszínház szerkezete és mű ködése három fő  területre osztható, melyek a követke-
ző k: a Bartók Kamaraszínház, a Bartók Táncszínház m ű ködtetése, a társmű vészetek és 
szórakoztató programok bemutatása egyaránt alapfeladata. A színház – kiszámítható és 
tervezhető  önkormányzati és állami támogatással – 1973-ban kezdte meg tevékenységét. 
1988-tól félhivatásos státuszú Iskolaszínházi Társulattal, a Dunaújvárosi Bemutatószín-
paddal rendelkezik. Mai arculata az 1990-es évek elején alakult ki, amikor a színházi 
tevékenység viszonylagos önállóságot nyert. 

Bartók Kamaraszínház néven 1992-ben alakult újjá. A kamaraszínház nagyterme há-
romszázhatvanhét, a kamaraterme száz férő helyes. Önálló bemutatók mellett fogadott 
vendégjátékokat is színre visz. A társulat évadra és produkciókra szerz ő dött mű vészek-
bő l áll. A Bartók Táncszínház kortárs együttes, amely folklór elemeket használ fel pro-
dukciói alapanyagául. A társm ű vészetek és szórakoztató programok (klasszikus zene, 
jazz) szervezésének indoka alapvet ő en a társmű vészetek befogadása és közvetítése 
(Viadana Kamarakórus, Bartók Music Club, Aula Galéria). A színház feladata még a 
Pető fi Mű vészeti Ligetben található Zenepavilon és Szabadtéri Színpad programjainak 
szervezése. 

 

A Bartók Kamaraszínház és Mű vészetek háza elő adásszámának alakulása  
2000-2008 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

146 195 177 211 154 152 267 196 228 
 

Az elmúlt idő szakban az elő adások száma jelentő sen nem változott, kapacitásainak 
optimális (mind teljesebb kör ű ) kihasználására törekszik. A színház vezetése bízik ab-
ban, hogy az elő adások számának növekedési ütemével arányosan a néz ő szám is növe-
kedni fog, különös tekintettel a színház saját bemutatóira. 

 

A Bartók Kamaraszínház és Mű vészetek háza látogatószámának alakulása 
2000-2008 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

26 141 43 776 38 594 56 644 37 157 27 983 62 187 33 296 42 856 
Forrás: KSH adatai alapján szerk. VARGA A. 2010 

 

A vizsgálatok alapján elmondható, hogy kialakult (vagy inkább megmaradt) egy vi-
szonylag állandó közönség, amely meg tudja fizetni a szolgáltatást. Összefoglalva: az 
intézményrendszer fenntartása, mű ködő képességének megő rzése létfontosságú, mert 
bármelyik intézmény megszüntetése vagy elsorvasztása nehezen pótolható hiányt ered-
ményez. Az intézményrendszer elemei alapvető en megfelelő en, önállóan m ű ködnek. A 
gazdasági átalakulást követő en a kulturális ágazatban is jelent ő s átrendező dés történt, a 
gazdaságosság vált a f ő  szervező  elvvé. A mű ködtetés többszektorúvá vált. 

A kulturális ágazat bevételtermelő  ereje a kiadásokhoz képest kicsi, országos szinten 
az érdekérvényesítő  képessége (a színházak kivételével) gyenge. Nagyon alacsony a 
központi normatíva összege, az egész szakterületre vonatkozóan. A hagyományos köz-
mű velő dési intézmények helyzete stagnál, ugyanakkor világszerte növekszik a szabadid ő  
és felértékelő dik az életmóddal, kultúrával összefügg ő  elemek jelentő sége. 
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3. A kulturális intézményrendszer hatékonyságának megítélése  
a mű ködtetők szemszögéből 
József Attila Könyvtár megítélése az intézményvezet ő  szemszögébő l 
A könyvtárigazgató 1974-t ő l könyvtárosként, 1986-tól annak vezet ő jeként dolgozik. Az 
intézmény helyzetét áttekintve az alábbi megállapításokat tette: a könyvtár önkormány-
zati fenntartású, biztosítva a viszonylag kiegyensúlyozott m ű ködést. A korábban szak-
szervezeti státuszban alkalmazott munkatársak 1996-tól, a könyvtár önállóvá válásától 
közalkalmazottak. A fenntartó önkormányzat pénzügyi invesztíciójának köszönhet ő en a 
mű ködéshez szükséges infrastrukturális feltételek megfelel ő ek. A vezető  megítélése 
szerint a könyvtár állománya az olvasói igényeket kielégíti, amennyiben nem áll rendel-
kezésére megfelelő  könyv, könyvtárközi kölcsönzés segítségével az olvasó rendelkezésé-
re bocsátják. A munkatársak szakmai és egyéb (angol/német nyelvtanfolyam, egyetemi) 
továbbképzése biztosított. Amennyiben összehasonlítjuk a József Attila Könyvtár m ű kö-
dését a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár m ű ködésével, megítélése szerint a dunaúj-
városi könyvtár kedvez ő bb (financiális és infrastrukturális) körülmények között végzi 
munkáját. A társ mű velő dési intézmények vezető ivel formális együttmű ködés keretein 
belül dolgoznak. 

Az elektronikus média (Internet) hatását romboló jelleg ű nek ítélte. Ugyanakkor a tá-
jékoztatás formái az elektronikus médiához kapcsolódnak (díjnyertes honlap, e-mail, 
hírlevél, tv, rádió, újság). Megítélése szerint a látogatási szokások megváltoztak a táv-
használat irányába. A változás legf ő bb oka az idő tényező  szerepe, a keresési idő  jelentő -
sen rövidül, a könyvtár használatához nem szükséges fizikai jelenlét. Fontosnak tartotta 
megjegyezni, hogy az intézmény korábban az úgynevezett „pártos” (azaz az állampárt 
által támogatott) intézmény volt. Ez a tény jelent ő sen befolyásolta a könyvtári állo-
mányt, a gyű jtő kört és a látogatási szokásokat. 

A rendszerváltás után a szerep átalakult, az intézmény jelenleg heterogén kínálat 
biztosítására törekszik. A nagyvállalatok támogató tevékenysége megsz ű nt. Korábban öt 
fiókkönyvtárat üzemeltettek a különböz ő  városrészekben, ezek közül kett ő  maradt élet-
képes a látogatási szokások negatív irányú változása miatt. A könyvtárigazgató vélemé-
nye szerint a földrajzi távolság nem, kizárólag az érdektelenség befolyásolja a látogatási 
szokásokat. Közösségformáló erejének biztosítása mellett leginkább a tanulási folyamat 
részeként könyvtárat használók szegmensét, valamint a gyermekek megtartását emelte ki 
(rejtvényvár, Cimbora Klub, olvasókörök) f ő  célkitű zésként. 
Munkásművelő dési Központ megítélése az intézményvezet ő  szemszögébő l 
A jelenlegi igazgató 1974-tő l dolgozik az MMK-ban, tizenöt éve vezeti az intézményt. A 
szervezet korábban magában foglalta (1974-t ő l 1996-ig) a jelenleg József Attila Könyv-
tár néven mű ködő  városi könyvtárat, emellett járási feladatokat is ellátott. 2007-ig Du-
naújvárosban két állami fenntartású intézmény m ű ködött, az MMK és a József Attila 
Könyvtár, ami elő nyt jelentett az inflációkövet ő  támogatás miatt. A kedvezmény azon-
ban 2007-ben megsz ű nt. Jelenleg az önkormányzat az összköltségvetés 50%-át biztosít-
ja. Célirányos támogatása a hasonló profilú intézményeknek, így az MMK-nak sincs. 
2009-ben önkormányzati támogatása 55 millió Ft volt. Pályázatokkal próbálják pótolni a 
hiányzó forrásokat, ezek célzott programok megvalósítására használhatók. Bevételi for-
rást jelent az ingatlan helyiségeinek bérbeadása (turkálók, vásárok, középiskolák, kis-
csoportos összejövetelek számára). 

A korábban jellemző , fő ként a Vasmű  által biztosított mecenatúra, a privatizációt 
követő en megszű nt. A jogutód és az újonnan alakult vállalatok, cégek, szervezetek (pél-
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dául Hankook Tire Magyarország Kft.) nem különítenek el forrásokat erre a tevékeny-
ségre. Dunaújváros Önkormányzata összköltségvetésének 2,1%-át fordítja a kultúra 
támogatására, az igazgató megítélése szerint szükséges 4% helyett. Az MMK 
küzd/küzdött státuszproblémákkal, történtek elbocsátások különböz ő  feladatok átszerve-
zése miatt. Az utánpótlás-nevelés nem m ű ködik. Az MMK feladatai jelenleg klubok, 
szakkörök mű ködtetésére, kiállítások, közösségi programok szervezésére terjednek ki, 
azonban számos feladat ellátatlan marad. 

A rendezvényekhez kapcsolódó sikerességi kritériumok nem tisztázottak, ezért 
eredményesnek ítélhető  minden program, akár egy, akár ezer ember látogatja. Minden 
rendezvény ingyenes, kivéve a klubszínházi el ő adásokat, melyekért jelképes összeget 
kell fizetni. Az MMK megalakulása idején sok fiatal lakott a környéken, mert tervezetten 
az épülő  lakótelep közelébe telepítették. Mára azonban a környéken lakók többsége id ő s 
ember. Ez a tény hatással van az MMK m ű ködésére. Az igényeknek megfelelő en több 
nyugdíjas klub m ű ködik az intézményben. A fejlő dés lehető ségét az igazgató a kommu-
nikáció szándékos és célzott alkalmazásában, ezen felül a fiatalok bevonásában látja. 

A látogatási szokások negatív irányú változásának okaként a tájékoztatás eseti jelle-
gét emelte ki. Elő relépést jelenthet a középiskolások direkt megkeresése internet segítsé-
gével. A szakkörök és klubok m ű ködésére az önszervező dés a jellemző . Alapvető en 
nincs közösség, nincs közönségszervez ő  hálózat sem, amely a fejlő dés alapja és indiká-
tora lehetne. Megítélése szerint: „az intézmények között összefogásra lenne szükség”. Ez 
a tevékenység eseti jelleggel (városi rendezvények koordinációja kapcsán) m ű ködik. 
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza megítélése az intézményvezető  szemszögébő l 
A színház igazgatója 1983 óta tölti be az igazgatói tisztséget. A Bartók Kamaraszínház 
mű ködtetését saját értékrend alapján koordinálja, melynek a lényege: „minden m ű fajon 
belül a lehető  legjobbat kiválasztani és szerepeltetni”. A megvalósítás alapja, hogy ő  és 
munkatársai minden héten megnéznek egy el ő adást, majd, amennyiben megfelelő nek 
ítélik, befogadják. Miután a színház befogadó jelleg ű , a színészeket az elő adásokra szer-
ző dtetik, bérköltségeket és járulékokat nem fizetnek. A színház munkatársai közalkalma-
zottak, nincs fluktuáció. A vezet ő  utánpótlás-nevelés rendszere m ű ködik, a jelenlegi 
igazgató tudatosan készül a visszavonulásra. Megfelel ő  utódnak tartott munkatársát 
személyes tapasztalataival segíti.  

A színház jelenleg rentábilisan m ű ködik. A mű ködés alapja az egyszemélyi döntés 
és a közönségszervező  hálózat hatékony m ű ködése. Fontosnak tartotta hangsúlyozni a 
színház nyitott mentalitását a fiatalok irányába, példaként említette, hogy a néz ő téri 
alkalmazottak fő iskolás hallgatók. Sajnálatos módon saját tapasztalati szerint a hallgatók 
nem változtattak pozitívan a saját korosztályuk színházba járási szokásain. A városra 
jellemző  elöregedési folyamat a színház m ű ködésére is negatívan hat, azonban ezt igyek-
szik kezelni az igényeiknek megfelel ő  mű sorstruktúra kialakításával. Megítélése szerint 
leginkább „populáris rendezvényekre van igény”, példaként említette a nótaestek, szóra-
koztató és zenés estek szervezését (Nótaest, Showder Klub, Budapest Bár). A „nehéz”, 
azaz „komolyabb” elő adások színtere a kamaraterembe helyező dik át. Az intézmény 
helyzete kielégítő , minden elő adást telt házzal játszanak. 

Új épülettel gazdagodott az intézmény 2007-ben. Ebben m ű hely, balett-terem és 
mű vész-apartmanok kaptak helyet. A nagy cégek mecenatúrája helyett (Vasm ű ), a kis 
cégek támogatási metódusa, a zsöllyerendszer m ű ködik. A zsöllyetulajdonosok dunaúj-
városi vállalkozók, valamint a környez ő  települések lakói (Rácalmás, Nagyvenyim, 
Kulcs). A mű ködés másik alapja a Dunaújváros Színházáért Alapítvány tevékenysége. A 
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színház fellépteti elő adómű vészeit az evangélikus templomban (befogadóképessége száz 
fő ) és a színház mellett található Pető fi-ligetben, amely szabadtéri színpadként funkcio-
nál (befogadóképessége a pavilonban százhúsz f ő , a szabadtéri színpadhoz kapcsolódóan 
háromszáz fő ). 

A színház földrajzi elhelyezkedése kedvez ő , központi fekvés ű . A színház mű ködését 
az igazgató szerint a politikamentesség jellemzi. Véleménye szerint a kulturális intéz-
ményrendszer megfelelő  mű ködtetéséhez fő állású koordinátor munkatársra lenne szük-
ség. Példaértékű nek tartja a Miskolci és Pécsi Nemzeti Színházak m ű ködtetését. A leg-
nagyobb problémaként jelölte meg, hogy a város a kulturális támogatások folyósításában 
nem súlyoz megfelelő en, például: fesztivál jelleg ű  háromnapos rendezvényre ugyanannyi 
forrást biztosított, mint egy két hónapig tartó kulturális eseményre. Fontosnak tartotta ki-
emelni a szakmai együttmű ködést az Intercisa Múzeummal, különös tekintettel a Múzeumok 
Éjszakája elnevezésű  rendezvényre. Az intézményrendszer többi elemével jó kapcsolatot 
ápol, kivéve a Dózsa Mozicentrumot, a DMC vezet ő jével nincs szakmai kapcsolata. 

Kiemelte a színház szerepének pozitív változását annak tükrében, hogy Fejér me-
gyének két m ű ködő  színháza van (Székesfehérváron és Dunaújvárosban). A jelenség oka 
megítélése szerint a befogadó színházi jelleg és a változatosabb programok szervezésé-
ben keresendő . A színház saját produkciókkal is fellép az úgynevezett „mag”-társulattal, 
amelyet adott darabra szerző dtet. A tájékoztatás leginkább helyi televíziós és rádiós hirdeté-
sek útján, valamint a közönségszervez ő  hálózat segítségével történik. A nyomdai tájékoztató 
anyagok visszaszorulóban vannak. Az intézmény vezet ő je összességében elégedett a színház 
mű ködésével, megítélése szerint „a város a folyamatos lassú fejl ő dést értékeli”. 
A Dózsa Mozicentrum megítélése az intézményvezet ő  szemszögébő l 
A Dózsa Mozicentrumot jelenleg a Mozicentrum Kft. üzemelteti. A mozit a városban 
megépült első  épületek között tartják számon. A m ű ködése első  évtizedeiben sikeres 
volt. Jelenleg a mozi két szintje közül csak az alsó m ű ködik, ahol a nagyterem és a ka-
maraterem található. A nagyterem férő helyszáma ötszázhúsz fő , míg a kamarateremé 
negyvenkilenc fő . A filmvetítéseken kívül egyéb szolgáltatásokkal is b ő víteni kívánják a 
mozi kínálati palettáját. Ezek közé tartozik a kifejezetten iskolás és egyéb csoportok 
részére szervezett filmvetítések; rendezvények, valamint koncertek szervezése; illetve a 
terembérlésbő l adódó lehető ségek kihasználása. 

A vezető  megítélése szerint a moziba járási szokások alapvet ő en átalakultak az 
utóbbi években. A kisebb mozik szerepe csökken, melynek oka, hogy a bevásárlóköz-
pontokban található több teremmel rendelkez ő  multiplex típusú mozik, a „pláza mozik” 
ellehetetlenítik a kevesebb férő hellyel rendelkező  mozik helyzetét. Annak ellenére, hogy 
a DMC kedvező  jegyárakat és kedvezményeket kínál a látogatók számára, mégsem tud 
versenyezni a magasabb komfortfokozattal rendelkez ő  cinema citykkel. Jelenleg a Dózsa 
Mozicentrum helyzete megkérdő jelezhető , mivel finanszírozási gondokkal küzd. Emiatt 
hónapok óta nincs f ű tés az épületben, ez a néző szám, valamint az elő adások számának 
további csökkenését eredményezi. A szükségletek kielégítetlenek maradnak, tovább 
csökken az érdeklő dés a szolgáltatás iránt. 
Kortárs Művészeti Intézet megítélése 
az intézményvezető  kijelölt munkatársának szemszögéb ő l 
A város lakói változó intenzitással, de rendszeresen igénybe veszik a Kortárs M ű vészeti 
Intézet (ICA-D) szolgáltatásait. Az ICA-D tevékenysége elég sokrét ű  ahhoz, hogy vi-
szonylag széles kört megszólítson itt a városban is, annak ellenére, hogy az intézet tevé-
kenysége városhatárokon kívül sokkal ismertebb és elismertebb, mint helyben. A ha-
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gyományos kiállítások megrendezése mellett vannak fesztiválszer ű  programok (Sárkány-
találkozó, Aritmia 2005-ig, Éjszakai átszálló 2005-t ő l), társmű vészetekhez kapcsolódó 
rendezvények (irodalom: Utószó, Versbarátok köre által szervezett rendezvénysorozat, 
zene: Kedvenc Zenéim sorozat, elektroakusztikus hangversenysorozat), gyerekprogra-
mok, továbbá ismeretterjesztő  elő adások (mű vészettörténeti sorozat, novellaíró stúdió, 
zenei szoftvereket bemutató kurzus). Mindemellett helyet biztosít a Dunaújvároshoz 
kötő dő  képző - és iparmű vészek egyesületének, az Újpart Egyesületnek, valamint folya-
matosan segíti a városban élő , vizuális kultúrával foglalkozó m ű vészeket, képviseli az 
érdekeiket helyben és országos szinten. 

Az ICA-D land art típusú programjai, ahol a képz ő mű vészek gyerekekkel együtt je-
lennek meg a város közterein, hasonló megfontolásból születtek. Itt az oktatási intézmé-
nyek bevonása, a tanárok mozgósító erejének kihasználása az, amivel a hatékonyság 
erő teljesen növelhető . 

A KMI kulturális szolgáltatásait igénybevev ő k köre sokrét ű , mert a kiállítások sok-
színű sége lehető séget biztosít valamennyi korosztály megszólítására. A kísér ő  rendezvé-
nyek segítségével bevonják azokat az embereket is, akik nemcsak a vizuális kultúra iránt 
érdeklő dnek. Az ismeretterjesztő  elő adásokon leginkább az értelmiség és a középiskolás 
korosztály van jelen. A gyermekprogramok az általános iskolásokat vonzzák. A kutatási 
anyagok, konferenciák anyagai, publikációk, kiadványok az országos, nemzetközi szak-
mának szólnak. Legfő bb feladatuknak tartják az ifjúság aktiválását, a progresszív fiatal-
ság megszólítását (16-30 éves korosztály), mert úgy érzik, ő k a jelenleg mű ködő  intéz-
ményrendszerbő l kiszorultak. Rendezvényeikre gyakran kérnek fel neves DJ-ket, zene-
karokat. Bíznak abban, hogy a kísér ő rendezvények miatt megjelenő  fiatalok a képző mű -
vészet jelrendszerét is értő  közönséggé válnak. 

A célcsoport meghatározása első dlegesen a Dunaújvároshoz köt ő dő  progresszív fia-
talság; Dunaújvároshoz kapcsolódó értelmiségi réteg; országos, nemzetközi szakma; 
kortárs képző - és iparmű vészek; a Dunaújvárosi Fő iskola; dunaújvárosi középiskolák. 
Másodlagosan valamennyi felnő tt dunaújvárosi, kistérségi lakos, a városi, kistérségi 
általános iskolák, családok. Az ICA-D központi fekvés ű , minden irányból jól megköze-
líthető  akár autóval, akár tömegközlekedési eszközzel, számos vidéki látogató keres fel 
egy-egy kiállítást. Használhatóan m ű ködő  városi/kistérségi, egyéb információs hálózat-
ról nincs tudomása. Új marketing tervük most készül. 

Az intézmény szolgáltatásait általában ingyen bocsátja a közönség rendelkezésére. A 
belépő jegyek árát pályázati pénzeszközökkel, szponzori támogatásokkal helyettesítik. A 
változó dunaújvárosi gazdasági és társadalmi viszonyok bizonytalanná teszik, ugyanak-
kor új források, új lehető ségek felkutatására ösztönzik az intézmény munkatársait. 
Intercisa Múzeum megítélése 
az intézményvezető  kijelölt munkatársának szemszögéb ő l 
Az Intercisa Múzeum mű ködtetéséhez az önkormányzat és az állam egyaránt biztosít 
forrást. A város a mindenkori állami támogatás mértékével azonos arányban támogatja. 
Tagolódását tekintve a Fejér megyei Szent István Király Múzeum fennhatósága alá tar-
tozik. A források az eltelt három évben csak a fenntartásra és állagmegóvásra bizonyul-
tak elégnek, az éves bérekre és a takarítási kiadások kifizetésére korlátozódtak. Alapkar-
bantartás (állagmegóvás) folyik, ugyanakkor a terem ő röket elbocsátották, szakalkalma-
zottak látják el ezt a feladatot. A múzeum pártháznak épült, az épület szerkezete az inf-
rastrukturális fejlesztések és források hiányában harminchárom év alatt tönkrement. A 
munkatársak elhivatottak ugyan, de ez nem minden esetben elegend ő . A látogatási szo-
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kások megítélésében említésre méltó változás nem várható. A városlakók csak az ingye-
nes rendezvényeket látogatják még abban az esetben is, ha a múzeumi belép ő jegy há-
romszázötven forintba kerül. Az információáramlás leghatékonyabban családi progra-
mokon, illetve személyes ismeretségeken keresztül valósul meg. A látogatók toborzása 
leginkább középiskolákon keresztül történik, az adatok tanúsága szerint a szül ő k kis 
számban viszik el a gyermekeiket az intézménybe. 

Ez a feladat leginkább a pedagógusokra hárul. A földrajzi távolság ebben az esetben 
behatárolja a látogatási szokásokat, a pedagógusnak bele kell férnie a tanóra id ő keretébe. 
Emiatt leginkább a (Belváros és Dózsa városrészek) Széchenyi, Pet ő fi, Móricz, Dózsa 
iskolák diákjai látogatják az intézményt. A civil közönség esetében a látogatási szokáso-
kat alapvető en nem befolyásolja a földrajzi távolság. 

Kiállítások újratervezésére, a kiállított anyag frissítésére lenne szükség, ehhez jelen-
tő s anyagi beruházás kellene, körülbelül egy év szakmai munkát jelentene. A leleteket a 
múzeum területén és légópincéiben tárolják. Két régészt foglalkoztatnak, akik a szakmai 
munkát, a leletmentést és feltárást végzik, és a múzeumpedagógiai órák és gyermekprog-
ramok szervezésébe is besegítenek. Az újkori gy ű jtemény nagy része megfelelő  kiállító-
hely hiánya miatt nem látható. Két népszer ű  rendezvényt, a Múzeumok Éjszakája, illetve 
a Múzeumok Ő szi Fesztiválja elnevezésű  rendezvényeket nevesítettek, melyek nagy 
népszerű ségnek örvendenek. 

A múzeumpedagógus szerint mindezek ellenére „a Dunaújvárosi Múzeum helyzete 
nem rosszabb, mint más múzeumoké”. Célzott támogatásokra pályázik, országos rendez-
vényekhez kapcsolódik. Hirdetésekben, reklámokban források hiányában nem szerepel. 
Hatékonyan dolgozik együtt a kulturális intézményrendszer más elemeinek munkatársai-
val. Az önkormányzati költségvetésb ő l a mű ködtetésére fordított 2%-ot határozottan 
kevésnek ítéli meg. A koordinátori szerepkör fontosságát hangsúlyozza, az összehango-
lást szakmai alapokon képzeli el, nem politikai elvek alapján. A városrehabilitációs terv-
ben szerepelt, hogy a kiállító területet tovább kívánja csökkenteni a város, mivel 
vendéglátóipari egységeket terveznek az intézményben elhelyezni. Véleménye szerint 
kampányszerű en nem lehet eredményt elérni. A siker hosszú távú folyamat eredménye. 

4. Összegzés 
Összességében megállapítható, hogy a városlakók sz ű k rétege veszi igénybe a kulturális 
intézményrendszer szolgáltatásait. A jövedelmek polarizálódása, az elöregedés és az 
igényszint változása alapvető en határozzák meg a látogatási szokásokat. 

Minden tevékenységfajtára igaz, hogy a legképzettebbek között találjuk a legna-
gyobb részvételi hajlandóságot, de a képzettek és a képzetlenek közötti részvételi egyen-
lő tlenség mértéke változó. Legnagyobb különbség a komolyzenei koncertek, legkisebb a 
mű velő dési házak és a zenés szórakozóhelyek látogatásának intenzitásában van. A föld-
rajzi elhelyezkedés nem befolyásolja az igénybevétel gyakoriságát. 

Az intézményrendszer irányítói felismerték, hogy a látogatók igényeinek figyelem-
bevétele nem igényli a feladatok újrafogalmazását, inkább csak a fokozatosság elvét 
valósítja meg. Az igényeknek megfelel ő en igyekeznek szélesíteni a szolgáltatások típu-
sait. A lehető ségekhez mérten törekednek emblematikus rendezvények szervezésére. A 
szakmai profilhoz kapcsolódó országos rendezvényekhez történ ő  kapcsolódás alapvető  
programmá vált. Célul tű zték ki, hogy a helyi könyvtár ne csak a könyvek kölcsönz ő  
helye legyen, hanem szélesebb funkciójú, kulturális színtér, találkozóhely. 

A finanszírozás formája és mértéke alapvető en meghatározza a fejlesztések nagyság-
rendjét. Az erre a célra elkülönített elő irányzat nem teszi lehető vé nagy ívű  fejlesztések 
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megvalósítását. Források hiányában az infrastruktúra meg ő rzése a fő  cél. A fenntartó 
önkormányzat és az intézmények lehet ő ségeikhez mérten törekednek magas színvonalú 
szolgáltatások nyújtására, felhasználva a minisztériumi és egyéb pályázati lehet ő ségek 
adta kereteket. 

A jól mű ködő  elemek vezető i felvállalják egyéni döntéseik következményeit, hang-
súlyozzák az együttgondolkodás fontosságát, ugyanakkor kiemelik a szakmai alapokon 
történő  koordináció fontosságát. A megfelel ő  információáramlás a mű ködés alapja, 
azonban ez nem minden elem esetén valósul meg. A hatékony kommunikáció az elektro-
nikus médiához és a közönségszervez ő k munkájához köthető . Az elő bbi infrastrukturális 
befektetést és szakértelmet, az utóbbi elhivatottságot, nyitottságot kíván. A kultúraköz-
vetítő  csatornák újabb formái jelennek meg. Ezeken a csatornákon hatalmas mennyiség-
ben különböző  minő ségű  és tartalmú kulturális termék áramlik. A mű ködő képes kulturá-
lis stratégia tehát nem a jövő belátást várja el a kultúra központi és helyi irányítóitól, 
hanem a nyitottságot. 
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OROSZI SÁNDOR 

A tudomány és az oktatás vonzásában 
Tanulmánykötet Tóth Tibor professzor emlékére 

A könyv a PTE FEEK-KTK kiadásában jelent meg 2012-ben, 402 oldal terjede-
lemben. 

A kötetben szereplő  tanulmányok két viszonylag homogén csoportba sorol-
hatók: gazdaságtörténeti és közgazdasági témakörbe, ezek alkotják a tanulmány-
kötet első  két – bár formálisan el nem különített – részét. A harmadik „harmad” 
meglehető sen szerteágazó tárgykörű  tudományos munkákat ölel fel, jogi témákat 
boncoló dolgozatoktól oktatási, pedagógiai írásokon át az agrárius beszédmód 
1920-as évekbeli rekonstrukciójának elemzéséig. 

A Tóth Tibor professzor emléke elő tt tisztelgő  írásokat megelő ző en Kaposi 
Zoltán professzor sorai olvashatók „A tudós tanárról”, amelyben történészi pon-
tossággal, adekvátsággal ismerteti Tóth Tibor életútját, tudományos, oktatói, 
társadalmi-közéleti tevékenységét. Újólag megállapíthatjuk: szinte hihetetlen az 
a sokoldalúság, az a differenciált szakmai-tudományos közelítésmód és teljesít-
mény, amely Tóth Tibor munkásságát jellemezte. 

„A tudós tanár” tárgyszerű  bemutatását követő en Koltai Dénes szívbemarko-
ló szavai következnek, aki az emlékezés és barátság szubjektív prizmái segítsé-
gével villantott fel kitörölhetetlen képeket. 

Buday Sántha Attila professzor Tóth Tibor örök szerelmének, az agrárium-
nak a makrogazdasági dimenzióit elemzi. Avatott lényeglátással boncolgatja a 
mező gazdaságilag hasznosítható földterület eltartási kapacitásának alakulását a 
háromnyomásos rendszertő l a belterjes, majd az iparszerű  mező gazdasági mo-
dellen keresztül az integrált, végül a bio(ökö)termelési agrármodellig. Eszmefut-
tatását a magyar mező gazdaság utóbbi évtizedekben tapasztalt vessző futásának 
leírásával, versenyképességbeli lemaradásának ecsetelésével zárja. 

Horváth Gyula az orosz birodalom 1920-30 között területileg differenciáltan 
megvalósult növekedésének a hatalmi berendezkedésre gyakorolt hatását mutatja 
be. Különös érdeklő désre tarthatnak számot a hadikommunizmus, illetve az Új 
Gazdaságpolitika (NEP) relációjában végzett kutatásainak eredményei. 

Kaposi Zoltán tanulmányát akár Tóth Tibor fiatalkori kutatásainak témavá-
lasztása is inspirálhatta volna, mivel a Czindery-domíniumok példáján keresztül 
a mező gazdasági nagybirtok modernizációját vette górcső  alá. Érdekfeszítő  ol-
vasmány a majorsági birtok kiterjesztésére irányuló módozatok leírása, a vízsza-
bályozás, a futóhomok megkötése, a földesúri és jobbágyi közös területek hasz-
nálatának elkülönítése. A terület növelésén túlmenő en javították a szántók minő -
ségét, fokozták a termékenységet, átalakították a termékszerkezetet, elterjesztet-
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ték az intenzív mű velési formákat. Hasonló folyamatok mentek végbe az állatte-
nyésztésben is, jellemző ek lettek az iparosítási kísérletek, megvalósult a mező -
gazdasági infrastruktúra dinamikus kiépítése. 

Lendvai Tamás kutatásai Prohászka Ottokár alapvető en szociológiai mun-
kásságának elemzésére irányulnak. Prohászka, mint XIII. Leó pápa egyik leghű -
ségesebb követő je, az emberi méltóságot több szempontból is kiemelte tanulmá-
nyaiban, a keresztényi értékek alapján vizsgálva a szegénység kérdését, első sor-
ban a lakáskörülmények kilátástalanságát. A tanulmány kiemelkedő  része a pesti 
szegénység és ebbő l következő en a munkások kedvező tlen lakhatási feltételei-
nek empirikus elemzése. 

Magyarországnak a világkereskedelembe történő  integrálódása szempontjá-
ból meghatározó jelentő ségű  vasútépítés problematikájára fókuszál tanulmányá-
ban Majdán János professzor. A Duna-Dráva Vasút sok tekintetben a mai PPP 
(Public Privat Partneship) konstrukció elő djeként jött létre, kiépítésének és kez-
deti mű ködésének leírása, az összefüggések elemzése mindmáig sok tanulsággal 
szolgál az infrastrukturális fejlesztések tekintetében. 

Melegh Attila a halandóság, házasság és termékenység trendjeit, azok trend-
tő l való eltéréseit tette vizsgálatai tárgyává a 19. század végi Kiskunhalason. 
Meglepő  és érdekes Melegh Attila egyik konklúziója: a halasi népesedéstörténeti 
adatok alapján bekövetkezett termékenységcsökkenés egyértelmű en felekezeti 
differenciálódást mutat, azokból két eltérő  karakterű  vallási közösség képe rajzo-
lódik ki. 

A gazdasági témájú dolgozatokkal kapcsolatosan fel kell idéznünk Tóth Ti-
bor professzor társadalom-felfogásának egy jellemző  mozzanatát! Távol állt 
gazdaságfilozófiájától a mai main stream közgazdaságtan, a mikroegységek in-
tegrálódásának más módját tekintette reálisnak. Felfogása közel állt Polányi 
Károlyéhoz, aki úgy vélte, hogy „Az áru-fikció egy tulajdon sínein mozgó és 
saját törvényei által kormányzott gépezet játékára bízta rá az ember és a társada-
lom sorsát.”1 Emiatt, írja Polányi: „Reszketés és félelem közepette közeledünk a 
gépkorszak első  évszázadának végéhez. E korszak annak köszönheti sikereit, 
hogy az embert készakarva, ső t lelkesen alárendelte a gép szükségleteinek.”2 

Ásványi Zsófia és Nemeskéri Zsolt az egyén munkával kapcsolatos vélekedé-
seinek összességét tekintette át, amelyek közvetlenül hatnak szakmai életútjának 
alakulására, munkakörnyezetben való viselkedésére. Felméréseikbő l kiviláglik, 
hogy minden országban a család a legfontosabb szempont. A munka, amely a 
felmérésben szereplő  államok többségében a második helyen szerepel, Magya-
rországon és Oroszországban csak harmadik a szabadidő  után. Ebbő l következő -
en a multinacionális vállalatok kénytelenek több külső  motivációt biztosítani az 
orosz és a magyar munkavállalók esetében. 

                                                        
1 Polányi Károly: Elavult piaci gondolkodásunk; in: Az archaikus társadalom és a gazdasági 
szemlélet; Gondolat Kiadó 1976; 127. o. 
2 I.m: 123. o. 
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Farkas Szilveszter témaválasztása szinte határeset, ugyanis az 1899-1952 közötti 
intervallum (történeti jelleg) gazdasági adatainak elemzésével (biztosítás-
gazdaságtan) foglalkozik. Kutatásaiból kiderül, hogy a kockázatfelosztásra ala-
pozott, non-profit vagy for-profit jogi-gazdasági formában végzett kockázat-
áthelyezési tevékenység vizsgálatához elegendő  adat, forrás áll rendelkezésre a 
mai kor számára is tanulságos konklúziók levonásához. 

Koltai Zoltán a gazdasági tevékenységek térbeli elhelyezkedését meghatáro-
zó tényező k értékelésére kidolgozott elméletek kritikai bemutatására vállalko-
zott. Ismerteti a Paul Krugman nevével fémjelzett irányzatot, amely egy új para-
digmára alapuló gazdaságföldrajz keretében dolgozott ki általános térbeli egyen-
súlyelméletet. Allen J. Scott viszont arra a következtetésre jut, hogy a tranzakci-
ós költségek minimalizálása a legfontosabb determináns a telephely-választási 
döntések során. Michael Porter már gazdaságon kívüli tényező ket is figyelembe 
vesz. Michael Storper modellje az elő ző ekkel szemben viszont nem-üzleti 
interdependenciákra is alapoz. Koltai Zoltán eljut a modellek mai, globalizált 
gazdaságban betöltött szerepének értékeléséhez, bemutatásához. 

Oroszi Sándor a gazdaságpolitikai lehető ségeit és korlátait méri fel. Rámutat 
a gazdaságon kívüli tényező k szerepére, a gazdaságpolitika csapdahelyzeteire 
(munkanélküliségi-csapda, nyugdíjas-csapda), továbbá az externáliákra. Hangsú-
lyozza a megelégedésre törekvés miatti elégtelen motivációt, az aszimmetrikus 
információk hatását, a piaci tökéletlenségek, valamint a mark up pricing jellegű  
árképzés okozta hatékonyságvesztést, a magyar makrogazdaság „szigetszerű  
blokkjaiból” következő  negatív hatásokat. Bemutatja a multik magyarországi 
leányvállalatainak erő s alku- és érdekérvényesítési pozíciójából származó, a 
kormányzati gazdaságpolitikát korlátózó következményeket. 

Ez utóbbi gondolatkört helyezi egyértelmű en a középpontba Pongrácz Attila. 
Érdekes mozzanata a tanulmánynak az un. Altern-csoport szemléletének és irá-
nyultságának bemutatása. Pongrácz Attila leszögezi, hogy a 20. századi politikai 
és gazdasági viharokat csak óriási szellemi és lelki vérveszteséggel átvészelt 
magyar társadalom éppúgy a globalizáció zsákutcájába került, mint a „gödröt 
ásó” vezető  nagyhatalmak és érdekcsoportok. Meggyő ző dése szerint a nemzet-
közi rendszer feltétlenül átalakításra szorul. Kritikai megjegyzések kíséretében 
ismerteti Samuel P. Huntington hírhedt elméletét, az általa meghatározott civili-
zációkat. A dolgozat végén összeveti a „személyes létforma” és az „árucikk lét-
forma” dimenzióit. 

Vélelmezhető  – írja Rapai Gábor –, a „Bokros-csomag” után a „fülke-
forradalom” eredményeképpen – szigorúan statisztikus értelemben – ismét gaz-
daságpolitikai rendszerváltozás elő tt (közben) állunk. Feltevését matematikai-
statisztikai módszerek segítségével kívánja tesztelni, ezért áttekinti a felhasznál-
ni szándékolt sokváltozós statisztikai módszereket (faktoranalízis, cluster-
analízis), alkalmazásuk specifikumait. Bemutatja a vizsgált idő sorok egyválto-
zós, leíró elemzését, majd ezt követik a konkrét többváltozós statisztikai számí-
tások. A módszertani alapvetés után, az áttekintett matematikai-statisztikai esz-
közök felhasználásával nyert értékes konklúziókat, kutatási eredményeket ismer-
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teti a szerző . A tanulmány a közgazdasági elmélet és matematikai-statisztikai 
módszerek kiváló szintézise. 

Szretykó György a romák munkapiaci sikertelenségének okait, a romák re-
integrációjának lehető ségeit kívánja feltérképezni. A rendszerváltást követő en 
egyfajta visszafejlő dés következett be, amely az aktív kereső k arányának drasz-
tikus csökkenésében jelenik meg. A családi háttér döntő en befolyásolja a romák 
iskolai sikertelenségét, amelyet súlyosbít a szegregáció. Ezek miatt egyre nehe-
zebben tudnak alkalmazkodni a munka iránti kereslet strukturális változásaihoz. 
Foglalkoztatásukat erő teljesen akadályozza az etnikai diszkrimináció A romák 
foglalkoztatása csak célzott aktív munkapiaci eszközökkel, helyi foglalkoztatási 
kezdeményezések keretében növelhető . 

A magyar szakirodalomban háttérben rejtő zködő  témát választott dolgozata 
tárgyául Zádori Iván: a szigetgazdaságok fenntarthatósági, versenyképességi 
kérdéseinek vizsgálatát, összefüggésben függetlenségük kivívásának, megő rzé-
sének lehető ségével. Gazdasági tevékenységük a nagy nemzetgazdaságokhoz 
képest kevésbé diverzifikált, a kisméretű  helyi piacok pedig csak korlátozott 
lehető séget nyújtanak a fejlő désre. A szigetgazdaságok egy része napjainkban 
pénzügyi vagy offshore központként ér el sikereket, de az internet is biztató 
távlatokat nyit elő ttük. A természeti erő források szű kössége miatt gyakran ki-
zsákmányolják a természeti környezetüket, veszélybe kerül ökológiai fenntartha-
tóságuk. A vizsgált elméleti kérdéseket Zádori Iván a Dániához tartozó, alig több 
mint 4000 fő s lakossággal rendelkező  Samsø sziget példáján mutatja be. 

A társadalom elöregedése miatt várhatóan bekövetkező  gazdasági nehézsé-
gek prognosztizálásának, illetve az idő sek munkavállalóként történő  megtartásá-
nak kérdéseit boncolgatja Barakonyi Eszter. A „természetes fizikai kopás” ugyan 
elkerülhetetlen, de megfelelő  körülmények biztosítása esetén nem elképzelhetet-
len az aktivitás fenntartása az idő skor kezdetéig (75 év). Ennek érdekében a 
munkavállalónak ki kell alakítania munkavállalási stratégiáit. A társadalomnak a 
jogi szabályozás (pl. munkaidő  beosztása) révén olyan munkavégzési körülmé-
nyeket kell teremteni, amelyek megalapozzák a munkaképesség hosszú távú 
megő rzésének a lehető ségét. 

A kötet üde színfoltja Kovács Évának az agrárius beszédmód rekonstrukció-
járól készített tanulmánya, amelynek alapját az 1920-as földbirtokreform parla-
menti vitája képezi. A szerző  röviden ismerteti a földbirtokreform fő bb történeti 
elő zményeit, majd a parlamenti vita strukturális és tematikus elemzését olvashat-
juk. A fő  témák: a nagybirtok-rendszer, az arisztokrácia kiváltságai, a "zsidókér-
dés", a Károlyi-féle forradalom és a Tanácsköztársaság értelmezése, a revízió, a 
liberalizmus kritikája és a(z új) középosztály meghatározása. 

A római gazdasági és kereskedelmi élet meghatározó szerző dése az adásvé-
teli mellett a vállalkozási szerző dés (építési és fuvarozási, iparcikkek elő állításá-
ra, egyéb szolgáltatások nyújtására irányuló szerző dések) – állapítja meg Pókecz 
Kovács Attila. Az építészet terén az építésztő l már e korszakban is megkülön-
böztették az építési vállalkozót. Az állam első sorban a középítkezések és a javí-
tások elvégzése érdekében szerző dött a vállalkozókkal. Fontos és jellegzetes 
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tevékenységnek tekinthető  a szárazföldi és a tengeri kereskedelem infrastruktú-
rájának kiépítése, jogilag pedig annak szabályozása. 

Kocsisné Farkas Claudia a „Megújított Iskoláról” készített dolgozatot, 
melynek megálmodója Giuseppina Pizzigoni volt. A pedagógusnő  nagy figyel-
met fordított annak feltárására, hogy mi teszi eredménytelenné a korabeli taní-
tást, mi az, ami a gyerekek érdeklő désétő l és igényeitő l távol áll. 1910-ben meg-
kapta az engedélyt sajátos módszertani, didaktikai kísérletének indítására, 
amelyben a gyermek aktív résztvevő je a megismerési-megértési-tanulási folya-
matnak. 

Trianon után újra kellett szervezni Magyarországon a bányaiskolai képzést. 
Ennek lehető ségeit, feltételeit tekintette át Krisztián Béla könyvtárnyi dokumen-
tum feldolgozásával. A szakértő k az iskolát három évfolyamú, három tanerő s 
szakintézményként kívánták létrehozni. A pécsi minta után létesült a dorogi, az 
ózdi és a petrozsényi állami szénbányász iskola. A bekövetkezett dekonjunktú-
rában utóbbiak meg is szű ntek, míg a pécsi iskolát csak szüneteltették. A Pénz-
ügyminisztérium 1926-os határozata szerint az altisztképzésre szükség van, 
szakszempontokból pedig Pécsett a helye. Az iparoktatás átszervezését követő en 
az iskola részben új tantervvel, három évfolyamú képzési idő vel 1930-tól foly-
tatta az oktatást. 

John Henry Newman, aki majd kétszáz évvel ezelő tt egy katolikus egyetem 
rektori tisztét töltötte be, megfogalmazott néhány olyan gondolatot – állítja Vár-
nagy Péter –, amelyet érdemes lenne figyelembe vennünk mai egyetemeink mű -
ködésének továbbfejlesztésében. Pedagógiai tevékenysége fő leg gyakorlat-
orientált, s csak másodlagosan oktatáselméleti beállítottságú. Aquinói Szent 
Tamás filozófiáját követve hangsúlyozta a közvetlen tapasztalás és a fogalmi 
ismeret egymást kiegészítő  jellegét. 

A tanulmánykötet létrejöttéhez nagy mértékben hozzájárult Bodó László az 
egyszerű ségében is mű vészi tipográfia elkészítésével, valamint Kalányos Katalin 
olvasószerkesztő  nagy figyelmet és koncentrációt igénylő  tevékenységével. 
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MARÓTI, Andor: What was the Baranya Norm? Probably only a few inhabitants of Pécs would 
know the meaning of Baranya Norm although it was an instructive part of adult education‘ s histo-
ry. Its birth was in connection with the village-researcher movement extended in the 1930’s. How-
ever there was a difference: it didn’t make do with exploring the miserable situation of the villag-
es, it wanted to help to solve local problems. 3. p. 

PINTÉR, István – KALMÁRNÉ, RIMÓCZI Csilla: Decision Making and Emotion. Rich theories of the 
emotions naturally emerge out of the core principles of evolutionary psychology. In this paper we 
briefly state what we think emotions are and what adaptive problem they were designed to solve; 
we explain the evolutionary and cognitive principles that led us to this view; and using this back-
ground we explicate in a more detailed way the design of emotion programs and the states they 
create; and we discuss how it helps decision making. 11. p. 

TOMBOR, Viktória: Practical educational form in the classroom. Learning by doing is in the focus 
of this study. Learning by doing is very important in vocational education nowadays. Learning by 
doing is based on competence. The author presents the theory of learning by doing. 19. p. 

KRISZTIÁN, Béla – RUZSA, Csaba – TIBOLD, Mátyás: Reindustrialization – mining and employment 
in the South Transdanubian Region. New planning methods including aspects of natural and social 
sciences have to be applied in the regional development planning. As a result, one of the main 
indicators became the employment creation ability in our region in the planning process. Since 
energy production is a strategic aim of the domestic economic policy, we review the possibilities 
and consequences of re-opening coal and uranium mining facilities in our region. In a mathemati-
cal model, we include not only the economic but also the possible social, environmental and em-
ployment impacts in order to support a decision process in this regard. All in all, we assume that 
re-opening the mines may be a solution with respect to long-term employment; however, all par-
ties have to be involved in this procedure before making a final decision. 28. p. 

OROSZI, Sándor: The aim of his study „Deficiencies of market control” is to outline the insuffi-
ciencies and contradictions of „effective” markets. The author reviews the changing judgement of 
market and the role of the money as well as its consequences on the present-day financial world 
crisis from a historical perspective. The author states that beyond the rapid increase of money 
capital the strengthening of globalization is such a factor of high concern because of that the tradi-
tional market control doesn’t work. 40. p. 

KOLTAY, Tibor: Tasks Instead of Fashion. The author studied the Architecture and Knowledge 
Management Program (http://iakm.kent.edu/) as a Fulbright visiting scholar in 2011. Since more 
topics of his study in the Tudásmenedzsment vol. 2010-I XI/1 link to this issue the author consid-
ered worthy to rethink and think further some issues of the information overload and information 
literacy. 50. p. 

K. FARKAS, Claudia: Students and Balilla in the Fascist Italy. In Italy the school was the tool of the 
fascist propaganda in the period of fascism. The children were simultaneously students and mem-
bers of the organisation of young people of the fascist party. 58. p. 

ZÁDORI, Iván: The first part of this article is a short overview of a 45 year history of a tiny princi-
pality just off the coast of the United Kingdom. Although Principality of Sealand has only de facto 
international recognition as an independent country it is an unique initiative which shows that this 
types of offshore strategies could work relatively successfully and show how the principality and 

http://iakm.kent.edu/)
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the outside world has learned to live together without disturbing each other’s waters. The second 
part of the article focuses on the origins of this type of offshore phenomenon and parallel process-
es in the past and in the present which have similarities in continental places/spaces. 62. p. 

BODÓ, László: Problems of the Film Narrative. The film only can speak in present tense due to its 
concrete feature. Significance of Zoltán Huszárik in cinematic art is just that he made and attempt 
to evoke the past timing by reproducing the mechanism of remembrance in his films Elégia and 
Szinbád. 71. p. 

GÁL, Irma: Contributions to back side sewn Gyimes versions. The Transylvanian author writes up 
some aspects of the folk art of the Hungarian nationality living in Romania. 82. p. 

KUN, Katalin: Certain curriculums (for example our school’s curriculum) of teaching of folk 
games and dances have very good effect on children’s abilities. Since colleagues teaching general 
education subjects also regularly confirm this observation we started to analyze, extend, systema-
tize and apply the content of our curriculum which through our own developmental-educational 
method was formed. Due to the experiences we are convinced that the teaching of folk games and 
folk dances is the most sophisticated tool of ability development. 88. p. 

ANGYAL, Árpád – Ő SZI Viktória: Several tools of employment policy are recent. Mentoring (which 
originaly came from pedagogy) belongs to them. Implementation of mentoring requires thorough 
preparation, continuous attention and following up. The experiences of TISZK of Eger provide 
basis for the further expansion of mentoring activity. 98. p. 

VARGA, Anita: The study provides a detailed situation analysis about the functions of the cultural 
institutional system in Dunaújváros and the typical trends of its cultural life. Due to the availability 
of the Central Office of Statistics’ database the examination of the efficiency and successfulness of 
the institutional system have become possible. Fundamentally, the author intends to examine the 
cultural institutional system of Dunaújváros in comparison to the relevant parameters of other 
socialist towns in Hungary. 107. p. 

OROSZI, Sándor: The author reviews the study volume “Attracted by Science and Education” 
which was published in the memory of Professor Tibor Tóth.. 129. p. 
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Jelen számunk fényképeit 
Major Flóra, a FEEK másodéves moderátor szakos hallgatója készítette. 


